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FULFILLING CITY BUDGET OR 
URBAN DEVELOPMENT? THE 

INFLUENCE OF SERBIAN LOCAL 
AUTHORITIES’ DECISION ON 

URBAN UNDERDEVELOPMENT
УДК 728:711.4(497.11)
DOI: https://doi.org/10.22182/ajp.922018.1
Оригинални научни рад

Nikola Makojevic*   
Petar Veselinovic*

Abstract
The aim of this paper is to analyze the socio-spatial and en-
vironmental impact of specific legal measure in the process 
of urban (re)development of Serbia’s cities centers, imple-
mented in the first decade of post-socialist period – possibil-
ity for private developers to form plots and built multistory 
buildings with flats exclusively intend for market, including 
inherited inner city areas with dominantly individual hous-
ing. Due the state rapidly withdrew from the housing sector 
from the beginning of the 1990s, higher dependent on inter-
governmental transfers and with the tight budgets, most local 
authorities brought several documents which make possible 
to exchange land for square meters in buildings constructed. 
The laissez-faire approach to urban planning, the flexibility 
of local documents and ad-hoc decisions created a platform 
for urban redevelopment of inner city areas which was prof-
itable for local budgets and private developers, but created a 
whole set of environmental problems in terms of decries of 
parking spaces, decrease of greenery, waste management col-
lection system and water and electricity supply issues. 

Keywords: urban redevelopment, inner city, life quality, 
city’s budget
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1. INTRODUCTION

In the urban development literature before nineties, most of the 
urban researchers were concentrated their research on defining what 
were the main characteristics of ‘’social cities’’, term they used to mark 
specific urban development within socialist/communist regimes.  After 
the collapse of communist system, researchers moved toward ‘’post-so-
cialist’’ era, exploring transition influence on urban development.1 
Quite interesting area of research is addressed to the patterns of socio 
spatial differentiation, which were showing strong movements toward 
suburban single family housing.2  Also, authors were addressed to the 
population movements within cities, but also between cities. Hasse et 
al. found that young people, in transition economies, are looking city 
center as a place suitable for living for limited time period, after which 
they are looking for suburban areas. The reason is pragmatic and it is 
connected with available income.3 

Similar to other countries in Central and Eastern Europe (CEE), 
but  marked with its own specific development paths both in past and 
present, Serbia also faced intense urban and housing transformations 
after the fall of socialism, in terms of policy reforms4, socio-economic 
changes5 and socio-spatial changes.6 Beside the quick privatization of 
public housing stock, constant housing shortage and radical shift to the 
market as a self-regulatory mechanism, the post-socialist period also 
was marked by complete deregulation and the rapid withdrawal of the 
state from the housing sector at the beginning of the 1990s.7 In this 
paper, we particularly problematize one of the local authorities’ deci-
sion which occurred in the 1990s whit far-reaching consequences - the 
possibility of exchanging land for square meters for newly constructed 
residential buildings at exchanged land in urban zones within inherit-
1 Hirt S., Whatever happened to the (post)socialist city?, Cities, Vol.32,  2013, pp.S29-S38.
2 Brade, I., Hartfert, G., Wiest, K., Recent trends and future prospects of socio-spatial 

differentiation in urban regions of Central and Eastern Europe: A lull before the storm?, 
Cities, Vol.26, Issue 5, 2009, pp 233-244.

3 Haase, A., Grossman, K., Steinfuhrer, A., Transitory urbanites: New actors of residential 
change in Polish and Czech inner cities, Cities, Vol.29, Issue 5, 2012, pp.318-326.

4 Petrovic, M., Post-Socialist Housing Policy Transformation in Yugoslavia and Belgrade, 
International Journal for Housing Policy, (2), Rutledge. 2001, pp.211–231.

5 Petovar, K., Nasi gradovi izmedju drzave i gradjanina: Urbana sociologija, Beograd: 
Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu 
i IAUS, 2003.

6 Tosics, I., Determinants and consequences of spatial change in post-socialist cities. Paper 
presented at the conference: ‘‘Winds of societal change: Remaking post-communist cities’’ at 
the University of Illinois, Urbana-Champaign, 2004.

7 Damjanovic, D., Gligorijevic, Ur., Socijalno stanovanje, Prikaz stambenih politika Srbije i 
odabranih zemalja Evrope, Palgo centar, Beograd, 2010.
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ed inner city urban fabric, which we consider as an emergent mode of 
urban development that has been playing an important role in the trans-
formation of build landscapes of post-socialist city.

2. THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN HOUSING 
SECTOR IN SERBIA – FRAMING AND SETTING THE 

CONTEXT

There are several conceptual approaches that provide possible 
theoretical interpretations of the role of local authorities in urban and 
housing policy, and urban planning in today Serbia. Broadly speaking, 
the role can be positioned in the frame of urban regime theory8 close-
ly connected to theories of urban governance9 and urban management 
holistic approaches.10 More precisely, the analytical framework can be 
found in urban governance theoretical approaches and normative mod-
els dealing with the urban transformation and restructuring of planning 
and management processes in the context of the post-socialist transition. 
It refers to the functional aspects of such governance11, the orientation 
of the dominant actors and their roles, e.g. the ability of new approaches 
to planning and service delivery resulting from the transition in govern-
ment.12 Commenting the opinions of Stanilov (2007), who in a wider 
discussion also considers that the decentralized systems of local dem-
ocratic government is important drivers of urban changes in transition 
period, Tsenkova argues that “in the absence of national urban policies, 
and under frequently changing political regimes, local governments 
have operated in an environment that is less predictable and fiscally 
much more conservative than in socialist times… often adopted entre-
preneurial attitudes and a laissez-faire approach to urban planning“.13 

However, for an understanding the modes and effects of local gov-
ernment urban policy and planning activities in housing sector in post-so-
cialist Serbia it is necessary to explain the specificities of housing system 
and regulatory framework, both in socialist and post-socialist period.
8 Stocker, G., Regime Theory and Urban politics. In Theories of urban politics, edited by D. 

Judge, G. Stocker, and H. Wolman, 54-72. London: Sage, 1995.
9 Pierre, J., Comparative Urban Governance: Uncovering Complex Causalities, Urban Affairs 

Review, 2005, 40 (4): 446-462.
10 Churchill, A., Forward. In Cities in Conflict: Planning and Management of Asian Cities, 

edited by J. Lea, and J. Courtney, v-vi. Washington DC: World Bank, 1985.
11 DiGaetano, A., and P. Lawless, Urban governance and industrial decline: Governing 

structures and policy agendas in Birmingham and Sheffield, England, and Detroit, Michigan, 
Urban Affairs Review, 1995, 34:546-77.

12 Ferencuhova, S., Coping with the Past. Urban Planning in Post-Socialist European Cities, In 
Urban governance in Europe, edited by F. Eckhardt, 2009, 275-297. Berlin: BWV.

13 Tsenkova, S., Winds of Change and the Spatial Transformation of Post-socialist Cities, Baltic 
Worlds, Sodertons University, 2013, 1: 20-26.
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Although the housing model in former Yugoslavia was generally 
based on East European housing model,14 the liberal nature and the pecu-
liarities of the Yugoslav self-management socialist system such as: 1) the 
greater importance of market-like relations in the mainstream economy, 
2) a more liberalized income regime, and 3) consumption patterns15, led 
to the divergences in housing model in comparison with the other CEE 
countries and to a higher standard of living, and better quality of urban 
and architectural design.16 However, housing policy was still shaped by 
socialist principle, centralized planning and the dominance of the state, 
where the focus was on the housing production and distribution of flats 
within the state or socially-owned sector. The other types of housing pro-
vision, including individual, was also present, but controlled through land 
policy, restrictive urban planning, bank loans etc. Although housing sys-
tem was perceived as socially effective and used as an important mech-
anism to diminish social inequalities, it failed as a social policy exactly 
due to economic inefficiency - its economic efficiency was subordinated 
to the wider economic strategy of forced industrialization and urbaniza-
tion.17 Those unbalanced processes and constant housing shortage forced 
people to develop ‘exit’ housing strategies by abandoning the official 
housing system in favor to the realm of quasi-markets.18 The self-built 
construction became a dominant housing mode, taking increasingly form 
of illegal practice from the 1960s onwards. In mid-1970s the estimated 
share of illegal buildings in total housing units was 30%, which was al-
most equal with total number of housing units in the socially-owned sec-
tor and also with number of self built units. The large housing estates, as 
a typical urban form of socialist housing model, were usually built on the 
outskirts of cities from the late 1950s, as well as numerous unplanned, 
illegal neighborhoods a couple years later. The inner city in most Serbia’s 
cities has also undergone significant transformation, reshaped existing 
urban fabric and urban forms, transformed its social and demographic 
composition, and lead to new urban life style. However, in some parts 
of most inner cities, the areas with inherited individual housing from the 
past left over decades with minor changes until the 1990s.

The fall of socialism in the 1990s led to new political and eco-
nomic system which promoted decentralized government and strength-
14 Hegedus J. and Tosics I., The disintegration of the East European housing model, In: Clapham 

D,1996.
15 Petrovic, M., Post-Socialist Housing Policy Transformation in Yugoslavia and Belgrade, 

International Journal for Housing Policy, (2), Rutledge. 2001, pp.211–231.
16 Hirt S., Whatever happened to the (post)socialist city?, Cities, 2013, Vol.32,  pp.S29-S38.
17 Szelenyi, I., Cities under socialism – and after, in Andrusz G. et al. (eds), Cities after 

Socialism, Blackwell, Oxford,1996,  pp. 286–317.
18 Hegedus J. and Tosics I., The disintegration of the East European housing model, In: Clapham 

D, 1996.
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ening market forces as well as increasing role of private sector, wide-
spread privatization of state-owned companies, and price liberalization 
.19 A 40 years socialist housing system was abounded, and Serbia shift-
ed to a market-oriented restructuring of housing system, with: 1) less 
prominent controlling and subsidizing role of the state in the housing 
sector20; 2) no restrictions of market exchange; and 3) quick and mass 
privatization of socially-owned housing stock to the sitting tenants 
(98% until 1995). In the frame of overall institutional changes, various 
reform initiatives were undertaken in housing sector. However, political 
and economic instability in the 1990s followed by disintegration of the 
country, civil war, international isolation, close to million refugees and 
internally displaced persons, have slowed down and blocking housing 
reforms. The most significant policies that affect the housing sector - 
fiscal, financial and real estate policies, have also slowed down and 
economically constrained Serbian governments were pressed to reform 
housing budgets in a radical way.

In accordance with the Law on Territorial Organization and Lo-
cal Self-Government from 1991, a municipality became a basic territori-
al unit for local self-government, including urban and housing policies. 
In order to create a legal basis for their implementation, many local 
authorities adopted municipal acts and established appropriate public 
policy instruments. However, the real scope of the local authorities’ ju-
risdiction regarding to urban and housing policy actually remained rela-
tively weak, due to a higher dependency on intergovernmental transfers 
and the tight budgets of most local authorities.21 From the other side, the 
constant declines in new housing production and investment from 1990s 
and overcrowding of existing housing stock (Statistics Bureau Census, 
2002), as well ass the demographic pressure of huge number of refuges, 
heightened the sense of housing shortage in many Serbia’s cities. In 
the absence of clearly defined national urban and housing policies, this 
led to fragmented and incremental style of urban and housing policy 
actions at the local level, which attempted rather to remediate the prob-
lems than to strategically intervene. Urban and housing policy process 
was fragmented through devolution of power to a number of partici-
pants - bureaucrats, politicians and various interest groups.

The Constitution of the Republic of Serbia from 2006 promoted 
the equality of all forms of property ownership including, for the first 
19 Hegedus J. and Tosics I., The disintegration of the East European housing model, In: Clapham 

D, 1996.
20 Clapham D., Hegedus J., Kintrea K., Tosics I. and Kay H. (eds), Housing privatization in 

Easter Europe, Westport, London: Greenwood Press, 1996.
21 Sailer-Fliege, U., Characteristics of post-socialist urban transformation in East Central 

Europe, Geo-Journal, 1999, 49:7–16.
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time after almost 70 years, the private ownership over the urban land. 
Among others, it has created a platform for the emergence of new actors 
in urban and housing development processes - private enterprises start-
ed to play active and decisive role in investment in new housing, while 
property rights of homeowners have expanded, permitting free proper-
ty transactions at market prices. Due to the absence of urban renewal 
strategies and clear planning framework, the new circumstances have 
generated opportunities for market-driven activities and private-private 
housing (re)development in the direct negotiations between home/land-
owners and private investors, including (re)development of inner city 
areas. For the local governments it was possibility to fulfilling city’s 
budget and to remedy the housing shortage “from the distance”. Name-
ly, in accordance to Law on Planning and Construction from 2009 (in-
cluding Amendments of the previous Law on Planning and Construc-
tion from 2003), local authorities were usually involved by adopting 
of planning acts with which they created a legal basis for new devel-
opment, in terms of defining the minimum plot surface for each urban 
zone, occupancy level, number of floors etc. That led to ‘’explosion’’ of 
multistory buildings on new formed plots, with flats intend exclusive-
ly for the market. With complete absence of clear vision of block and 
neighborhood urban fabric from the local authorities point of view, the 
buildings are often built without regard for the inherited or future built 
environment, which caused a set of problems in terms of ecological 
comfort and quality of life. 

3. THE URBAN UNDERDEVELOPMENT AND LIFE 
QUALITY DECREASING - FULFILLING CITY’S BUDGET

 
The political, social and economic changes in the years 

around 2000 shaped new institutional and legislative environ-
ment, which left enough space for ‘’creativity’’ and ‘’free inter-
pretation’’ of standards and procedure related with new building 
construction at the level of local authorities. Local authorities 
used undefined procedures and standards related with construc-
tion permits for increasing local budget revenues and, at the same 
time, investment in infrastructure were not enough to follow in-
crease in city center’s square meters.  Such circumstances lead to 
urban chaos and decrease in quality of life. 

Environmental comfort
If we look at environmental comfort, changes in urban 

development resulted in unsatisfactory level, mostly due to object 
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height, distance between objects, occupancy level, density and 
green area presence. Occupancy level and density are changed by 
the number of new attendances at the same piece of land. At the 
same time, green area percentage is decreased because investors 
wanted to use all space available and green area are used to addi-
tional square meters in new buildings. 

Safety and accessibility
Safety and accessibility are also at unsatisfactory level 

due to the new urban development. We have strong overlapping 
in two traffic modes, creating problems in traffic and public ser-
vice (such as waste collection, water and electricity maintenance). 
The illumination of open space is at satisfactory along with paths 
length but due to the lack of parking spaces the usage of paths is 
difficult and in some cases impossible. 

Privacy
The privacy, if we look at visual protection, non residual 

structures and enclosed open spaces, is at low level influencing 
unsatisfactory living conditions for old and new residents. New 
urban development does not make explicit condition for open 
spaces, but it is given as recommendation to the investor. Howev-
er, because it isn’t obligatory investors are using whole land for 
building, using opportunity for profit maximization. The result 
is decrease in open public spaces.  The piece of land we have 
analyzed investors maximize profit opportunity and used whole 
land for building construction leaving no public spaces for atten-
dances. 

Intensity of social interaction
  Intensity of social interaction is at non-existing due to the 

lack of public open space.. Hence, investors are not obligated to 
provide number of parking spaces corresponding with number of 
flats. Such situation is increasing danger for kids and pedestrians, 
because of inability to use sidewalk and decreased visibility.

CONCLUDING DISCUSSION

With regard to the first research aim – to investigate the specific 
development paths in Serbia which set a platform for local government 
mode of activities in urban and housing policy since the 1990s, it ap-
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pears that the absence of clearly defined urban and housing policy, as 
well as slowing down reforms at national level caused by political and 
economic instability, in synergy with: 1) decentralized government, 2) 
market-oriented restructuring of the housing sector, and 3) increasing 
role of private sector and widespread privatization in the early phase 
of the transition process, are the key drivers which create a platform 
for role and modes of local authorities engagement. Although many of 
them adopted municipal acts and established appropriate public policy 
instruments, due to a higher dependency on intergovernmental trans-
fers and the tight budgets, the real scope of the local authorities’ juris-
diction regarding to urban and housing policy actually remained rela-
tively weak. In such less predictable institutional environment, shaped 
by fragmented and incremental style of national urban and housing 
policy, local authorities often adopted laissez-faire approach and en-
trepreneurial attitudes to urban planning.22 Supported by the absence 
of urban renewal strategies, those circumstances have also generated 
opportunities for market-driven activities and private-private housing 
(re)development in the direct negotiations between home/landowners 
and private investors, including renewal of inner city areas. For the lo-
cal government it was possibility to fulfilling city’s budget and remedy 
the housing shortage “from the distance”, creating just a legal basis for 
new development.  

The research we have conducted revealed serious prob-
lems related with new urban approach where it is possible to 
exchange piece of land for square meter in new building con-
structed. The main reason for such decision by local authorities 
is possibility to fulfill city’s budget with no additional expenses 
related with infrastructural investments. However, the data col-
lected regarding life quality has emphasized strong decrease in 
living conditions. Analyzing defined area we find evidence in life 
quality decrease through: environmental comfort, safety and ac-
cessibility, privacy and intensity of social interaction. 

The possibility for interpretation leaves much space for 
investors to maximize profit by decreasing life quality in urban 
areas within Serbian cities. Unclear defined procedures and stan-
dards for land-square meter exchange influenced negative chang-
es in environmental comfort, safety and accessibility, privacy and 
intensity of social interaction.

The decision by local authorities to increase budget reve-
nues by issuing licenses for new buildings in urban zones creates 
22 Tsenkova, S., Winds of Change and the Spatial Transformation of Post-socialist Cities, Baltic 

Worlds, Sodertons University, 2013, 1: 20-26.



13

Nikola Makojevic, Petar Veselinovic FULFILLING CITY BUDGET OR...

problems which will be faced by new generation with limited ca-
pacities for solving. The limited capacities are related with scar-
city of budget resources and problems concerning infrastructural 
limitations. Such situation will lead toward further decrease in 
life quality in Serbian cities’ urban zones. 
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ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ИЛИ  
УРБАНИ РАЗВОЈ? УТИЦАЈ ОДЛУКА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ПАД 
КВАЛИТЕТА УРБАНИХ УСЛУГА

Сажетак

Циљ овог рада је анализа социо-просторног и еколош-
ког утицаја специфичних законских мера у процесу (об-
нављања) урбаног развоја градских центара у Србији, које 
су се спроводиле у првој деценији пост-социјалистичког 
периода - могућност да приватни субјекти креирају пар-
целе и граде вишеспратнице са становима намењеним 
искључиво за тржиште, укључујући и градска језгра у 
којима доминирају породичне куће за становање. Због 
брзог повлачења државе из стамбеног сектора од почетка 
1990-их година, зависне од  међувладиних трансфера и 
са малим буџетима, већина локалних власти усвојила је 
акте којима се омогућава размена земљишта за одређену 
квадратуру у новоизграђеним објектима. Приступ laissez-
faire у урбанистичком планирању, флексибилност локал-
не регулативе и ad hoc одлучивање створили су плат-
форму за обнављање урбаног развоја градских подручја 
која је профитабилна за буџете локалних самоуправа и 
приватне субјекте, али је створила читав низ еколошких 
проблема у смислу недостатка паркинг места, смањења 
зеленила, капацитета система за управљање отпадом, као 
и питања снабдевања водом и електричном енергијом.  

Кључне речи: урбани развој, градско језгро, квалитет 
живота, градски буџет.
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Оригинални научни рад

 Марко Шпилер*

Сажетак

Јавне набавке представљају веома значајан процес тран-
сакција роба, добара и услуга као и новца у пословању 
привредних субјеката, због чега ова област  представља 
погодно тло за различите видове злоупотреба, пре свега 
за коруптивна кривична дела. С друге стране, чињеница 
да се преварне шеме у области јавних набавки врше на 
вешт и прикривен начин, да еволуирају, мењају се и при-
лагођавају савременим условима, захтева предузимање 
сложених активности са циљем да се препознају фактори 
ризика, уоче симптоми незаконитости, процене после-
дице и проуче најважнији облици, трендови и технике 
извршења криминалних радњи у овој области. Имајући 
у виду наведено, циљ рада је да укаже на значај откри-
вања и спречавања корупције и других видова злоупотре-
ба у области  јавних набавки путем стављања тежишта 
на системе интерних и екстерних контрола као важног 
алата у спречавању настанка криминалних радњи. У том 
погледу, посебно је наглашена улога Државне ревизорске 
институције у контроли регуларности јавних набавки. 
Такође, тешкоће у откривању и доказивању криминалних 
радњи у овој области условљавају потребу да се из спек-
тра форензичких дисциплина развију специфичне методе 
и технике њиховог откривања и идентификовања. У вези 
са тим, посебна пажња посвећена је разматрању идеје 
увођења института „Форензика јавних набавки“ што под-
разумева употребу различитих знања, метода и средстава 

*  Аутор је професор струковних студија на Високој текстилној школи за дизајн, 
технологију и менаџмент у Београду и доцент на Факултету за менаџмент у Новом 
Саду.
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у циљу расветљавања корупције и других криминалних 
радњи које се врше у овој области, а све имајући у виду 
да су јавне набавке развојно питање од великог значаја за 
сваку земљу и да је смањивање нерегуларности у систе-
му јавних набавки један од стратешких циљева реформе 
јавних набавки у Републици Србији. 

Кључне речи: корупција, јавне набавке, форензика јав-
них набавки, Државна ревизорска институција, законо-
давство.

1. УВОД

Опште је познато да су јавне набавке једна од највећих став-
ки у буџетима свих државних институција. Област јавних набавки 
чини између 10% и 15% светског бруто друштвеног производа, а 
вредност која прође кроз ову процедуру процењује се на неколико 
билиона америчких долара сваке године. У већини држава које су 
чланице Организације за економску помоћ и развој (ОЕЦД) ово 
учешће се креће око 15% од бруто домаћег производа, док је у 
земљама у развоју проценат учешћа значајно већи. У Републици 
Србији годишње се на јавне набавке потроши око 3.000.000.000 
ЕУР. Отуда не треба да чуди што област јавних набавки предста-
вља погодно тло за различите видове злоупотреба, пре свега за ко-
руптивна кривична дела. 

Према Извештају Управе за јавне набавке Републике Ср-
бије1, регистрована вредност јавних набавки у 2015. години у на-
шој земљи износила је 354,9 милијарде динара, што је више него 
у истом периоду 2014. године (298,3 милијарде динара). Учешће 
јавних набавки у бруто домаћем производу повећало се са 7,63% у 
2014 години на 8,93% у 2015. години. Најзад, за првих шест месеци 
2016. године закључено је 55.823 уговора о јавним набавкама чија 
је укупна вредност 154,4 милијарде динара.

Дакле, имајући у виду да су јавне набавке веома значајан 
процес трансакција роба, добара и услуга, као и новца у посло-
вању привредних субјеката, оне су самим тим и значајан извор 
коруптивних кривичних дела. Суштински проблеми у процесу 
јавних набавки су избегавање примене прописа и коруптивне ак-

1 Управа за јавне набавке, Извешај о јавним набавкама у РС за период 1.1.2015.-
31.12.2015., доступно на: Internet,  http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujn 
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тивности. У претходним периодима, изигравање примене пропи-
са углавном је било везано за поступке са директним погађањем, 
док су последњих година злоупотребе и нерегуларности уочене и 
у фази припреме за јавну набавку и у фази након закључења уго-
вора. Наиме, преварне шеме у јавним набавкама укључују велики 
опсег нелегалних активности које варирају од намештања јавних 
набавки у поступку доделе јавне набавке до лажног фактурисања у 
фази извршења уговора.2 Међу најчешћим облицима злоупотреба 
у овој области који су уочени током протеклих година издвајају 
се следећи: неадекватно планирање у циљу разбијања „великих“ 
набавки на „мале“ или набавке испод лимита на које се Закон о јав-
ним набавкама не примењује, где наручиоци сами бирају понуђа-
че, затим погрешно дефинисани услови и критеријуми у конкурс-
ној документацији, фаворизовање кроз техничку спецификацију, 
скраћивање рокова за подношење понуда у односу на законом про-
писане, чиме се фаворизује један унапред обавештен понуђач, зло-
употреба „квалитета“ као критеријума који се оцењује на основу 
субјективног става чланова комисије наручиоца, неадекватно ко-
ришћење преговарачког поступка без објављивања позива за јавно 
надметање, неадекватна примена оквирног споразума, изостанак 
или неадекватне контроле планирања, спровођења и извршења јав-
них набавки, подмићивање, сукоб интереса, непотизам и слично. 
Такође, примећено је и анексирање уговора којим се мења угово-
рена цена, по правилу навише, а количине смањују, док се рокови 
испоруке продужавају.

Регулисање поступака јавних набавки има више циљева. По-
ред борбе против корупције, стварања услова за несметан промет 
робе и услуга и максималне конкуренције међу понуђачима, може 
се рећи да је први и основни циљ онај који је промовисан кроз 
начело ефикасности и економичности употребе јавних средста-
ва, односно да јавне набавке морају служити јавним интересима. 
Трошење јавних средстава је сврсисходно онда када се остварују 
циљеви за које су та средства била намењена. Због тога је први 
и основни критеријум сврсисходности јавних набавки то да оне 
морају служити јавним интересима. Испитивање сврсисходности 
требало би да се врши континуирано, приликом планирања и одо-
бравања сваког трошења јавних средстава. Како се током набавки 
троше значајна јавна средства (око 30% буџета Републике Србије), 
тако се и начела сврсисходности највише примењују у области јав-
них набавки.

2 Тањевић, Н., Шпилер М., “Кључни ризици за корупцију у јавним набавкама и 
противмере у правном оквиру Републике Србије”, Безбедност, бр. 2, 2016.
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Имајући у виду да су врховне ревизорске институције чес-
то једине надлежне за контролу у свима фазама јавних набавки 
(планирање, спровођење поступка, извршење набавке), на почетку 
сматрамо значајним указивање на чињеницу да се у извештајима 
Државне ревизорске институције (у даљем тексту: ДРИ) о изврше-
ним ревизијама јавног сектора често констатују неправилности у 
спроведеним јавним набавкама. У последњем извештају о раду за 
2015. годину, ревизијом су обухваћене јавне набавке у износу од 52 
милијарде динара, а утврђене неправилности износе 14,5 милијар-
ди динара, што чини 27,9% ревидиране вредности јавних набавки. 
Сходно наведеном извештају, највећи износ неправилности одно-
си се на следеће: 

– закључене уговоре без спроведених поступака јавних на-
бавки у износу од 2,6 милијарди динара (73 субјеката ревизије), 
што чини 17% укупних неправилности (најзначајнији износ одно-
си се на кориснике буџетских средстава локалних власти); 

– неправилности у вези са конкурсном документацијом у из-
носу од 2,8 милијарди динара (20 субјеката ревизије), што чини 
20% укупних неправилности (најзначајнији износ односи се на 
организације обавезног социјалног осигурања и кориснике буџет-
ских средстава локалних власти); 

– неправилности из области доделе, закључивања и измене 
уговора у износу од 1,1 милијарде динара (24 субјеката ревизије), 
што чини 8% укупних неправилности (најзначајнији износ односи 
се на кориснике буџетских средстава локалних власти и јавна пре-
дузећа); 

– извршене набавке по којима су уочене неправилности у по-
ступцима оглашавања набавки у износу од 513 милиона динара (9 
субјеката ревизије), што чини 4% укупних неправилности (најзна-
чајнији износ односи се на јавна предузећа и кориснике буџетских 
средстава локалних власти); 

– закључени уговори применом преговарачког поступака без 
испуњења услова у износу од 33 милиона динара (2 субјекта реви-
зије), што чини 0,3 % укупних неправилности (најзначајнији износ 
односи се на кориснике средстава РФЗО-а); 

– закључени уговори спровођењем неодговарајућих посту-
пака јавних набавки у износу од 54 милиона динара (5 субјеката 
ревизије), што чини 0,4 % укупних неправилности (најзначај-
нији износ односи се на кориснике буџетских средстава локалних 
власти, јавна предузећа и корисника буџета Републике Србије); 

– неправилности у вези са условима о покретању поступака 
јавних набавки у износу од 303 милиона динара (13 субјеката ре-
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визије), што чини 2% укупних неправилности (најзначајнији износ 
односи се на кориснике буџетских средстава локалних власти); 

– остале неправилности у вези са поступцима јавних набав-
ки у износу од 243 милиона динара (17 субјеката ревизије), што 
чини 2% укупних неправилности (најзначајнији износ односи се 
на кориснике буџетских средстава локалних власти, јавна преду-
зећа и организације обавезног социјалног осигурања и кориснике 
средстава РФЗО – а); 

- остале неправилности у смислу Закона о јавним набавка-
ма у износу од 775 милиона динара односе се на неправилности у 
вези са: доношењем/достављањем Плана јавних набавки, технич-
ком спецификацијом, поступцима заштите права, одлуком о покре-
тању поступака јавних набавки и остало; 

– утврђене неправилности јавних набавки из ранијих година 
износе 6,1 милијарда динара (други корисник јавних средстава)3. 

Генерално посматрано кроз све доступне извештаје, може се 
закључити да су најзначајнији појавни облици неправилности ут-
врђених у извештајима ДРИ следећи: набавка непотребних доба-
ра радова и услуга – непотребне набавке; избегавање спровођења 
отвореног поступка – подела уговора; неодговарајуће спајање 
(више различитих радова, добара у једну партију); пристрасни 
критеријуми за оцену; прилагођене спецификације; искључивање 
квалификованог понуђача; неравноправно надметање и дослух по-
нуђача.4

2. ТЕШКОЋЕ У ОТКРИВАЊУ И ДОКАЗИВАЊУ 
НЕЗАКОНИТИХ РАДЊИ У ОБЛАСТИ  

ЈАВНИХ НАБАВКИ

Откривање и доказивање корупције и других видова злоупо-
треба је посебно тешко, имајући у виду да се коруптивна кривична 
дела често врше „у четири ока и између четири зида“. Наручиоци 
и понуђачи стално налазе нове начине да интегришу корупцију у 
своје односе. То доводи до ситуације да се подаци о извршеном 
делу у већем броју случајева могу добити само од „учесника у 
послу“, при чему су шансе за то мале јер су они повезани извр-
шењем деликта, због чега дају лажне исказе, уништавају доку-
ментацију и уопште предузимају бројне радње како би спречили 

3 Извештај о раду за 2015. годину, доступно на:  Internet,  http://www.dri.rs/ 
4 Синановић, Б., Вучковић, Б., Божовић, В., Гавриловић, И., Лаличић, Л., Истрага и 

процесуирање кривичних дела корупције идентификованих кроз ревизорске извештаје - 
практикум за припаднике правосуђа и полиције, Савет Европе, Канцеларија у Београду, 
2016.
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откривање дела. Такође, треба имати у виду да је много актера у 
поступку јавних набавки, како на страни државе, тако и на страни 
фирми које нуде робе и услуге. Број актера и сложеност друштвене 
игре отежавају и преглед и контролу употребе средстава за јавне 
набавке, као и што компликују рад тужилаштава.5 Због тога, откри-
вање и доказивање ових дела представља веома сложену активност 
која захтева сарадњу већег броја субјеката, пре свега у фази при-
купљања документације о извршеном кривичном делу и учиниоцу, 
као и примену адекватних оперативно-тактичких радњи и мера. 
Некада се то може постићи увидом у одговарајућу документацију, 
прикупљањем обавештења, изненадном контролом и сл. Значајан 
извор сазнања могу бити и извештаји ДРИ у којима се неколико го-
дина уназад наводе многобројне ситуације у којима је био одабран 
погрешни поступак јавне набавке (нпр. преговарачки уместо отво-
реног, поступак јавне набавке мале вредности уместо отвореног) и 
друге злоупотребе. 

Дакле, неспорно је да овај посао не може успешно да обави 
само један орган, већ је потребан заједнички, плански и тимски рад 
свих овлашћених субјеката. Ово нарочито ако имамо у виду чиње-
ницу да се привредни криминал, посебно савремени, манифестује 
у великом броју форми и тежи ка све већој организованости и ус-
постављању контроле над легалним пословањем, при чему се по-
лако брише граница између законитог и незаконитог пословања. 
6Будући да се злоупотребе у области јавних набавки врше на вешт 
и прикривен начин, рад на њиховом откривању и доказивању за-
хтева савестан, темељан и упоран рад. Наведено подразумева стра-
тегију у откривању и доказивању кривичних дела у овој области 
која се мора заснивати на укључивању све већег броја овлашћених 
субјеката, почев од државних органа па до специјализованих вла-
диних и невладиних организација. 

У области јавних набавки најважнији алат за праћење јавних 
набавки који стоји на располагању јесте Портал јавних набавки, 
који представља веома значајан извор информација за контролу за-
конитости и сврсисходности спроведених поступака јавних набав-
ки. Са друге стране, имајући у виду да су одређена питања јавних 
набавки повезана са бројним другим тзв. секторским областима, 
веома је важна координација рада институција, како при доношењу 
прописа, тако и у обављању послова на оперативном нивоу. У вези 

5 Прокопијевић, М., “Јавне набавке и рад тужилаштва”, у публикацији Уређене јавне 
набавке за мање корупције у Србији, Топлички центар за демократију и људска права, 
Прокупље, 2013, стр. 54.

6 Тањевић, Н., “Применљивост концепта криминалитета „белог оковратника“ у 
савременим условима”, Социјална мисао, вол 17, бр. 4, 2010.
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са тим, треба имати у виду да Управа за јавне набавке, као кључна 
институција за координацију већине активности и реформе у об-
ласти јавних набавки, како на регулаторном тако и на оперативном 
нивоу, још увек не располаже потребним кадровским, техничким и 
просторним капацитетима, што свакако не иде у прилог ефикасној 
борби против корупције и других неправилности у овој области. 
Такође, треба имати у виду да рад на откривању злоупотреба у овој 
области, захтева посебна стручна знања и вештине, због чега је 
стручно усавршавање и оспособљавање лица који обављају ове 
послове неопходно како би се благовремено уочиле неправилно-
сти и предузеле активности на њиховом спречавању и сузбијању. 

Успостављање доброг управљања у јавним набавкама тре-
бало би да буде потпомогнуто увођењем професионалних службе-
ника за јавне набавке у ентитетима који расписују јавне набавке. 
Поред стручности, овај институт има потенцијал да унесе и више 
интегритета у поступке јавних набавки обзиром да ће у случају 
неправилног и незаконитог поступања они бити најизложенији 
санкцијама.7 Међутим, за ове службенике неопходно је обезбеди-
ти константну обуку и стручну подршку како би се јавне набавке 
континуирано унапређивале. Поред врхунског сналажења у про-
писима, потребно је обезбедити обуку у домену примене савре-
мених технологија, у области стандарда интегритета и етике. Ово 
је нарочито важно јер јачањем интегритета, како службеника тако 
и институције, јача и поверење јавности у рад органа. Такође, ин-
тегритет и корупција су два супротстављена појма. Јачањем ин-
тегритета, аутоматски настаје неповољан амбијент за коруптивно 
деловање и обрнуто.

Не сматрамо сувишним да на овом месту укажемо на то да 
у откривању и доказивању корупције у јавним набавкама важну 
улогу имају и „узбуњивачи“ или „дувачи у пиштаљку“. Уопште, 
ова лица имају значајну улогу у националним и глобалним напо-
рима за борбу против корупције. Реч је о људима који упозоравају 
јавност да се дешава нешто недозвољено, нешто на шта би тре-
бало реаговати и поводом чега би требало да се ствар истражи, 
санкционише, обелодани. Досадашња заштита ових лица у нашој 
земљи није била свеобухватна и адекватна. Примера ради, Закон 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја није пру-
жао заштиту за оне који су обелоданили информације које указују 
на корупцију, друге незаконитости или њихово прикривање ако су 
подаци садржани у документу који је означен као поверљив или 

7 Милосављевић, З., “Непримерено богаћење и корупција у Србији”, Политичка ревија, 
бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
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који садржи неке личне податке. У Закону о Агенцији за борбу про-
тив корупције заштита је била предвиђена само ако је пријављена 
корупција унутар институције у којој службеник ради, али не и у 
некој другој о чему службеник такође има сазнања и сл. Овакав 
вид заштите у коме су законске одредбе биле “расцепкане у више 
закона” или у којем се овај проблем настојао решити једним под-
законским актом, није могао да обезбеди системску заштиту, већ је 
указивао на потребу да се донесе посебан закон који би регулисао 
заштиту лица која чине разоткривање у јавном интересу, како у јав-
ном, тако и у приватном сектору, на начин да ће моћи да пријаве 
уочене незаконитости, без бојазни да ће добити отказ или да ће на 
други начин бити кажњени. 

У вези са наведеним, у нашој земљи учињен је велики корак 
усвајањем Закона о заштити узбуњивача (Службени гласник РС, 
бр. 128/2014).  Наведени закон пружа заштиту лицу које изврши 
узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком за-
пошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носи-
лаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом 
и правом власништва на привредном друштву. Подршка државе у 
усвајању и примени овог закона је веома значајна јер се пружањем 
заштите људима који указују на злоупотребе, корупцију и незако-
нитости шаље позитиван сигнал свим грађанима који се охрабрују 
да пријаве злоупотребе и уједно допринесу променама у друштву. 
Осим тога, неопходно је придобити поверење јавности и лица која 
су потенцијални узбуњивачи да ће усвојени закон заиста гаранто-
вати њихову пуну заштиту. 

С обзиром на то да је наведени закон у примени од јуна 2015. 
године, још увек нема довољно случајева да би се могло говорити о 
успешности нових решења, те остаје да се виде ефекти овог закона 
у будућности, јер као и код сваког закона, доношење закона је само 
први корак, а најважније је обезбедити његову доследну примену 
у пракси.

3. УЛОГА И ЗНАЧАЈ КОНТРОЛНИХ МЕХАНИЗАМА 
У ОТКРИВАЊУ КОРУПЦИЈЕ И ДРУГИХ 

НЕЗАКОНИТОСТИ У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Одговорно трошење јавних средстава је одувек било у центру 
пажње политичара, филозофа, правника, економиста али и обичних 
људи. Грчки филозофи су посвећивали посебну пажњу трошењу јав-
них средстава. Аристотел је о томе писао: „Неки државни службени-
ци располажу великим износима јавних средстава, па је због тога не-
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опходно постојање других службеника који ће контролисати њихово 
одговорно и савесно понашање. То не могу бити лица која располажу 
тим јавним средствима. У питању су пре свега ревизори“.8

Међународни стандарди ревизије дефинишу интерне кон-
троле као политике, процедуре, процесе, планове, стратегије, функ-
ције, системе, иницијативе, активности и друге радње предузете од 
стране менаџмента ради постизања задатих пословних циљева. У 
складу са наведеним, систем интерних контрола представља мере, 
методе и поступке које је увело одређено правно лице ради зашти-
те интегритета средстава и пружања подршке управљачкој струк-
тури, како би се сви послови у току одвијања текућег процеса рада 
обављали на начин како је то прописано или предвиђено.9 Интерна 
контрола, по правилу, пружа поуздане информације које користи 
менаџмент при доношењу одлука. У ревизији се процењује ефи-
касност интерне контроле. Уколико се процени да је интерна кон-
трола ефикасна, тада се докази које даје рачуноводствени систем 
сматрају поузданима и супротно. Према томе, ефикасност интерне 
контрола је у директној вези са поузданошћу ревизијских доказа.10 
Ефективан систем интерне контроле треба да поседује обележја 
успостављања стандарда, мере остварене успешности, треба да 
анализира и пореди остварене резултате у односу на стандарде, 
води рачуна о програму корективних радњи и анализира и ревиди-
ра стандарде. Друга битна карактеристика успешне интерне кон-
троле је економичност времена и новца којима се мери успешност 
у односу на планиране резултате. Трећа карактеристика предста-
вља однос неостварења циљева и трошкова успостављених кон-
трола. Свака контрола која се спроводи има за последицу одређене 
трошкове, при чему треба имати у виду да већи број контрола даје 
боље резултате, али и повећава трошкове за предузеће/организа-
цију у којој се спроводи. У вези са тим, треба истаћи да је превише 
контрола прескупо и контрапродуктивно, а премало представља 
непотребан ризик.11

Компоненте интерне контроле са којима приликом плани-
рања ревизије ревизор мора да се упозна су:

- услови у којима се проводи контрола (контролно окру-
жење),
8 Rabrenovic, A., Financial Accontability as a condition for EU membership, Belgrade The 

Institute of Comparative Law, 2009, p. 45., 
9 Виторовић, Б., Ризици у ревизији са посебним освртом на међународни стандард 

ревизије – оцене ризика и интерна контрола, ДСТ, Београд, 2000, стр. 21.
10 Алексић, М., Ревизија и контрола, Факултет пословне економије, Бања Лука, 2012, стр. 

70.
11 Поповић, С., Мијић, Р., Грубљешић, Ж., “Интерна контрола и интерна ревизија у 

функцији менаџмента”, Школа бизниса, бр. 1, 2014, стр. 95.



26

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ Год. IV  бр. 2/2018

- процена ризика,
- контролне активности (процедуре),
- информисање и комуникација и
- надзор (надгледање и праћење).
Појмови интерне контроле и ревизије често се једнако ту-

маче, што је погрешно, иако су им циљ и објект надзора једнаки, 
односно усмерени су на пословање с намером утврђивања и испи-
тивања тачности и реалности у односу на постављене критеријуме 
ради повећања учинковитости пословања. Темељна разлика између 
контроле и ревизије јесте у самом поступку спровођења, јер је ре-
визија увек накнадни преглед пословних догађаја који су раније на-
стали, а контрола је превентивна и усмерена на поступке које треба 
планирати, како би се утицало на ризик и спречиле неправилности 
у будућности. Дакле, основна функција ревизије јесте да обезбеди 
независно извештавање о програмима, функцијама, активностима 
и делатности организација које користе јавна средства, да пружи 
поуздан увид и оцену функционисања јавног сектора, ради оства-
ривања механизма контроле и одговорности јавних власти. 

Када је реч о значају система контрола у овој области, треба 
истаћи  да је као посебно стратешко опредељење у области јав-
них набавки предвиђено унапређење система интерних контрола 
у јавним набавкама, унапређење система екстерних контрола, уна-
пређење система интерне ревизије, унапређење система екстерне 
ревизије у јавним набавкама, итд. Контрола јавних набавки обух-
вата контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку плани-
рања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци, 
и то:

1) поступка планирања и целисходности планирања кон крет-
не јавне набавке са становишта потреба и делатности на ручиоца;

2) критеријума за сачињавање техничке спецификације;
3) начина испитивања тржишта;
4) оправданости додатних услова за учешће у поступку јавне 

набавке и критеријума за доделу уговора;
5) начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе;
6) извршења уговора, а посебно квалитета испоручених до-

бара и пружених услуга, односно изведених радова;
7) стања залиха;
8) начина коришћења добара и услуга.
Први и основни корак у процени сврсисходности набавки 

требало би да буде прикупљање све релевантне документације 
која се односи на посматрани поступак набавке и утврђивање 
законитости поступка. Након утврђивања законитости може се 
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приступити испитивању сврсисходности набавке. Основни корак 
у утврђивању сврсисходности набавке јесте препознавање да ли је 
предмет набавке уопште потребан наручиоцу ради постизања пла-
нираних циљева. Да би се то утврдило, потребно је проверити да 
ли је набавка у складу са свим планским и акционим документима 
наручиоца, да ли је набавка предвиђена планом набавке, али и да 
ли се реализовањем набавке испуњавају циљеви прописаним, го-
дишњим, средњорочним и стратешко доктринарним документима 
наручиоца, односно да ли се бар доприноси њиховом испуњавању. 
Уколико предмет набавке постоји у плану набавке, а његова свр-
ха се не може повезати са циљевима који проистичу из планских 
и стратешких докумената наручилаца, може се поставити питање 
сврсисходности те набавке. Такође, уколико наручилац није до-
вољно прецизно одредио потребни предмет набавке, постоји опас-
ност да понуђач понуди добро или услугу који заправо не служе 
потреби наручиоца, а да их наручилац, било из заблуде било из 
коруптивне намере, прихвати и тиме начини себи вишеструку ште-
ту. Спроведен је поступак набавке, утрошено је време, уговор је 
правно валидан, новац је потрошен, добро или услуга испоручени, 
али не могу да послуже наручиоцу да оствари своје потребе.12

Имајући у виду да преварне радње ретко остављају доку-
ментациони траг, са становишта ревизије финансијских извештаја 
откривање корупције превасходно се заснива на потрази за њеним 
симптомима, односно наговештајима. Сходно томе, ревизор може 
развити одређене упитнике који су осмишљени на начин да от-
кривају могућност повећаног ризика постојања корупције. Такви 
упитници морају да садрже најзначајнија питања која указују на 
ризик постојања корупције, попут следећих: 

1. Да ли се набавке често врше од истог добављача?
2. Да ли је било случајева „уситњавања вредности набавке“ 

на мање износе како би се избегло јавно надметање и прихватио 
поступак непосредних погодби?

3. Да ли је наручилац обезбеђивао податке или пружао са-
вете једном од учесника надметања на преференцијалној основи?

4. Да и су се користиле спецификације које нису биле у скла-
ду са ранијим набавкама?

5. Да ли су употребљавани поступци „претквалификација“ 
који нису прописани законима, прописима и правилницима?

6. Да ли су прихватане закаснеле понуде?

12 Петровић, П., Ђокић, К., Ерцег, В., Ђан, А., Приручник за грађанску процену 
сврсисходности утрошка средстава у систему безбедности, Београд, Београдски 
центар за безбедносну политику, 2016.
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7. Да ли је било промена понуда након што су цене других 
учесника надметања уочене?

8. Да ли је био достављања података једном учеснику надме-
тања који нису и другима достављани?

9. Да ли је било ограничавања набавки како би се искључили 
или ометали неки квалификовани учесници?

10. Да ли је било кривотворења података у вези квали-
фикација, финансијског капацитета, опремљености, успешног 
обављања претходних послова, итд.?

11. Да ли су постојали нејасни захтеви у погледу потребне 
документације за надметање у погледу времена, места, садржине и 
осталих података за њено поношење?

12.  Да ли су поједини извођачи радова препоручивали 
одређене подизвођаче, стручњаке или изворе снабдевања?

Такође, једно од основних питања је и зашто се дешавају ко-
рупција и друге неправилности и незаконите радње. Према међу-
народним стандардима професионалне праксе постоје три основна 
фактора која доводе до тога, а то су: 

1. Прилика – може настати због лошег концепта контрола 
или због недостатка контрола. Такође, лица на одговорним пози-
цијама могу да створе могућност заобилажења постојећих контро-
ла, зато што подређени или слабе контроле омогућавају заобила-
жење правила контрола. 

2. Мотив – најчешће је у питању моћ, као велики мотиватор, 
или задовољења жеља, као што је похлепа, или пак притисак, било 
да је у питању физички притисак или притисак екстерних органа 
и сл.

3. Оправдање – појединци често мисле да уколико извршни 
руководиоци крше правила онда је у реду да и други, па и они лич-
но, то могу да чине. У другим случајевима пак преварне радње се 
чине у ситуацијама када појединци имају финансијских потешкоћа 
у току живота, па тиме оправдавају своја незаконита поступања. 

Основни предуслов откривања корупције и других криминал-
них радњи у ревизорској професији заснива се на снажном незави-
сном положају ревизора, нужном постојању дужне професионалне 
пажње, способности ревизора да препозна упозоравајуће сигнале 
криминалних радњи, али и да има сазнања о савременим техника-
ма њиховог извршења. Наведено захтева оснаживање механизама 
интерне и екстерне контроле. Када је реч о интерним контролним 
механизмима, они се сматрају првом линијом одбране од незакони-
тости и уједно представљају кључни ослонац Државној ревизор-
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ској институцији у њеном раду. Интерна ревизија подразумева не-
зависну и објективну активност давања стручног мишљења и пре-
порука руководству и стручним службама организације, у погледу 
управљања ризицима и интерним контролама, ради обезбеђења 
функционисања процеса на предвиђен начин и остварења циљева 
организације, у складу са утврђеним политикама и процедурама. 
Закон предвиђа обавезу организовања интерне ревизије за све ко-
риснике јавних средстава, односно за директне и индиректне ко-
риснике буџетских средстава, кориснике средстава организација за 
обавезно социјално осигурање, јавна предузећа, као и правна лица 
над којима јавна власт има директну или индиректну контролу. 

Међутим, треба имати у виду да се криминална радња често 
врши од стране највишег нивоа руководства и у тим околности-
ма интерни ревизори наилазе на препреке у испуњавању њихових 
дужности, пре свега из разлога што у многим правним лицима, нај-
виши руководећи ниво, између осталог, одлучује и о именовању 
и одабиру интерних ревизора.13 Такође, стиче се утисак да виши 
руководиоци у јавном сектору нису довољно упознати са својом 
улогом и одговорношћу у успостављању система интерне контро-
ле, као и улогом интерног ревизора у њиховој организацији. 

Најзад, треба имати у виду да овде долази до изражаја и 
проблем политизације система, односно чињеница да је ова уло-
га поверена, на пример управним и надзорним одборима у јавним 
предузећима, чији су чланови неретко под политичким утицајем. 
Наиме, руководеће привредне позиције одувек су биле у најближој 
вези са политичком моћи. Политизација јавних служби доводи у 
питање етичке стандарде и ствара предуслове за деловање других 
чинилаца који утичу на појаву корупције, а један од најзначајнијих 
су широко дефинисана дискрециона овлашћења јавних службени-
ка, која отварају простор за различите видове пристрасног одлу-
чивања ради стицања личне користи на рачун јавног интереса.14 
С обзиром на то да су у питању друштвено моћни људи о њиховој 
одговорности говори се тек када политичком вољом буду лишени 
те исте моћи, при чему су и гоњења и пресуде за њихова кривичних 
дела увек отежане, а санкције неизвесне .15 

Из наведеног произилази да је неопходно подизање свести 
руководилаца о њиховој улози и управљачкој одговорности, као и 
значају и користи интерне ревизије и нужности поступања у скла-

13 Петковић, А. Форензичка ревизија – Криминалне радње у финансијским извештајима, 
Нови Сад, Пролетер АД Бечеј, 2010, стр. 69.

14 Тањевић, Н., Шпилер М., “Кључни ризици за корупцију у јавним набавкама и 
противмере у правном оквиру Републике Србије”, Безбедност, бр. 2, 2016.

15 Тањевић, Н., Привредни криминал у условима економске транзиције, Институт за 
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ду са препорукама интерних ревизора. Уједно, важно је и поди-
зање капацитета наручилаца за успостављање ефикасне интерне 
ревизије и обезбеђивање независности рада ревизора. Унапређење 
система интерне контроле се може обезбедити тако што ће се до-
следно примењивати систем финансијског управљања и интерних 
контрола код свих наручилаца који су по закону обавезни да ус-
поставе овај систем и обавезивањем наручилаца да изграде по-
требне капацитете да би могли да успоставе оперативан и ефика-
сан систем финансијског управљања и интерних контрола. 

Већ смо истакли да су врховне ревизорске институције чес-
то једине надлежне за контролу у свима фазама јавних набавки и 
да имају важну улогу у откривању корупције и злоупотреба у овој 
области. Документи које конкретно контролише Државна ревизор-
ска институција су: план набавке, комплетна конкурсна докумен-
тација, записник са отварања понуда, извештај о додели уговора, 
одлука о избору најповољнијег понуђача и понуда изабраног по-
нуђача. Уколико је дошло до захтева за заштиту права пред Коми-
сијом, ова институција проверава комплетну документацију везану 
за заштиту права, уговор између наручиоца и понуђача, фактуре и 
отпремнице. Свако одступање које би се потенцијално јавило из-
међу јавног позива, конкурсне документације, закљученог уговора 
и докумената везаних за његову реализацију, иницирају додатне 
мере провере.16 Приликом провере плана набавки наручиоца, ДРИ 
најпре процењује потребе датог наручиоца, затим врши проверу 
његових процењених потреба које је он направио на основу плана 
својих активности, проверава усаглашеност годишњег плана на-
ручиоца са његовим средњорочним и дугорочним планом, затим 
како је дефинисао критеријуме и да ли они одсликавају стварне 
потребе изнете у његовом плану, проверава јасноћу идентифика-
ције потреба наручиоца, јасноћу и прецизност у спецификацији, 
одсуство дискриминације у спецификацији и процењену вредност 
набавке. Код самог поступка избора најповољније понуде, ДРИ 
проверава да ли је изабрани поступак јавне набавке одговарајући и 
оправдан, да ли је обезбеђена конкуренција и да ли је извршен од-
говарајући избор критеријума. Код извршавања уговора, проверава 
начин на који се уговор реализује и то по свакој уговорној ставци, 
током читавог периода реализације. Код набавки мале вредности 
које су неретко ван ефикасне контроле, ДРИ проверава: одлуку о 
набавци мале вредности, прикупљене понуде, како су оцењене по-

упоредно право, Београд, 2012, стр. 279.
16 Јовановић, П., Транспарентност и  спољна контрола процеса јавних набавки у Србији, 

доступно на: Internet, http://www.antikorupcijasavet.gov.rs/Storage/Global/Documents/9-
Predrag-Jovanovic-srp.pdf 
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нуде и како је извршен избор најповољније међу њима и коначно, 
закључени уговор о набавци мале вредности.

Како се преварне шеме у јавним набавкама могу јавити у 
свим фазама, планови ревизије морају бити дизајнирани тако да 
открију материјално значајне преваре. Они морају укључити раз-
матрање упозоравајућих сигнала или тзв. црвених заставица које 
указују на потенцијалну превару. Црвене заставице се могу одно-
сити на време, учесталост, место, износ или личност. Оне укључују 
заобилажење контрола од стране менаџмента/руководиоца, непра-
вилно/нередовно или лоше објашњавање активности менаџмента, 
конзистентно премашивање циљева, без обзира на промене услова 
пословања и/или конкуренције, велики број нерутинских тран-
сакција или налога за књижење, проблеме или кашњења у обез-
беђивању захтеваних информација и значајне или неуобичајене 
промене у купцима или добављачима.17 Црвене заставице такође 
укључују трансакције за које недостаје документација или редовна 
процедура одобравања. Најзад, црвене заставице које се односе на 
личност укључују живот изнад могућности/примања неке лично-
сти, неуобичајено блиску повезаност са добављачима и сл. 

Из свега напред наведеног закључићемо да у јавним набав-
кама постоји потреба за системском проценом ризика. Процену 
ризика треба развити и примењивати код сваке грешке у јавним 
набавкама, без обзира на величину и облик грешке, у сарадњи са 
институцијама за борбу против корупције и надлежним репресив-
ним органима. На основу процене ризика треба припремити по-
себне мере за тзв. посебно “рањиве” секторе, као и прецизирати 
најчешћа нелегална понашања током поступка јавне набавке и ре-
ализације уговора, а након тога објавити упутства за препознавање 
индикатора корупције (незаконитих понашања у систему јавних 
набавки).

4. ПОТРЕБА ЗА УВОЂЕЊЕМ ИНСТИТУТА 
„ФОРЕНЗИКА ЈАВНИХ НАБАВКИ“

Сложеност и распрострањеност облика и начина извршења 
незаконитих радњи у области јавних набавки као и последице по-
чињених аката, условили су потребу да се из спектра форензичких 
дисциплина развију специфичне методе и технике њиховог откри-
вања и идентификовања. Због тога на крају овог рада сматрамо да 

17 Синановић, Б., Вучковић, Б., Божовић, В., Гавриловић, И., Лаличић, Л. (2016), Истрага 
и процесуирање кривичних дела корупције идентификованих кроз ревизорске извештаје 
- практикум за припаднике правосуђа и полиције. Савет Европе, Канцеларија у Београду, 
стр. 41.
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је потребно размотрити идеју увођења „Форензике јавних набав-
ки“, што представља увођење најширег аспекта откривања и кон-
тролисања свих потенцијално коруптивних и других незаконитих 
радњи у систему јавних набавки. Попут других форензичких дис-
циплина и форензика јавних набавки треба да помогне утврђивању 
одговора на питања: Ко? Како? Када? Где? Чиме? Зашто? је почи-
нио корупцију или друго кривично дело у области јавних набавки. 
Најједноставније речено, форензика јавних набавки представља 
употребу различитих знања, метода и средстава у циљу расветља-
вања корупције, злоупотреба и других криминалних радњи које се 
врше у области јавних набавки.

Дефинишући овај институт, потребно је повући паралелу са 
институтом „форензичког рачуноводства“. Према дефиницијама 
појединих аутора, у питању је општи израз употребљен да се опи-
ше било која финансијска истрага која може резултирати судским 
поступком. Имајући у виду преовлађујуће ставове о форензичком 
рачуноводству као појму који подразумева примену рачуновод-
ствених знања у ширем смислу те речи, форензичко рачуноводство 
се може одредити као примена свих рачуноводствених, ревизор-
ских и других финансијских вештина и знања у разјашњавању од-
носа, чињеница и економских трансакција које могу бити или су 
већ предмет судског поступка. Заједнички именилац у оба дефини-
сана института је спречавање финансијских превара, као и превара 
у јавним набавкама, које резултирају финансијским преварама и 
малверзацијама који представљају проблем на светском нивоу. 

У вези са наведеним је и форензичка ревизија, као нова прак-
тична дисциплина у оквиру ревизије, чији је основни циљ откри-
вање криминалне радње у финансијским извештајима клијента, 
без обзира на величину њене материјалности, тј. степена њеног 
утицаја на истинитост и објективност финансијских извештаја. Да 
би испунио основни циљ, форензички ревизор би, у мери у којој је 
то могуће, требало да открије извршиоца криминалне радње, одре-
ди место и време њеног извршења, израчуна и искаже материјалну 
штету насталу услед криминалне радње и напослетку, опише тех-
нике, односно начин њеног извршења.

У нашој земљи, форензика јавних набавки још увек није по-
знат институт и упркос значају и актуелности ова тема није нашла 
оно место које у научној и стручној обради заслужује. Веза фо-
рензике јавних набавки са форензичком ревизијом и форензичким 
рачуноводством је евидентна и временом ће постати све теснија, а 
увођење овог института, у смислу детаљног откривања превара и 
малверзација у области јавних набавки, у циљу смањења финан-
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сијских губитака буџетских средстава као последице незаконитих 
радњи у области јавних набавки, намеће потребу да се овоме пос-
вети посебна пажња у будућности.18

Изазови данашњег времена, велики број финансијских скан-
дала у корпоративном свету, чињеница да преварне шеме у области 
јавних набавки еволуирају, мењају се и прилагођавају савременим 
условима указује на потребу да се у потпуности упозна систем јав-
них набавки, препознају фактори ризика, уоче симптоми незако-
нитости и на доследан и систематизован начин проуче најважнији 
облици, трендови и технике извршења криминалних радњи у овој 
области.19 Наравно, као и код форензичке ревизије и других видова 
ревизије, треба имати у виду да она нема овлашћења и могућности 
полицијских и правосудних органа у прикупљању трагова и доказа, 
али свакако подразумева описивање технике, места извршења кри-
миналне радње, израчунавање материјалне штете као и откривање 
извршиоца и његовог положаја у организацији. То значи да изнето 
мишљење треба да садржи само основу сумње у погледу крими-
налних радњи одређене особе, док утврђивање кривице мора бити 
препуштено надлежним органима.

Најзад, форензика јавних набавки треба да инкорпорира саз-
нања различитих научних области и користи различита техничка 
средства и методе како би утврдила постојање неправилности или 
извршење кривичног дела, проценила последице и помогла да се 
открије починилац датог акта. Наведено подразумева подизање 
свести о потреби за посебним знањима која треба да омогуће пре-
венцију и детекцију коруптивних понашања у јавним набавкама 
и захтева стручњаке различитих профила са посебном обуком и 
искуством у борби против криминалних радњи у овој области.

ЗАКЉУЧАК

Систем јавних набавки у Републици Србији је у великој мери 
унапређен и у правном и у институционалном оквиру од његовог 
успостављања до данас, а нова законска решења су у великој мери 
усаглашена са правним тековинама Европске уније. Међутим, из-
градња система јавних набавки не може ограничити само на ре-
форму прописа, већ мора обухватити и јачање капацитета свих 
актера овог система: наручилаца, Управе за јавне набавке, Коми-
сије за заштиту права, Државне ревизорске институције, јединица 

18 Тањевић, Н., Шпилер, М., Форензика јавних набавки – Проблем корупције у јавним 
набавкама, Висока текстилна струковна школа за дизјан, технологију и менаџмент, 
Београд, 2017.

19 Исто.
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интерне контроле, итд., те ће кључни изазов за Србију бити јачање 
капацитета за примену и спровођење закона на свим нивоима.20 
Важан аспекат је и појачана контрола, не само оних који спро-
воде јавне набавке (наручилаца), већ и регулаторних тела. У том 
смислу, и отварање поглавља 5 о јавним набавкама засновано је на 
оцени да је Србија учинила велики напредак у јавним набавкама 
и реформама у овој области, а као прелазна мерила неопходна за 
привремено затварање овог поглавља, Европска унија наводи пуну 
усклађеност националног законодавства Србије са европским те-
ковинама у погледу јавних набавки. Такође, као нужно се истиче 
јачање административних капацитета тела за јавне набавке, а по-
себно Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, као и наручилаца на свим ни-
воима. Такође, неопходно је успоставити ефикасне механизме за 
праћење и контролу поступака јавних набавки и заштите права, а 
упоредо са јачањем механизама за сузбијање корупције потребно 
је успоставити широку примену принципа „вредност за новац“. 

Међутим, треба имати у виду да су реформе система јавних 
набавки у Европској унији  процес који континуирано траје. Иако 
је неспорно да Србија мора да примени директиве које су потреба 
и услов, наведено не сме да подразумева пуко преписивање ди-
ректива, већ постепено усклађивање са националним прописима, 
уз примену искустава држава чланица која су тај процес оконча-
ла, као и адекватне административне капацитете за њихово спро-
вођење.

Посебна пажња мора бити усмерена на откривање кршења 
закона и других прописа о јавним набавкама и на адекватно санк-
ционисање извршилаца истих. Ово је веома сложен процес, јер су 
поступци јавних набавки неретко само наизглед усклађени са За-
коном о јавним набавкама. Међутим, треба имати у виду да овај 
закон дозвољава и понуђачима и наручиоцима велики број мо-
гућности, тако да је потребно познавати и закон, али и суштину 
пословања понуђача и наручиоца, као и тржишна кретања, да би 
се неправилности откриле.21 Такође, треба имати у виду да је много 
актера у поступку јавних набавки, што отежава и преглед и контро-
лу употребе средстава за јавне набавке. Генерално, иако на појаву 

20 Тањевић, Н., Шпилер, М., Форензика јавних набавки – Проблем корупције у јавним 
набавкама, Висока текстилна струковна школа за дизјан, технологију и менаџмент, 
Београд, 2017.

21 Синановић, Б., Вучковић, Б., Божовић, В., Гавриловић, И., Лаличић, Л. (2016), Истрага 
и процесуирање кривичних дела корупције идентификованих кроз ревизорске извештаје 
- практикум за припаднике правосуђа и полиције. Савет Европе, Канцеларија у Београду, 
стр. 25.
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корупције у јавним набавкама утиче велики број фактора, један од 
најзначајнијих је свакако вероватноћа детекције коруптивног пос-
ла и висина санкције за такво понашање. Због тога, откривање и 
доказивање ових дела захтева савестан и темељан рад, сарадњу 
великог броја овлашћених субјеката и примену адекватних метода 
и мера. Такође, даље активности морају бити усмерене на јачање 
система кажњавања у случају кршења прописа у овој области, што 
би имало снажан превентивни ефекат

Изазови данашњег времена, велики број финансијских скан-
дала у корпоративном свету, чињеница да се злоупотребе у области 
јавних набавки врше на вешт и прикривен начин и да преварне 
шеме у области јавних набавки еволуирају, мењају се и прилагођа-
вају савременим условима указује на потребу да се препознају 
фактори ризика, уоче симптоми незаконитости, процене последи-
це, проуче најважнији облици, трендови и технике извршења кри-
миналних радњи у овој области, итд. Уједно, то намеће идеју за 
увођењем института „Форензика јавних набавки“ што представља 
употребу различитих знања, метода и средстава у циљу расветља-
вања корупције, злоупотреба и других криминалних радњи које се 
врше у области јавних набавки. Форензика јавних набавки треба 
да инкорпорира сазнања различитих научних области и користи 
различита техничка средства и методе како би утврдила постојање 
неправилности или извршење кривичног дела, проценила после-
дице и помогла да се открије починилац датог акта.22 Наведено 
подразумева примену посебних знања неопходних за превенцију 
и детекцију коруптивних понашања у јавним набавкама и захтева 
стручњаке различитих профила са посебном обуком и искуством у 
борби против криминалних радњи у овој области.

Несумњиво је да би на овај начин био уведен још један еле-
менат и део система који би био од великог значаја за откривање, 
спречавање и сузбијање злоупотреба у овој области. Све наведено 
је од изузетног значаја ако имамо у виду да  јавне набавке предста-
вљају важну компоненту сваке савремене економије, те да је ефи-
касан систем јавних набавки  неопходан за остваривање циљева 
слободног тржишта, обезбеђивање услова тржишног надметања и 
предуслов је за привредни раст и развој.

22 Тањевић, Н., Шпилер, М., Форензика јавних набавки – Проблем корупције у јавним 
набавкама, Висока текстилна струковна школа за дизјан, технологију и менаџмент, 
Београд, 2017.
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Marko Spiler

IMPORTANCE OF THE INSTITUTE 
OF FOREIGN EXCHANGE PUBLIC 

PROCUREMENT
 

Resume

Public procurement is a very important process of transactions 
of goods, services and money in the business operations of 
business entities, which makes this area a suitable ground 
for various types of abuse, primarily for corruption. On the 
other hand, the fact that fraud schemes in the field of public 
procurement are carried out in a skillful and covert manner, 
evolving, changing and adapting to modern conditions, 
requires complex activities in order to identify risk factors 
and symptoms of illegality, assess the consequences and 
examine the most important forms, trends and techniques 
of committing criminal actions in this field. Bearing this in 
mind, the main aim of this paper is to point out the importance 
of discovering and preventing corruption and other forms of 
abuse in the field of public procurement by putting emphasis 
on systems of internal and external control as an important 
tool in preventing criminal activities. In this respect, the role 
of the State Audit Institution in controlling the regularity of 
public procurement is particularly emphasized. In addition, 
difficulties in detecting and proving criminal activities in this 
area cause a necessity for development of specific methods 
and techniques for their detection and identification from 
the spectrum of forensic disciplines. In this respect, special 
attention has been paid to consideration an idea of   introducing 
“Public Procurement Forensics” concept, that includes 
use of different knowledge, methods and tools in order to 
detect corruption and other criminal activities carried out in 
this area: all with having in mind that Public Procurement 



38

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ Год. IV  бр. 2/2018

is an important development issue of great importance for 
every country and the reduction of irregularities in public 
procurement system is one of the strategic goals of the public 
procurement reform in the Republic of Serbia.

Keywords: corruption, public procurement, public 
procurement forensics, State Audit Institution, legislation
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Сажетак
    

Брига о средини у којој живимо није искључиво 
резервисана за стручњаке, државну политику или 
наднационална тела. Напротив, свако од нас може 
допринети и побољшати стање животне средине, раз-
вијајући истовремено еколошку свест јер „планету 
нисмо наследили од родитеља већ позајмили од своје 
деце“. Брига о животној средини на локалном нивоу 
је, у том контексту, данас јако значајна. Локалним 
еколошким акционим планом локалне заједнице не 
само што проширују своје надлежности, већ добијају 
могућност да на један систематизован начин издвоје 
еколошке проблеме са којима се суочавају и понуде 
потенцијална решења. Поред тога што се, у великој 
мери, поштује принцип супстидијарности, од великог 
значаја је само укључивање грађане на локалном ни-
воу да учествују у изради стратегија које за циљ имају 
отклањање проблема са којима се њихове заједнице 
суочавају. Предмет овог рада јесте анализа Локалног 
еколошког акционог плана општине Врњачка Бања, 
посебних проблема са којима се ова општина суочава, 
као и понуђених решења, потреба и жеља грађана. 
Кључне речи: животна средина, локални економски 
развој, локални еколошки акциони план, општина 
Врњачка Бања, отпад, отпадне воде. 
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1. УВОД

Брига о средини у којој живимо није искључиво резервисана за 
стручњаке, државну политику или наднационална тела. Напротив, сва-
ко од нас може допринети и побољшати стање животне средине, раз-
вијајући истовремено еколошку свест јер „планету нисмо наследили 
од родитеља већ позајмили од своје деце“. У складу са тим, дужност 
сваког од нас је да је чува и унапређује. Квалитет и будућност животне 
средине, од ког зависи и просперитет људског друштва, а посебно кон-
цепт „одрживог развоја“ били су тема Конференције Уједињених На-
ција о заштити животне средине и развоју одржане у Рио де Женеиру 
1992. године. Одрживи развој је дефинисан као „развој који обезбеђује 
основне економске, друштвене и могућности заштите животне средине 
за све, не нарушавајући при том виталност еколошких система и сис-
тема унутар заједнице, од којих зависе ове могућности“.1 Као резултат 
Конференције усвојена је „Агенда 21- акциони план одрживог развоја 
за 21. век“.2  Препозната је и потреба да се брига о животној средини 
спусти на нижи ниво одлучивања, што је посебно уобличено „Локал-
ном Агендом 21“. „У оквиру „Локалне Агенде 21“ локалне власти би 
требало да: прикупе информације о локалним условима и локалним 
приоритетима, да открију праве жеље и потребе својих становника, са-
купе информације које су потребне за одређивање најбољих стратегија, 
те да спроведу одговарајућу политику, законе и прописе који воде ка 
одрживом развоју локалне заједнице, израде локалне акционе планове 
одрживог развоја у сарадњи са својим грађанима“.3 Дакле, до изражаја 
не долази само огроман значај поштовања принципа супсидијарности 
већ и улога грађана у изради стратегије, као и препознавање њихових 
потреба. Локалним еколошким акционим планом локалне заједнице су, 
не само прошириле своје надлежности, већ и добиле могућност да на 
један систематизован начин издвоје еколошке проблеме са којима се 
суочавају и понуде потенцијална решења. Овај стратешки документ 
представља полазну основу за доношење других закона и прописа, по-
зитивно утиче на модерно управљање и развој локалних заједница. У 
његовој изради не учествују само носиоци власти на локалном нивоу, 
већ и друге институције, организације цивилног друштва, експерти 
различитих профила као и заинтересовани грађани, што увећава његов 
значај и утицај.
1 ICLEI (1997), Briefing Sheet 1.1: The Local Agenda 21 Mandate, Toronto: ICLEI, Наведено 

према:  Слободан Милутиновић, Локална агенда 21: Увод у планирање одрживог 
развоја,  Стална конференција градова и општина Београд, Београд, 2004, стр. 11.

2 Дејан Миленковић, Право животне средине, Виша политехничка школа у Београду, 
Београд, 2006, стр. 33.

3 Биљана Петровић, Милутин Вукосављевић, Локални еколошки акциони план сеоских и 
приградских месних заједница, Штампарија Рижа, Краљево, 2005, стр. 9.
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Како појединачне акције доводе до побољшања општег 
стања, али и услед значаја ове теме за унапређење квалитета живо-
та сваког од нас, у овом раду ћемо се бавити Локалним еколошким 
акционим планом општине Врњачка Бања. Почевши од специфич-
ности ове локалне заједнице анализираћемо издвојене проблеме са 
посебним освртом на приоритетне, затим понуђена решења, као и 
потребе и жеље грађана. Међутим, оно што претходно морамо да 
поменемо јесте да је данас, локални одрживи развој инкорпориран 
у појам локалног економског развоја (у даљем тексту ЛЕР).

У развоју и генези овог појма, ускоро ћемо имати прилике да 
видимо, ЛЕР почиње да обухвата и одрживи развој. Зато еколошке 
планове најпре треба сагледати као саставни део локалног економ-
ског развоја, те нам је неопходно ближе одређивање овог појма.

2. ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ ПЛАН КАО САСТАВНИ ДЕО 
ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Већ неколико деценија, значајна пажња поклања се локалном 
економском развоју – ЛЕР-у. Локални економски развој, временом 
је прерастао у локални економски одрживи развој, који обухвата и 
еколошки аспект. Саставни део онога што данас називамо ЛЕР јес-
те еколошки одрживи  развој. Зато и локални еколошки план треба 
да посматрамо у том контексту. Међутим, да би могли да разумемо 
„логику“ локалног економског развоја, а затим и локално економ-
ски одрживог развоја, морамо прво да уочимо шта се под овим, 
данас већ веома често коришћеним појмом подразумева.  

Почећемо од дефиниције Светске банке. Према Светској ба-
нци, „сврха локалног економског развоја (ЛЕР) је изградња прив-
редног капацитета одређеног локалног подручја ради унапређења 
његове економске будућности и квалитета живота за све актере. 
Ради се о процесу кроз који партнери из јавног, пословног и не-
владиног сектора заједнички раде на стварању бољих услова за 
привредни раст и повећање запослености.“4

Вероватно најшире одређење овог појма дао је Цоулсон, за 
кога локални економски развој обухвата сваку интервенцију која 
за циљ има јачање локалне и регионалне привреде.5 За Чапкову је 
4 Gwen Swinburn, Soraya Goga and Fergus Murphy. 2004. Local Economic Development, 

Primer. Bertelsmann Stiftung, UK DFID, The World Bank. Dostupno na: Internet, www.
worldbank.org/urban/led- Наведено према: Душан Васиљевић, Глигор Стојков, Јакша 
Пуљиз, Мишел Павлица, Добро је добро расти у мојој улици – искуства локалног 
економског развоја, Фонд за отворено друштвно Босне и Херцеговине – Агенција за 
развој предузећа (ЕДА), Бања Лука, 2008. стр. 8-9.

5 Andrew Coulson, Local Economic Development: A Guide to Practice, Birmingham 
University, Birmingham 1997, p. 6.
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ЛЕР широка стратегија путем које локални актери  и институције 
настоје да на најбољи начин искористе локалне ресурсе у сврху 
очувања постојећих и отварања нових радних места, као и да по-
већају обим привредних активности.

Блејкли у одређењу појма ЛЕР нагласак ставља на улогу ло-
калних власти и друштвених организација у управљању постојећим 
ресурсима и стварању нових партнерстава са приватним сектором, 
као и међу собом, да би се отворила нова радна места и подстакле 
привредне активности у јасно дефинисаној економској зони.6 

Међутим, треба нагласити да се ЛЕР не ограничава само на 
раст обима инвестиција, број радних места, увећање дохотка и др. 
ЛЕР обухвата и све друге елементе који треба да доведу до развоја 
који је одржив на дужи временски рок, који не угрожава животну 
средину, који је равномеран и у просторном смислу као и могућ-
ности свих друштвених група и слојева да у њему учествују. Значи 
ЛЕР обухвата не само економски раст већ и еколошки, а у ширем 
смислу и одрживи развој.7

Како то тврди Васиљевић „..овако постављен циљ локалног 
економског развоја неизбежно доводи до озбиљних питања у њего-
вој реализацији. Императив привредног раста је често тешко поми-
рити са императивима очувања животне средине и социјалне јед-
накости.“8 Према томе, „...социјална димензија одрживог развоја у 
сегменту задовољавања основних људских потреба претпоставља 
једнак приступ ресурсима, али и правичну расподелу јавних до-
бара. Сустиже нас време када ће бити неопходно да се „неограни-
чене“ потребе различитих друштвених група и слојева замене са 
основним или „фундаменталним“ потребама“.9 Са становишта још 
једног релативно новог појма, појма еколошке економије, одрживи 
развој се тумачи као управљање ресурсима на планети који осигу-
рава њихов дугорочни квалитет и довољност.10

Чини се, да је управо у овим формулацијама, садржан и 
суштински разлог неопходности и потребе да се на локалном ни-
воу, односно нивоу општина и градова тј. јединица локалне самоу-
праве утврди и успостави локални еколошки акциони план.
6 Edward Blakely, Planning Local Economic Development – Theory and Practice, SAGE 

Publications, 1994, p. 3.
7 Душан Васиљевић, Локални економски развој, Палго Центар, Београд, 2013, стр. 11.
8 Ибид. стр. 11.
9 Зоран Калинић, Месуд Аџемовић, Милош Николић, Димитрије Алексић, „Заштита 

животне средине у вртлогу демистификације парадигме социјалне димензије одрживог 
развоја“, у Зборнику: Трећи научно-стручни скуп Политехника 2015, Београдска 
политехика, Београд, 2015. стр. 29.

10 Scott J. Callan, Janet M. Thomsa, Environmental Economics and Management: Theory, 
Policy and Applications; Richard D. Irwin: London, 1996, p. 18.
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„Готово да нема општине у Србији која није прошла, или у 
овом тренутку не пролази кроз процес стратешког планирања свог 
развоја. Популарност стратешког планирања је последица више 
фактора: најпре, једна од првих активности које донаторске орга-
низације спроводе са локалним самоуправама је везана за израду 
стратешког плана; даље, традиција израде свеобухватних план-
ских докумената је у општинама у Србији постојала још у соција-
листичком периоду, тако да када је та активност била промовисана 
од стране донатора, није схваћена као наметање неког страног кон-
цепта“;11 и на крају, у време постојања Министарства за економију 
и регионални развој (2007-2011), ово Министарство је посебно 
инсистирало на постојању планских докумената на нивоу локалне 
самоуправе.

Саме стратегије и планови могу бити вишег или нижег сте-
пена општости као и шири и ужи. Данас у јединицама локалне 
самоуправе у Републици Србији, стратегија локалног економског 
развоја је по свом обухвату шири политичко-правни документ 
него што је то локални еколошки план. Основни елементи заштите  
животне средине и одрживог развоја морају бити инкорпорирани  
у стратешком плану ЛЕР-а, али и ближе и детаљно разрађени еко-
лошким планом. Према томе, локални планови су детаљна разрада 
и утврђивање конкретних мера које се морају предузети у разли-
читим областима, па и у области еколошки одрживог развоја.

3. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ  
ВРЊАЧКА БАЊА

Општина Врњачка Бања препозната је као најпосећеније, и 
тренутно најактуелније бањско лечилиште у Србији. Налази се у 
централној Србији и припада Рашком округу. „Смештена је у  до-
лини Западне Мораве, на северним падинама Гоча, у залеђу јуж-
них обронака Гледићких планина, Копаоника, Жељина и Столова, 
на надморској висини од 230 мнв“.12 Врњачка Бања представља 
општински центар, а општина укључује још 13 сеоских насеља, 
свеукупне површине од 239 км2 и има 26. 492 становника. Клима 
је умерено- континентална, са просечном годишњом температуром 

11 Душан Васиљевић, Глигор Стојков, Јакша Пуљиз, Мишел Павлица,  Добро је добро 
расти у мојој улици – искуства локалног економског развоја, Фонд за отворено 
друштвно Босне и Херцеговине – Агенција за развој предузећа (ЕДА), Бања Лука, 2008. 
стр. 19.

12 Јелена Лазић, Марија Павловић, Никола Радивојевић, «Анализа кретања структуре и 
обима становништва општине Врњачка Бања», Индустрија, бр. 1/2008, 2007,  стр. 98.
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од 10,6.13 „Врњачка Бања данас има шест извора минералних вода 
које су релевантне за лечење: Топлу воду, Снежник, Слатину, Језе-
ро, Бели извор и Борјак“.14 Општина Врњачка Бања је врло богата 
природним ресурсима: шумама, плодним тлом, лековитим водама 
(посебно за лечење шећерне болести и болести органа за варење), 
биљним светом, међу којим се издвајају лековите и ароматичне 
биљке. Због својих потенцијала и посебно развијеног здравстве-
ног, спортског, рекреативног и културног туризма, Врњачка Бања 
је добила епитет  „краљице српског туризма“.

Реч је према томе, о општини чије ресурсе треба сачувати и 
за садашње и за будуће генерације. Јер принцип одрживог развоја 
у Рио декларацији, управо је одређен на овај начин: да се структу-
ра и динамика људских делатности мора прилагодити структури и 
динамици животне средине, како задовољење потреба садашњих 
генерација не би угрозило право и могућност будућих генерација 
на повољне услове живота.15 

Према томе, управо захваљујући свим својим природним ре-
сурсима, постојала је потреба да се локалним еколошким планом 
ове Општине, сегментирају проблеми, и наравно предложе одређе-
на решења како би у наредном периоду, реализацијом еколошког 
плана, они били и отклоњени.

Локални Еколошки акциони план општине Врњачка Бања 
усвојен је на седници скупштине општине 2010. године. 

4. СТРУКУТРА ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ ПЛАНА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Најпре, треба поменути да се Локални еколошки план општи-
не Врњачка Бања састоји из девет делова. Прва два дела односе се 
на методологију која је коришћена при изради Еколошког плана, и 
општих услова који обухватају делове који се односе и на ЛЕР: ге-
ографски положај и климу, хидрологију, вегетацију и животињски 
свет, становништво, привреду, рурални развој и  урбано подручје 
на територији општине. Ово поглавље се завршава са сегменти-
рањем главних проблема у области животне средине, и стања жи-
вотне средине на територији општине Врњачка Бања. 
13 Упореди: Илија Брчески, Дејан Чикара, Александар Максимовић, Локални еколошки 

акциони план општине Врњачка Бања, Врњачка Бања, Београд: Општина Врњачка 
Бања, Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ) 
2009/2010,  стр. 19-23.

14 Исто. стр. 21.
15 Дејан Миленковић, Право животне средине, Виша политехничка школа у Београду, 

Београд, 2006, стр. 32.
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У трећем делу, акценат се ставља на водене ресурсе на те-
риторији општине. Овај део Плана подељен је на три подобласти: 
водну снагу на територији општине, водоснабдевање и анализу 
тенденција и трендова у водним ресурсима и водоснабдевању. 

Четврти део се односи на отпадне воде. У овом делу, дат је 
приказ постојећег стања, тенденције даљег развоја система за ева-
куацију и регулацију квалитета отпадних овда, а затим су дати и 
закључци у вези са управљањем отпадним водама.

Пети део се односи на комунални отпад. По овом Еколошком 
плану, под комуналним отпадом се подразумева осим комуналног 
отпада и отпад из индустрије и медицински отпад.  У овом делу 
је такође садржана и анализа тенденција и трендова, укључујући 
и пројекције отпада за период 2010-2020. године, пројекцију ко-
муналног отпада и процену утицаја на животну средину, здравље 
људи и стандарде живота.

Шести део Плана односи се на зелене површине и земљиште, 
у коме је такође најпре дат приказ стања, али и правила и услови 
уређења земљишта, споменици природе на територији Општине 
Врњачка Бања, општи услови за уређење простора, правни оквир 
очувања земљишта, анализа досадашње употребе минералног 
ђубрива, анализа употребе пестицида, класификација оштећења 
земљишта у општини Врњачка Бања, анализа тенденција и трен-
дова у скоријој будућности као и процена утицаја на животну сре-
дину, здравље људи и стандарде живота. 

Седми део се односи на ширење јавне свести и улози локал-
них медија али и других студија у њој, а осми се односи на анкету 
која је спроведена међу грађанима.

Последњи, девети део, јесте конкретан Еколошки акциони 
план, табеларно приказан а који најпре, на основу пресека стања 
који је направљен, утврђује активности, њихов кратак опис, очеки-
ване резултате, носиоце који треба да реализују ове активности као 
и локације на којој ове активности треба извести и року у коме оне 
морају бити спроведене.

На основу садржине и структуре овог документа, можемо 
закључити да је ЛЕАП-ом утврђено пет основних проблема у об-
ласти заштите животне средине, а то су: отпадне воде, проблем 
комуналног отпада, водоснабдевање, урбано планирање и јавна 
свест и еколошко образовање.16 У наставку, акценат је детаљно 
стављен на два: отпадне воде и комунални отпад, који, поред ко-
муналног отпада у ужем смислу, овим Планом обухвата и индус-
тријски и медицински отпад.
16 Илија Брчески, Дејан Чикара, Александар Максимовић, Локални еколошки акциони план 



46

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ Год. IV  бр. 2/2018

Да закључимо, реч је о свеобухватном документу, који на 
основу пресека и прегледа досадашњег стања, кроз табелу Еко-
лошког плана, „нуди“ начин, на које ће постојећи проблеми бити 
отклоњени у одређеном временском року, чиме би био обезбеђен и 
принцип одрживог развоја у Општини Врњачка Бања у наредних 
неколико година након његовог доношења.

Међутим, видећемо касније, управо је овде кључ проблема у 
овом документу. Документ сам по себи више је израђен у облику 
Стратегије, што значи да највећи део овог документа јесте пресек 
постојећег стања животне средине у општини Врњачка Бања. Стање 
је веома добро сегментирано, уочени су проблеми, стратешки део 
указује у ком правцу треба преузети активности и мере, али оне 
углавном нису касније садржане у самом табеларном делу Локал-
ног еколошког акционог плана, у смислу, активности, мера, рокова и 
субјеката који су надлежни за реализацију предвиђених активности.

Локалним еколошким акционим планом општине Врњач-
ка Бања (у даљем текст ЛЕАП) истакнут је значај „укључивања 
великог броја заинтересованих страна“, тако да су у изради овог 
документа учествовали, поред локалне власти и доносиоца одлу-
ка, и: стручне и инспекцијске службе, јавна комунална предузећа, 
привреда и индустрија, научна и академска заједница, финансијске 
институције, локални медији, невладине организације, стручњаци 
из области животне средине и заинтересовани појединци.17 Пре-
ма томе различити, како се то популарно назива, стакехолдер-и 
учествовали су у изради овог Акционог плана, што је у складу са 
принципом да се сви заинтересовани, почев од привредних субје-
ката, органа општинске управе, установа попут школа и болница, 
удружења грађана и невладиних организација, и на крају и самих 
грађана укључе у овај процес, било, директно, учешћем у рад-
ној групи, било индиректно,  као што је то случај био са самим 
грађанима који су учествовали у анкети која је додатно требала да 
допринесе квалитету самог плана.

5. ПРОБЛЕМ ОТПАДНИХ ВОДА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
КАО ЈЕДНО ОД СРЕДИШЊИХ ПРОБЛЕМА  

ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Живот сваког од нас као и квалитет животне средине зависи од 
квалитета воде, због тога је неопходно одржавати њену хигијенску 
безбедност и рационалну употребу. „Вода као универзални раства-
рач и главни процесни флуид у индустрији је веома угрожен ресурс. 

општине Врњачка Бања, Врњачка Бања, Београд: Општина Врњачка Бања, Регионални 
центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ) 2009/2010,  стр. 40.

17 Исто. стр. 12.
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Под загађењем природних чистих вода, подразумева се нарушавање 
њиховог физичког, хемијског и биолошког састава. Овоме треба до-
дати и нагли развој градова, нарочито у земљама у развоју, што је 
довело и до све већег комуналног загађења. Применом савремених 
технологија пречишћавања могуће је проблем загађења смањити“.18

„Вода загађена на било који начин, током употребе предста-
вља отпадну воду. У општем случају отпадна вода је загађена рас-
твореним и нераствореним органским и неорганским материјама, 
као и микроорганизмима“.19 

Значи, један од кључних фактора који се односи на отпадне 
воде је њихов третман, односно пречишћавање. „Да би се присту-
пило третману (пречишћавању) отпадних вода, неопходно је по-
знавати, пре свега, њену количину. При одређивању количине от-
падне воде, морају се узети у обзир сви могући параметри који на 
ту вредност утичу, а међу њима су основни: број становника, гео-
графски положај региона, развијеност и делатност друштва, кли-
матски услови и стање инфраструктуре. Такође, везано за стање 
инфраструктуре, може се јавити инфилтрација, било из канализа-
ционих система ка земљишту, или појавом подземних вода, њихо-
вом инфилтрацијом у канализациони систем.“20 

ЛЕАП Врњачке Бање, као један од главних еколошких про-
блема наводи управо отпадне воде. Увећање броја становника 
праћено развојем индустрије увећало је и потрошњу воде, а самим 
тим и количину отпадних вода коју треба каналисати и пречисти-
ти. Када је у питању канализациони систем, аутори ЛЕАП-а су на-
вели низ пропуста: непостојање катастра земподних инсталација, 
непознавање стања цевовода за каналисање отпадних вода, неод-
говарајуће прикључење корисника са доста дивљих прикључака, 
непостојање мреже за каналисање кишних вода...21 

Оно што можемо навести као поразно за место које има епи-
тет „краљице српског туризма“  јесте чињеница да се лагуна у коју 

18 Владимир Николић, Зоран Штирбановић, Драгана Мариловић, „Примена 
електрофлоктације у пречишћавању отпадних вода“, у: Четврти научни скуп 
Политехника 2017 – Управљање отпадом, заштита животне средине, менаџмент 
квалитетом, безбедност и заштита на раду, дизајн и технологије, Београдска 
политехника, Београд, 2017, стр. 161.

19 Зоран Чепић, Дијана Момчиловић, Бранка Накомчић-Смарагдакис,  Маја Ступавски, 
„Третман комуналних отпадних вода и производња биогаса“, Савремена пољопривредна 
техника, Вол. 38, Но. 2, 2012, стр. 131.

20 Марко Илић, Владанка Пресбургер Улниковић, „Одабри оптималног третмана 
комуналних отпадних вода на примеру постројења за пречишћавање отпадних вода 
града Скопља“, у: Четврти научни скуп Политехника 2017 – Управљање отпадом, 
заштита животне средине, менаџмент квалитетом, безбедност и заштита на раду, 
дизајн и технологије, Београдска политехника, Београд, 2017, стр. 137.

21 Илија Брчески, Дејан Чикара, Александар Максимовић, Локални еколошки акциони план 
општине Врњачка Бања, Врњачка Бања, Београд: Општина Врњачка Бања, Регионални 
центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ) 2009/2010,  стр. 58.
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се одводе отпадне воде и које се као такве оцеђују кроз подземље 
налази поред Западне Мораве, што представља огромну потен-
цијалну еколошку опасност. Аутори су истакли да у сеоским на-
сељима општине Врњачка Бања  не постоји ниједан документ који 
се односи на  начин управљања отпадним водама. Забрињавајућа је 
и чињеница да у овим местима не постоји развијена канализација 
већ индивидуалне септичке јаме и да постоји огромна могућност 
да се отпадне воде изливају у бунаре или локалне водотокове, до-
датно, приметна је и незаинтересованост за бављењем проблема-
тиком отпадних вода и решавање постојећих проблема.22

Понуђена решења подразумевају хитно успостављање сис-
тема за пречишћавање што је наведено као приоритет, испитивање 
стања цевовода и њихова санација, испитивање квалитета отпад-
них вода и њиховог утицаја на пијаће воде, обнављање земљишта 
на местима где су се изливале отпадне воде и њихово спречавање 
да уђу у водотокове као и израда каталога загађивача. У наставку се 
налаже испитивање начина управљања и квалитета индустријских 
отпадних вода, јер у општинској документацији не постоје подаци 
везани за ову врсту отпадних вода.23 Обзиром на постојеће стање 
испуштања отпадних вода у Западну Мораву Завод за јавно здравље 
Краљево испитао је квалитет отпадне воде, у извештају стоји сле-
деће: „Квалитет отпадне воде О/243 из канализације- у тренутку 
узорковања, упуштањем у водоток повећава хемијску потрошњу 
кисеоника и садржај амонијака у води и утиче на квалитет воде 
из реке Мораве после улива бањске канализације. Препоручује се 
њено адекватно пречишћавање пре упуштања у водоток“.24

Поставља се питање утицаја оваквог начина одлагања отпад-
них вода на здравље људи. Дакле, ако узмемо у обзир до сада наве-
дено: изливање непречишћених отпадних вода у Западну Мораву, 
директно или индиректно одлагање отпадних вода у појединачне 
септичке јаме или локалне водотокове у сеоским насељима, мо-
жемо да закључимо да је овакав начин управљања отпадним во-
дама нерационалан и на дуже стазе неодржив, да може директно 
довести до дуготрајног загађења површинских и подземних вода 
што представља велику опасност не само по животну средину већ 
и по здравље људи. Сходно томе општина Врњачка Бања мора што 
пре кренути у реализацију предложених решења како би побољша-
ла квалитет живота не само својих грађана већ и свих посетилаца 
који долазе управо због лековитости њених вода. 

Табеларни део Акционог плана – приоритети садржи више 
22 Исто.стр. 58-60.
23 Исто. стр. 58-64.
24 Исто. стр. 61.
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конкретних активности које се односи на стварање интегралног 
система управљања водама на територији Врњачке Бање. На овом 
месту, износимо три конкретне активности које се односе на от-
падне воде.
Активности Кратак опис Резултат Носилац 

активности
Територија Рок

Израда 
стратегије 
управљања 
отпадним 
водама на 
територији 
Општине

Сагласно законској 
регулативи, потребно је, пре 
израде идејних и главних 
пројеката,
приступити изради стратегије 
и претходне студије 
оправданости сакупљања, 
одвођења и пречишћавања 
отпадних вода општине 
Трстеник. 
На тај начин ће се извршити 
идентификација стварног 
стања у области третмана 
отпадних вода и добити 
основа за сва даља техничка 
решења. Уједно, ова 
стратегија ће предложити 
адекватну заштиту изворишта 
за водоснабдевање и 
допринети заштити животне
средине уопште.

Усвојена 
стратегија 
управљања 
отпадн-им 
водама на
територији 
општине 
Врњачка Бања

Општ. 
Врњачка 
Бања и ЈКП 
„Бели Извор” 
из Врњачке 
Бање

Врњачка 
Бања

2011. 
година

Израда 
правилника 
о упуштању 
отпадних вода у 
реципијент

У канализационом систему 
се не врши никакав третман 
отпадних вода, тако да се све 
отпадне воде оцеђују кроз 
подземље. 
Лагуна се налази у 
Руђинцима, одмах поред 
корита Западне Мораве и 
представља велику еколошку 
опасност.
Потребно је израдити 
општински правилник о 
упуштању отпадних вода 
у градски Канализациони 
систем којим ће се загађивачи 
обавезати да квалитет својих 
отпадних вода, доведу до 
захтеваног минималног 
квалитета. Ово је посебно 
значајно, јер отпадне воде 
могу садржати опасне и 
штетне материје, које могу 
отежати или онемогућити 
пречишћавање отпадних вода 
или чак оштетити објекте и 
опрему.

Правилник 
о пуштању 
отпадних вода 
у градски 
канализациони
систем

Општина 
Врњачка 
Бања

Општина 
Врњачка 
Бања

2010. 
година

Контрола 
испуштања 
комуналних 
вода у 
канализациони 
систем

Генералним пројектом 
сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних 
вода општине Врњачка Бања 
предвиђено је успостављање 
система контроле испуштања 
комуналних отпадних вода у 
канализациони систем.

Успостављен 
оперативни 
систем
мониторинга 
отпадних
вода

Инспекцијске
службе 
општине
Врњачка 
Бања

Територија 
општине
Врњачка
Бања

2010. 
година

6. ПРОБЛЕМ ОТПАДА У ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ 
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ПЛАНУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

1.1 Отпад као локални и глобални проблем

„Утицај отпада на животну средину је вишеструко негати-
ван, а кључни разлози за то у Републици Србији су: недовољна 
и неједнака покривеност општина услугама ЈКП-а, неуређеност и 
пренатрпаност депонија, као и ниска свест грађана о начинима пра-
вилног поступања са отпадом и очувању животне средине уопште. 
Због све већих количина, што је директна последица убрзаног 
технолошког развоја, већег степен урбанизације, раста животног 
стандарда све бројнијег и потрошачки оријентисаног становништ-
ва, отпад се сматра једним од најзначајнијих просторно-еколошких 
проблема савременог доба“.25

Претходна констатација би се, као таква, лако могла уклопи-
ти и у ситуацију која се односи на општину Врњачка Бања. Иако 
је свака јединица локалне самоуправе законом обавезана на израду 
Плана управљања комуналним отпадом, општина Врњачка Бања 
га још увек није израдила. Аутори ЛЕАП-а наводе да будући план 
треба да буде заснован на следећим принципима: одрживог раз-
воја, регионалног управљања отпадом, превентивног деловања, 
принципа „загађивач плаћа“, стандардима Европске уније, мора 
бити у складу са Законом о управљању отпадом и Националном 
стратегијом управљања отпадом, као и да се подразумева пошто-
вање Просторног плана Врњачке Бање.26

Проблем отпада и управљања отпадом, није међутим, про-
блем са којим се суочава само општина Врњачка Бања, већ су са 
проблемом отпада суочене и све друге јединице локалне самоу-
праве у Србији, па самим тим и цела Република Србија. Уства-
ри, проблем отпада је данас глобални - планетарни проблем. 
Људи и привреда производе отпад. Иако је еколошка димензија 
сакупљања, одлагања и депоновања отпада у земљама Европске 
уније на знатно вишем нивоу него што је то у Републици Србији, 
то не значи да у Европској унији отпада нема. Чак би могли рећи 
да ЕУ јесте један од глобално посматрано, највећих произвођача 
отпада.  „Европска унија има пола милијарде становника и сваки 
25 Наташа Букумирић, Весна Аливојводић, Марина Стаменовић, Шимон Ђармати, 

„Ставови грађана Републике Србије према отпаду – стање и перспективе“ у: Четврти 
научни скуп Политехника 2017–Управљање отпадом, заштита животне средине, 
менаџмент квалитетом, безбедност и заштита на раду, дизајн и технологије, 
Београдска политехника, Београд, 2017, стр. 87.

26 Илија Брчески, Дејан Чикара, Александар Максимовић, Локални еколошки акциони план 
општине Врњачка Бања, Врњачка Бања, Београд: Општина Врњачка Бања, Регионални 
центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ) 2009/2010,  стр. 65.
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од њих годишње произведе пола тоне отпада. Европска индустрија 
производи 360 милиона тона отпада годишње, грађевина 900 ми-
лиона тона, а енергетика 95 милиона тона. Укупно ЕУ производи 
годишње око три милијарде тона отпада, а када се ту додају САД, 
Кина, Индија, Бразил, може се замислити какав то утицај има на 
животну средину“.27

„Отпад јесте свака материја или предмет који држалац одба-
цује, намерава или је неопходно да одбаци“.28 Већина активности 
које обављамо у свом свакодневном животу доводи до стварања 
неке врсте отпада. Из тога произилази потреба да се отпадом уп-
равља на правилан начин како би што је могуће мање штетио сре-
дини у којој живимо. Како надлежне институције и органи тако и 
сваки појединац има велику одговорност према савесном одлагању 
отпада. 

Из свега предходног, лако је закључити шта би требао да 
буде и приоритет у Табеларном делу Акционог плана. То је пре 
свега успостављање интегралног система управљања отпадом за 
ову општину. У усвојеном акционом плану предвиђено је више 
конкретних активности општине Врњачка Бања које треба да 
доведу до успостављања овог система. На овом месту од 8 ак-
тивности поменућемо две кључне. Ево како их План табеларно 
приказује:

Активности Кратак опис Резултат Носилац 
активности

Територија Рок

Доношење 
одлуке о изради 
и усвајању 
Генералног 
плана 
управљања 
отпадом

Узрок 
незадовољавајућег 
стања у области 
управљања отпадом и 
опасним
отпадом, лежи у 
непостојању системског 
приступа управљању 
отпадом у општини као 
целини. Први корак 
у увођењу система за 
управљање отпадом 
је усвајање плана 
управљања отпадом

Усвојен план 
и стварање 
услова за 
увођење 
стратешког 
планирања 
у област 
управљања 
отпадом у 
општини.

Општина 
Врњачка 
Бања

Врњачка 
Бања

2010. 
година

27 Бобан Цветановић, Милош Ристић, Петар Ђекић, „Анализа стања и потенцијали 
рециклаже у Републици Србији“, Четврти научни скуп Политехника 2017 – Управљање 
отпадом, заштита животне средине, менаџмент квалитетом, безбедност и заштита 
на раду, дизајн и технологије, Београдска политехника, Београд, 2017, стр. 18. 

28 Закон о управљању отпадом, Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009, 88/2010 
и 14/2016, чл. 5.
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Израда 
пројекта и 
имплементација
интегралног 
система 
управљања 
отпадом

Интегрални систем 
управљања отпадом 
представља низ 
делатности и 
активности
који подразумева: 
превенцију настајања 
отпада, смањење 
количине отпада и 
његових опасних 
карактеристика, 
третман отпада, 
планирање и контролу 
делатности и процеса 
управљања отпадом, 
транспорт отпада, 
успостављање, рад, 
затварање и одржавање 
постројења за третман 
отпада, мониторинг 
и саветодавне и 
образовне делатности. 
У том смислу 
потребно је урадити 
пројекат интегралног 
система управљања 
отпадом, а потом 
приступити његовој 
имплементацији

Успостављен 
систем 
управљања 
отпадом на 
територији 
општине

Општина 
Врњачка 
Бања и 
ЈКП „Бели 
Извор” из 
Врњачке 
Бање

Врњачка 
Бања

5 
година

У оквиру ЛЕАП-а општине Врњачка Бања посебно је ана-
лизирано управљање комуналним, индустријским и медицинским 
отпадом.

1.2 Проблем решавања комуналног отпада  
у Врњачкој Бањи

„Комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни от-
пад), као и други отпад који је због своје природе или састава сли-
чан отпаду из домаћинства“.29 За управљање комуналним отпадом 
задужена су општинска комунална предузећа ЈКП „Бели извор“ 
и ЈП „Борјак“, процењује се да од укупне количине произведеног 
отпада на територији општине 80% чини комунални отпад. Пре-
ма ЛЕАП-у, методе збрињавања отпада на територији општине 
Врњачка Бања своде се на неселективно сакупљање, транспорт 
и одлагање на општинско несанитарно сметлиште. Несанитар-
но сметлиште представља посебан проблем јер је Националном 
стратегијом управљања отпадом предвиђено санирање и затва-
рање оваквих сметлишта. У ЛЕАП-у је још наведено и да помену-
29 Исто. чл. 5.



53

Агатина Петровић, Ивана Марић ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ...

то сметлиште не задовољава критеријуме Правилника о одабиру 
локације за изградњу депонија као и то да нема ни једну дозволу 
надлежних институција. Треба напоменути да се у одређеној мери 
одваја ПЕТ амбалажа и да на територији општине постоји 50 кон-
тејнера предвиђених за ову врсту амбалаже, као и да се од опалог 
лишћа које прикупљају поменута комунална предузећа ствара ком-
пост. Иако је наведено да је просечна покривеност услугом одвоза 
отпада 65%, забрињавајуће је стање у пет сеоских насеља где је 
покривеност овом услугом 0-2%, што доводи до закључка да се у 
овим местима отпад одлаже на дивље депоније. Оно што повећава 
трошкове збрињавања комуналног отпада и доводи до неефикас-
ности јесте застарелост и недовољан број возила за ове потребе. 
Такође, приметан је и недовољан број посуда за сакупљање отпада 
па отпад често завршава поред напуњених контејнера.30

Велики еколошки проблем је број дивљих депонија на тери-
торији општине, нарочито што један део представљају корита река. 
Овај проблем је посебно наглашен током поплава када река избаци 
огромне количине отпада, који поред тога што остаје на разним 
површинама затвара канале и пропусте. Од кључног је значаја ост-
варивање утицаја на свест грађана. Начин на који систем тренутно 
функционише не иде у том смеру. Ако погледамо начин наплате 
услуге одвожења отпада видећемо да се он базира на принципу не-
зависном од количине произведеног отпада већ се наплаћује по m2 
стамбеног односно пословног простора што не подстиче на пре-
венцију настајања отпада и рециклирање.31

Као потенцијална решење за проблем комуналног отпада 
предвиђена су: одабир локације за изградњу санитарне депоније, 
повећање броја подручја на којима се сакупља отпад што је у ди-
ректној вези са смањењем броја дивљих депонија, повећање броја 
посуда за сакупљање отпада, разврставање отпада на извору и од-
вајање комуналног отпада за рециклажу, чешће одвожење кабастог 
отпада уместо досадашње праксе од два до три пута годишње, из-
рада Плана управљања комуналним отпадом, власник отпада мора 
сносити трошкове збрињавања отпада као и исплату нанете штете 
уколико до ње дође и пораст свести грађана о значају рециклаже и 
добити која произлази из овог процеса.32 Општина Врњачка Бања 
мора, у најскоријем року, да предузме неопходне мере ка спреча-
30 Упореди: Илија Брчески, Дејан Чикара, Александар Максимовић, Локални еколошки 

акциони план општине Врњачка Бања, Врњачка Бања, Београд: Општина Врњачка 
Бања, Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ) 
2009/2010,  стр. 72-77.

31 Исто. стр. 88.
32 Исто. стр. 69-83.
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вању повећања броја дивљих депонија поготово да спречи да от-
пад завршава у рекама што захтева партнерство грађана и носиоца 
власти, од посебне је важности еколошка свест грађана јер брига 
о нашем земљишту, ваздуху и води значи истовремено и бригу о 
нашем здрављу.

Две активности које предвиђа Табеларни део Акционог плана 
се управо односе на комунални отпад. Ево како их План препознаје:

Активности Кратак опис Резултат Носилац 
активности

Територија Рок

Успостављање 
система 
сакупљања 
и примарне 
селекције
комуналног 
отпада на месту 
настајања

Успостављање система 
примарне селекције и 
сакупљања комуналног 
отпада.
Набавити наменске 
контејнере за селективно 
сакупљање: ПЕТ 
амбалаже, папира 
и картона, обојеног 
стакла, гума и лименки. 
Смањити финалне 
количине отпада за 
одлагање применом 
рециклажних острва, 
рециклажних дворишта, 
трансфер станица, итд.

Сакупљање 
секундарних 
сировина 
и смањење 
количине
отпада који 
одлази на 
депоније.

Општина 
Врњачка Бања 
и ЈКП „Бели 
Извор” из 
Врњачке Бање

Врњачка 
Бања

2011. 
година

Идентификовати 
дивље депоније, 
извршити њихову 
санацију и
пооштрити 
контролу 
одлагања отпада.

Потребно је, у 
сарадњи са месним 
заједницама, извршити 
идентификацију дивљих
депонија, а потом 
објединити информације 
у виду катастра депонија 
на нивоу општине. 
Затим треба урадити 
план санације дивљих 
депонија, узимајући у 
обзир близину локације, 
приступне путеве, 
могућности уклањања 
отпада и чишћења 
локације. Иницирати да 
свака месна заједница 
успостави сарадњу са 
инспекцијским
службама на контроли 
нелегалног одлагања 
отпада. Укључити се у 
акцију Министарства 
животне средине и 
просторног планирања 
„Очистимо Србију”. 
Процес треба завршити 
у току следеће две до три 
године.

Идентификација 
и санација 
дивљих
депонија на 
територији 
општине

Министарство
за просторно
планирање и
заштиту 
животне
средине, 
Општ.
Врњачка Бања
и ЈКП „Бели
Извор” из 
Врњачке
Бање

Врњачка 
Бања

2011. 
година
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С обзиром да је План донет крајем 2009. године, чини се да 
је овај рок који је предвиђен за реализацију поменутих активности 
био прекратак. Проблем комуналног отпада никада није проблем 
који се завршава, зато систем управљања комуналним отпадом 
стално треба унапређивати, и у том смислу, чини се да је рок тре-
бало везати за трајање целокупног акционог плана уз извесне про-
мене у датом кратком опису активности.  

1.3 Проблем индустријског отпада  
у Врњачкој Бањи

„Индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије 
или са локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и пра-
тећих минералних сировина из рудника и каменолома“.33 Општина 
Врњачка Бања не поседује значајнију документацију о одлагању 
индустријског отпада, додатно, истраживања спроведена током 
израде ЛЕАП-а показала су да се унутар индустрије отпад не кон-
тролише као и да нису познате количине индустријског отпада.34 
Када је у питању индустријски отпад, посебну пажњу треба обра-
тити на опасан отпад. Према дефиницији из Закона о управљању 
отпадом, опасан отпад је „отпад који по свом пореклу, саставу или 
концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по 
животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних 
карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и ам-
балажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован“.35 

Општина Врњачка Бања, као једна од развијенијих општина 
у Републици Србији свакодневно производи знатне количине ин-
дустријског отпада, и поред тога, на својој територији има залихе 
индустријског отпада који није збринут дужи временски период, а 
заузима значајну површину. Као што је већ поменуто, у општин-
ској документацији не постоје подаци везани за начин збрињавања 
и количину индустријског отпада, а подаци који су дати у ЛЕАП-у 
добијени су из анкета упућених предузећима и радњама регистро-
ваним на територији општине. Анкете су показале да је удео опас-
ног индустријског отпада минималан, а као примарни проблем 
констатован је негативан утицај неопасног индустријског отпада 
33 Закон о управљању отпадом, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 

88/2010 и 14/2016, чл. 5.
34 Упореди: Илија Брчески, Дејан Чикара, Александар Максимовић, Локални еколошки 

акциони план општине Врњачка Бања, Врњачка Бања, Београд: Општина Врњачка 
Бања, Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ) 
2009/2010,  стр. 69.

35 Закон о управљању отпадом, Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009, 88/2010 
и 14/2016, чл. 5.
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(пре свега пепела, песка и шљаке) на тло на коме се налазе. Пре-
поруке дате у ЛЕАП-у, поред обавезне израде каталога загађивача, 
укључују и утврђивање произведене количине отпада, тачног про-
цента опасног индустријског отпада, начина на који произвођачи 
управљају индустријским отпадом и сарадњу локалних институ-
ција са привредним сектором у циљу збрињавања ове врсте отпа-
да. Посебан нагласак је стављен на могућност искоришћавања ам-
балажног отпада и отпада који се може користити као секундарна 
сировина.36

Поменути проблем недостатка постојања катастра загађива-
ча, такође је означен у Табеларном делу Акционог плана – приори-
тети.

Активности Кратак опис Резултат Носилац 
активности

Територија Рок

Евидентирати 
све загађиваче
водотокова на 
подручју
насеља и 
направити 
катастар
загађивача

Интегрални 
катастар загађивача 
(ИКЗ) је регистар 
информација и 
података о загађива-
чима животне 
средине и 
представља 
полазну основу за 
идентификацију и 
мониторинг извора 
загађивања животне 
средине, а његов део 
чини и евиденција 
загађивача 
водотокова. Нови 
Закон о водама, 
прописује обавезу 
пречишћавања 
отпадних вода, а 
члан 124 дефинише 
мерење количине и 
квалитета отпадних 
вода. У том смислу 
потребно је израдити 
катастар загађивача, 
што није једнократан 
посао већ 
представља процес 
који се обнавља 
сваке године.

Успостављен 
Катастар 
загађи-
вача, који се 
обнавља
сваке године

Општ. 
Врњачка 
Бања и 
ЈКП „Бели 
Извор” из 
Врњачке 
Бање

Врњачка 
Бања

2012. 
година уз 
стално 
ажурирање

36 Упореди: Илија Брчески, Дејан Чикара, Александар Максимовић, Локални еколошки 
акциони план општине Врњачка Бања, Врњачка Бања, Београд: Општина Врњачка 
Бања, Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ) 
2009/2010,  стр. 82-90.
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1.4  Проблеми одлагања медицинског отпада  
у Врњачкој Бањи

„Медицински отпад јесте отпад који настаје из објеката у 
којима се обавља здравствена заштита људи или животиња и/или 
са других места у којима се пружају здравствене услуге (из дијаг-
ностике, експерименталног рада, лабораторија, чишћења, одржа-
вања и дезинфекције простора и опреме), а обухвата неопасан и 
опасан медицински отпад“.37 Због своје природе и опасности које 
носи несавесно управљање медицинским отпадом, проблем меди-
цинског отпада препознат је као важан задатак свих субјеката који 
учествују у процесу његовог збрињавања. Треба напоменути да 
инфективни медицински отпад може инфицирати особу која дође 
у контакт са њим, па одатле произилази и важност адекватног уп-
рављања овом врстом отпада.

„На територији општине Врњачка Бања установљено је шест 
генератора медицинског отпада: Дом здравља „Никола Џамић“, Ин-
тернистичка болница, Специјална болница „Меркур“, домаћинства, 
апотеке и приватне медицинске ординације“.38 Степен ризика који 
носи медицински отпад креће се од тога да није опасан по људе 
до високог појединачног и заједничког ризика који подразумева 
директно или индиректно преношење озбиљне заразне болести за 
коју нису доступни адекватни третмани. „На територији општине 
Врњачка Бања медицински отпад се, по правилу, сортира у три гру-
пе отпада: интерни медицински отпад (по својим карактеристикама 
сличан комуналном отпаду), инфективни медицински отпад, фарма-
цеутски отпад (фармацеутски производи, хемикалије и лекови)“.39 

Општина Врњачка Бања није одредила лице одговорно за уп-
рављање медицинским отпадом, ни у једној општинској здравстве-
ној установи не постоји уређен систем коначног збрињавања отпа-
да већ се сав медицински отпад, претходно сакупљен у ПВЦ вреће, 
одвози на несанитарно општинско сметлиште. Ситуација је доста 
боља када је у питању фармацеутски отпад, он се прво групише по 
одељењима, затим се уз надзор пакује у пластичну бурад која се 
налази у затвореном простору под сталном контролом, када отпад 
достигне одређену количину транспортује се изван граница Србије 

37 Закон о управљању отпадом, Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009, 88/2010 
и 14/2016, чл. 5.

38 Илија Брчески, Дејан Чикара, Александар Максимовић, Локални еколошки акциони план 
општине Врњачка Бања, Врњачка Бања, Београд: Општина Врњачка Бања, Регионални 
центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ) 2009/2010,  стр. 84.

39 Исто. стр.  85.
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на спаљивање.40 Када говоримо о управљању медицинским отпадом 
на територији општине Врњачка Бања можемо да наведемо низ про-
пуста везаних за сам начин руковања медицинским отпадом. Аутори 
ЛЕАП-а су навели одређене препоруке везане за начин збрињавања 
медицинског отпада: инфективан отпад се пре одлагања на депонију 
мора стерилизовати у стерилизационој комори, одвајање инфекти-
вног отпада а посебно одвајање шприцева и игли од осталог отпада, 
медицински отпад се не сме превозити и не сме се одлагати на исто 
место са другим отпадом, здравствени радници морају имати кон-
тинуирану обуку везану за управљање овом врстом отпада, у свакој 
здравственој установи одредити лице које ће контролисати процес 
збрињавања отпада, а установе треба да буду упознате са могућ-
ностима искоришћавања одређених сировина. Овакав однос према 
одлагању медицинског отпада угрожава запослене у здравственим 
установама, људе који долазе на депоније у циљу претраживања от-
пада, здравље других људи и животну средину.41 Из тих разлога је 
потребно хитно кренути са реализацијом наведених препорука како 
би општина Врњачка Бања смањила опасности и побољшала услове 
живота за своје посетиоце и грађане.

Што се тиче Табеларног дела Акционог плана – приоритети, 
и овде је приметно да нема конкретне активности, описа и резул-
тата, што је свакако још један од недостатака Табеларног дела АП.

ЗАКЉУЧАК

Локални еколошки акциони план, у складу са Агендом 21 и 
појмом локалног еколошки прихватљивог економског развоја, је-
дан је од кључних докумената који треба да обезбеди да, не само 
садашње, већ и будуће генерације људи, који живе у својим општи-
нама и градовима уживају у повољним условима живота.

Општина Врњачка Бања је општина која има бројне потен-
цијале, посматрано са становишта локалног економског развоја. 
Лековита изворишта, развој медицинског туризма, очувана при-
родна добра и др. јесу предности које подстичу одрживу и еколош-
ки прихватљиву економију.

Међутим, данас су неопходна и стратешка промишљања, 
било да она долазе под утицајем измене правног оквира који треба 
да буде усаглашен са нормативним оквиром Европске уније, било 
из потребе локалног становништва да индентификује проблеме, и 
даље унапреди свој економски и еколошки одрживи развој. 
40 Исто. стр.  86-87.
41 Исто. стр.  83-94.
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Локални еколошки Акциони план општине Врњачка Бања 
је један веома значајан стратешки документ у еколошки одржи-
вом развоју ове општине. Документ је донет пре девет година, 
тачније крајем 2009. године, што само говори да су власти у овој 
општини још пре скоро једне деценије схватиле значај доно-
шења овог документа, као и потребу да у његову израду укључе 
све субјекте у општини. На тај начин, општина Врњачка Бања је 
на дужи временски период одредила своју еколошку политику у 
контексту локалног, одрживог и еколошки прихватљивог економ-
ског развоја.

Иако се документ зове Акциони план, он је по својој приро-
ди еколошка стратегија чији је акциони план саставни део. Анали-
зирајући пажљиво први и други део Плана, тачније пресека стања 
у првих неколико поглавља и сам Табеларни приказ Акционог пла-
на – приоритети, којег чине конкретне активности које требају да 
буду предузете у контексту еколошки прихватљивог економског 
развоја,  можемо рећи да је у првом делу, стање заиста детаљно и 
добро обрађено, уочени су кључни проблеми, а они су затим кроз 
Табеларни приказ Акционог плана – приоритети, требали да кроз 
спровођење идентификованих активности буду и отклоњени.

Оно што је приметно јесте да све оно што је у првом делу 
Акционог плана сегментовано као проблем, у другом делу није ут-
врђено кроз конкретне активности у Табели – приоритети, што је 
требао да буде случај. С друге стране, морало би се приступити 
озбиљној анализи да ли су предвиђене активности заиста и допри-
неле унапређивању еколошки прихватљивог економског развоја у 
овој Општини, и у којој мери су оне заиста реализоване и какви су 
били њихови ефекти. 

Чини се да се Општина Врњачка Бања мора и у будућности 
окренути прикупљању података и праћењу стања, инвестицијама, 
законском регулисању, подизању свести о значају и исплативости 
искоришћавања отпада и отпадних вода. Приказан начин одлагања 
отпадних вода и управљања различитим врстама отпада доводи до 
закључка да постоји опасан и негативан утицај на животну среди-
ну и здравље људи. Свесно загађујемо ваздух, земљиште, подземне 
и површинске воде. Видели смо да су у изради ЛЕАП-а општине 
Врњачка Бања учествовали бројни заинтересовани субјекти који су 
детектовали проблеме и понудили решења, а на носиоцима власти 
је да проблеме са којима се суочавају грађани и животна средина 
озбиљно схвате и што је раније могуће крену са њиховом реализа-
цијом како би спречили наношење веће штете животној средини и 
људским животима.
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Зато је, чини се, време за нову Стратегију и ново суочавање 
са проблемима локалног еколошки прихватљивог економског раз-
воја у Општини Врњачка Бања.
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LOCAL ECOLOGICAL ACTION PLAN THE 

MUNICIPALITY OF VRNJAČKA BANJA

Resume

The care of the environment we live in is not exclusively 
reserved for experts, state policy or supranational bodies. On 
the contrary, each of us can contribute and improve the state 
of the environment, while developing ecological awareness 
at the same time because “we did not inherit the planet from 
our parents but borrowed from our children.” Environmental 
care at the local level is, in this context, very important today. 
The Local Environmental Action Plan of the local community 
not only extends its competencies, but also provides the 
opportunity to identify, in a systematic way, the environmental 
problems they face and offer potential solutions. In addition 
to being largely adhered to the principle of subsidiarity, it is 
of utmost importance locating citizens at the local level to 
participate in the development of strategies aimed at tackling 
the problems that their communities face. The subject of this 
paper is the analysis of the Local Environmental Action Plan 
of the municipality of Vrnjacka Banja, the specific problems 
that this municipality faces, as well as the offered solutions, 
needs and wishes of the citizens.
Keywords: environment, local economic development, local 
environmental action plan, municipality of Vrnjacka Banja, 
waste, wastewater.
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Сажетак

У раду се разматра концепт друштвене искључености као 
једног од главних показатеља одсуства социјалне кохезије. 
Проблематика коју аутор ставља у први план кључна је 
за анализу и разумевање сложених, вишеслојних и више-
димензионалних савремених феномена какви су социјал-
на кохезија и друштвена изопштеност. Аутор настоји да 
укаже на значај и добробити концепта социјална кохезија, 
као и на негативне ефекте раширене друштвене изопште-
ности. Циљ рада је да укаже на директан утицај стопе 
друштвене искључености на стопу социјалне кохезије у 
једном друштву. Уколико у друштву имамо израженију 
стопу друштвене изопштености и неједнакости, утолико 
је у њему нижи степен социјалне кохезије. Такође, аутор 
настоји да укаже на пресудан утицај државе, њених ин-
ституција и социјалне политике у борби против друштве-
не изопштености и изградњи социјалне кохезије.

Кључне речи: друштвена искљученост, сиромаштво, 
друштвена укљученост, социјална кохезија, социјална 
политика

                                                                     

1.  УВОД 

Појмови социјална искљученост и социјална кохезија су, као 
уосталом, и сви друштвени феномени сложени, комплексни, дина-

* Ауторка је докторанткиња на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
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мични и противречни. Оно што ове наведене феномене, у односу 
на неке традиционалне појмове (моћ, власт, сила, рат, неједнакост) 
друштвених и политичких наука, издваја јесте што су они релатив-
но новијег датума и њихово изучавање и теоријска операционали-
зација се, углавном, везују за XX век. Треба имати на уму и то да 
неки аутори сматрају да на ове феномене у великој мери утиче и 
информатичко друштво, што нам недвосмислено указује на чиње-
ницу да су ово појаве савременог доба. Истраживач који се бави 
изучавањем ових појмова мора бити свестан чињенице да ће се су-
сретати са свим потешкоћама и изазовима који прате истраживање 
друштвених феномена. При проучавању ових појмова треба, такође, 
водити рачуна о свим методолошким, аналитичким, синтетичким, 
објективним и субјективним факторима, јер је реч о интердисци-
плинарним феноменима. Треба истаћи да појам социјална кохезија 
вуче корен из старијег друштвеног феномена солидарност, коју су 
користили и дефинисали оснивачи социологије Огист Конт и на-
рочито Емил Диркем. За ова два феномена постоје различити тео-
ријски приступи и различита научна тумачења. То је у друштвеним 
наукама очекивано и оправдано имајући у виду сложеност предмета 
истраживања. Три основне теоријске оријентације изучавања ових 
феномена су: републиканска, либералистичка и социјал-демократ-
ска. Зашто је важно бавити се научним изучавањем ових појава? 
Да бисмо могли да утичемо и мењамо затечене друштвене односе 
у жељеном правцу прво морамо разумети природу истраживаних 
друштвених феномена. Ми ћемо у нашем тексту показати врло ди-
ректну корелацију између социјалне искључености и друштвене 
кохезије. Уколико у једном друштву имамо изражен степен социјал-
не изопштености и друштвене неједнакости, у таквом друштву је 
нижи степен друштвене кохезије. 

2. СОЦИЈАЛНА КОХЕЗИЈА - ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМА

Термин социјална кохезија је релативно нов, настао касних 
80-их година XX-ог века. Истраживачи се, углавном, слажу да је 
француски социолог Емил Диркем међу првима дефинисао појам 
социјалне кохезије у књизи О подели друштвеног рада 1893. годи-
не. Расправе о опстанку, хармонији и стабилности друштвеног по-
ретка имају дубоке корене у политичкој филозофији. То је, такође, 
била централна тема социологије, као нове науке, али и њених ос-
нивача од Конта, Сен-Симона до Диркема и Спенсера. Оно што 
научници данас називају социјална кохезија, у Француској тради-
цији, зове се солидарност. 
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Не постоји универзална дефиниција социјалне кохезије. У 
питању је сложен, вишеслојан и вишедимензионалан појам. 

Организација за економску сарадњу и развој сматра да је 
друштво кохезивно уколико ради за добробит свих својих чланова, 
уколико се бори против њихове социјалне искључености, ствара 
и негује осећај припадности друштву, подстиче поверење, и нуди 
својим члановима прилику за социјалну мобилност.1 

Општеприхваћено начело значењa појма социјална кохезија 
подразумева способност друштва да осигура добробит свим својим 
члановима, да минимизира неједнакост и избегне поларизације. 
Добробит претпоставља не само правичност и недискриминацију 
у приступу правима човека, него и: 1) достојанство сваке особе и 
уважавање њених способности и доприноса друштву, уз пуно по-
штовање културне различитости, мишљења и уверења, 2) слободу 
индивидуалног развитка сваког појединца током целог животног 
века и 3) могућност сваког појединца да активно и у пуном смислу 
партиципира у друштву.2  Како наводи професорка Мира Лакиће-
вић, социјална кохезија подразумева равноправност свих грађана 
Европске уније у остваривању економско-социјалних и политич-
ких права, од којих посебно истиче: равноправност жена и муш-
караца, сагледавање права и потреба деце и омладине у контексту 
доктрине одрживог развоја, материјално угрожене породице (са-
мохране родитеље), мигранте и етничке мањине, особе са инва-
лидитетом и старије особе, нарочито оне који живе сами и немају 
подршку своје породице. Према њеном мишљењу, главно средство 
за промоцију социјалне кохезије јесте успостављање и одржавање 
добро развијеног система социјалне сигурности, заснованог на 
принципима солидарности, узајамности и хуманизма. Такође, со-
цијална кохезија не подразумева само борбу против сиромаштва и 
искључености, него и настојање да се развија солидарност међу ге-
нерацијама, како садашњих, тако и будућих. Она сматра да је, када 
већ постоји сиромаштво и друштвена искљученост, неопходно ме-
рама социјалне политике помоћи рањивим друштвеним групама да 
превазиђу неповољне животне ситуације у којима се налазе. 

Студија ,,Трендови социјалне кохезије“ бави се анализом раз-
воја феномена социјалне кохезије унутар држава Европске уније.  
Према дефиницији Савета Европе, социјална кохезија је  концепт 
који укључује вредности и принципе који имају за циљ да обезбеде 
да сви грађани имају подједнак приступ економским и социјалним 
1 Жарко Шундерић, Улога институција у стварању социјалне кохезије, ФЕФА, Београд, 

2015, стр. 22.
2 Мира Лакићевић, Социјални профил Европске Уније, ФПН Годишњак, Београд, 2010, 

стр. 394.
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правима, да уживају достојанство и социјално поверење.3 Уколико 
грађанима у једној држави то, ипак, није омогућено, утолико гово-
римо о проблему развоја социјалне кохезије у том друштву. 

У различитим контекстима термин социјална кохезија може 
се користити да би се истакле:  

1) заједничке норме и вредности;  
2) поседовање заједничког идентитета и припадања широј 

заједници;  
3) осећај стабилности;  
4) постојање одговорних институција које обезбеђују бла-

гостање друштва;  
5) једнака дистрибуција права, могућности, богатства и до-

хотка; или  
 6) снажно грађанско друштво и активни грађани.“4  
Истраживачи пројекта ,,Радар социјалне кохезије“ сматрају 

да кохезивно друштво карактеришу: ,,снажни друштвени односи, 
позитивна емоционална повезаност међу члановима и заједницом, 
као и препозната усмереност на заједничко добро.“5 Жарко Шун-
дерић у својој књизи Улога институција у остварењу социјалне 
кохезије наводи дефиницију аутора Чана (Chan) који сматра да је 
социјална кохезија стање које обухвата и вертикалне и хоризонтал-
не односе у друштву које карактеришу ставови и правила која ст-
варају поверење, осећај припадности и жељу да се учествује и по-
могне. Овоме треба додати да неки аутори сматрају да се социјал-
на кохезија састоји од осећаја припадности породици, друштвеној 
групи, комшилуку и радној средини. 

Савет Европе кохезију дефинише као: ,,способност друштва 
да обезбеди благостање свим својим члановима, кроз ублажавање 
неједнакости и спречавање поларизације“  и додаје да је ,,кохезив-
но друштво заједница коју одликује међусобна подршка слободних 
појединаца који усвајају заједничке циљеве на демократски начин.“6  

Постоје и они аутори који сматрају да се често можемо суо-
чити са контрадикторним дефиницијама појма социјална кохезија. 
Основни разлог томе они виде у чињеници да владајућа идеологија 
има кључну улогу у дефинисању овог појма. Са једне стране, по 
дефиницији Мадридског клуба, социјално кохезивна друштва су: 
3 Наводи се према: Слободан Сокић, Социјална држава и стратегија редуковања 

сиромаштва и остварења социјалне кохезије (Србија 2000-2013), Факултет политичких 
наука, Београд, 2016, стр. 126.

4 Праћење социјалне укључености у Србији, Влада Републике Србије, Београд, 2010, стр. 6.
5 Жарко Шундерић, Улога институција у стварању социјалне кохезије, ФЕФА, Београд, 

2015, стр. 21.
6 Исто, стр. 22.
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,,стабилна, сигурна, праведна и заснована на промоцији и заштити 
свих људских права, као и на не-дискриминацији, толеранцији, по-
штовању различитости, једнакости у могућностима, солидарности, 
безбедности и учешћу свих људи, укључујући осетљиве друштве-
не групе и појединце.“7  Са друге стране, постоје и аутори који 
сматрају да социјална кохезија ,,није увек добра ствар“, као и да 
,,превише кохезије може водити ка друштвеној ускогрудости и за-
осталости, економској склерози или неуспеху да се реше значајне 
неправде у друштву.“8 У друштвеним наукама и социјални феноме-
нима нема једнозначности, само једногласја и потпуног слагања. 

У досадашњој теоријској традицији можемо разликовати три 
различита приступа и модела социјалној кохезији: 1) либерални; 2) 
републикански и 3) социјал-демократски модел. 

Либерални модел социјалне кохезије ставља највећи нагласак 
на активно грађанско друштво, нарочито на локалном нивоу. Уло-
га државе и њених централних институција у погледу пружања со-
цијалне помоћи се смањује. Овај концепт подразумева развијено ци-
вилно друштво са високим степеном грађанског активизма. Основне 
вредности које помажу кохезији друштва, према заговорницима ове 
традиције су: толеранција, меритократија9 и једнакост у шансама. 

Републикански модел социјалне кохезије даје нагласак на др-
жаву као кључни фактор развоја социјалне кохезије. Према миш-
љењу теоретичара овог правца, једна од основних улога државе 
јесте да промовише принципе на којима почива социјална кохезија 
кроз своје институције на националном, а не на локалном нивоу. 
Држава, такође, има надзорну улогу у односу на цивилно друштво. 

Социјал-демократски модел кохезије заговара компромисан 
став у односу на претходне две теоријске орјентације и тврди да 
развоју социјалне кохезије подједнако доприносе и држава и ауто-
номне организације цивилног друштва. Сматрамо да сваки од ових 
приступа има своје предности али и одређене недостатке који се 
испољавају у друштвеној пракси. 

3. ДИМЕНЗИЈЕ И ИНДИКАТОРИ СОЦИЈАЛНЕ 
КОХЕЗИЈЕ

Jane Janson, Robin Peace и Regina Berger Schmit су аутори 
који су дали значајан теоријски допринос истраживању феномена 
7 Исто.
8 Исто.
9 Меритократија је вођство, теоретски засновано на заслугама, таленту, 

вештини, интелигенцији и другим релевантним вештинама, пре него на наслеђу 
(аристократија), богатству (плутократија) или вољи већине (демократија).
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социјалне кохезије. Regina Berger-Schmitt је дефинисала две ос-
новне димензије друштвене кохезије. Прва димензија се односи на 
редукцију социјалних разлика и унапређење квалитета живота, као 
и смањење друштвене искључености. Друга димензија социјалне 
кохезије односи се на процесе јачања друштвених релација и веза 
што, у ствари, представља социјални капитал конкретног друштва. 
Jane Janson је дефинисала пет димензија социјалне кохезије. Значај 
ових димензија огледа се у томе што нам оне могу указати на по-
стојање, односно одсуство социјалне кохезије. Према њеном миш-
љењу, основне димензије социјалне кохезије су: 1) прихватање 
различитости, 2) легитимност институција, 3) активност поједина-
ца на тржишту рада, 4) припадност друштву и 5) друштвена пар-
тиципација. Поред наведених аутора треба нагласити и да је Пол 
Бернар (Paul Bernard) аутор који је дефинисао још једну димензију 
социјалне кохезије: димензију једнакости појединаца у друштву. 
Његово основно мишљење је да се ради о концепту који је засно-
ван на политичким одлукама и да је званична државна политика 
најодговорнија за промоцију социјалне кохезије. 

Аутор који је заједно са својим сарадницима дао посебан 
допринос разумевању феномена социјалне кохезије је Schiefer. 
Он је уочио три заједничке компоненте у дефиницијама социјал-
не кохезије: 1) димензија друштвених односа, 2) повезаности и 3) 
оријентације ка заједничком добру.10 Свака од ове три димензије 
има сет својих индикатора на основу којих можемо мерити социјал-
ну кохезију. У оквиру димензије друштвених односа можемо раз-
ликовати следеће индикаторе: 1) социјално умрежавање-квалитет 
и квантитет социјалних односа и друштвених мрежа; 2) политичку 
партиципацију (степен излазности грађана на изборе) и социо-кул-
турну партиципацију (активизам грађана, волонтеризам); 3) пове-
рење- осећај поверења грађана у институције и у људе уопште и 4) 
толеранција, односно прихватање различитости. Другу димензију 
социјалне кохезије-димензију повезаности карактерише постојање 
индикатора у виду осећаја припадности и заједничког идентитета 
са државом и нацијом. Трећу димензију социјалне кохезије-оријен-
тација ка заједничком добру, чине следећи индикатори: 1) осећај 
друштвене одговорности; 2) солидарност, односно сарадња и 
подршка суграђана као и 3) поштовање друштвених институција, 
правила заједничког живота, као и правила за промену друштвеног 
поретка. Добра страна оваквог приступа који исказује много инди-
катора што је то плодоносно при проучавању феномена социјалне 
кохезије.  
10 Social cohesion framework - social cohesion for stronger communities, UNDP, 2015, стр.12.
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Генерално говорећи, можемо истаћи да се социјална кохезија 
састоји од политичке, економске, социјалне и културне димензије, 
као и то да свака од ових димензија има своје индикаторе. У гру-
пу политичких индикатора сврстаћемо следеће: степен излазности 
на гласање и политичку партиципацију, степен поверења грађана 
у владу, правосудни систем, полицију и војску (државне институ-
ције), као и степен поверења између владе и субјеката цивилног 
друштва. Сет социјалних индикатора се односи на степен пове-
рења унутар групе (породице, пријатеља), као и припадника исте 
етничке групе и других група, осећај укључености (искључености) 
појединаца и одређених друштвених група, степен активизма и во-
лонтеризма, степен давања, односно донирања појединца другим 
појединцима или члановима групе, ниво развијене свести о дру-
гим групама, степен приступа информацијама. Економски инди-
катори социјалне кохезије обухватају: перцепцију друштвене по-
кретљивости, задовољство животним стандардима, ставове према 
будућности, субјективни поглед о могућности запошљавања, као 
и економске (не)једнакости, задовољство економским развојем и 
приликама у друштву, стопа апсолутног и релативног сиромаштва, 
ниво бруто друштвеног производа по глави становника, ниво мате-
ријалне депривације, као и ниво инфлације. Културни индикатори 
социјалне кохезије се односе на: ниво стереотипизације других, 
перцепције предрасуда и дискриминације, степен учесталости и 
квалитета контакта са другим групама, ниво знања о другим култу-
рама, религијама и етничким групама, као и постојање механизама 
за решавање сукоба између група. Треба нагласити да је истражи-
вање ових индикатора врло сложено и захтевно, а поготово када је 
реч о културолошким индикаторима социјалне кохезије. Имајући 
у виду савремено иноформатичко друштво јако је важно поменути 
значај још једног индикатора који су истакли истраживачи фонда-
ције Bertelsman. Ови истраживачи су дошли до закључка да раз-
вијеност савременог информационог друштва има већи утицај на 
социјалну кохезију него национално богатство или неједнакост у 
приходима.

 
4. МЕРЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ КОХЕЗИЈЕ

Организација за економску сарадњу и развој (Европе) је 
2011. године објавила студију о социјалној кохезији. У овој студији 
је прецизно дефинисано више начина за мерење степена кохезив-
ности у једном друштву. Прва група показатеља мери неједнакост 
у приходима. Неједнакост у приходима је, заједно са мерама де-
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привације и сиромаштва, један од главних индикатора у мерењу 
степена социјалне кохезије. Друга група показатеља се односи на  
ниво запослености, односно незапослености у друштву. Трећа гру-
па показатеља мери ниво благостања у друштву, што подразумева 
мерење нивоа друштвене укључености и једнакости, као и ниво 
партиципације појединаца и група у грађанском и политичком жи-
воту друштва. Четврта група показатеља мери ниво развијености 
социјалног капитала у друштву, посредством припадности и ин-
терперсоналног поверења појединаца. Поред ове четири групе по-
казатеља социјалне кохезије, ОЕЦД је у овој студији, као посебну 
групу показатеља уврстио и оне који мере задовољство животом. 
Ту су обухватили: мерење ставова, веровања, перцепције, осећаја 
припадности, поверење према друштву и другим члановима 
друштва. Субјективни показатељи имају изузетну важност у при-
купљању додатних информација о животу грађана и њиховој пер-
цепцији живота у друштву. У том смислу, они су од непроцењивог 
значаја јер нам дају потпунију и прецизнију слику о социјалној 
кохезији друштва. Њихова научна употреба почела је још 60-их го-
дина XX-ог века. Холандски економиста Ван Праг је међу првим 
економистима применио субјективни концепт у економији, а кас-
није су га заговарали и Штиглиц, Сен, Фитуси. Неретко се деша-
ва да нам тзв. објективни (и статистички) показатељи замаскирају 
праву слику ствари, занемарујући и изостављајући понекад веома 
важне личне и субјективне податке. Све ово нам указује на чиње-
ницу да је за мерење нивоа социјалне кохезије и искључености у 
друштву неопходно укључити перспективу самих људи, будући 
да традиционални економски показатељи не пружају довољно ва-
лидних информација. Потреба за увођењем субјективних показа-
теља, је према истраживачима, израженија у развијенијим земља-
ма. Ипак, у сиромашнијим земљама објективни показатељи, као 
што су бруто друштвени производ по глави становника, апсолутно 
сиромаштво, незапосленост или друштвена неједнакост још увек, 
нажалост, много тога говоре. 

Неколико истраживача окупљених око пројекта Радар со-
цијалне кохезије фондације Bertelsman креирали су 2013. године 
индекс социјалне кохезије. Почетно полазиште ових истраживача 
је да се социјална кохезија често сматра предусловом за економски 
напредак и за стабилну и функционалну демократију. Аутори ове 
студије су развили квантитативни инструмент за мерење кохезије 
кроз различите временске периоде. Они су претпоставили да со-
цијалну кохезију карактеришу тимски дух, солидарност, емотивна 
повезаност и подршка појединаца и друштвених група. Они де-



71

Бојана Ружичић ДРУШТВЕНА ИСКЉУЧЕНОСТ (ЕКСКЛУЗИЈА) И...

финишу девет показатеља, које су сврстали у три групе, а  који 
се могу користити за мерење социјалне кохезије. Аутори су дефи-
нисали три најважнија социо-економска фактора који битно утичу 
на ниво социјалне кохезије: национално богатство мерено бруто 
друштвеним производом по глави становника, неједнакост у при-
ходима мерено Гини коефицијентом и ниво развијености савре-
меног информационог друштва мерен кроз индекс знања. Што је 
виша вредност индекса знања, виши је и ниво социјалне кохезије.  
Такође, аутори студије су дошли до врло интересантног закључка 
да културне, етничке или религиозне разлике у појединим друшт-
вима нису нарочито важне за степен социјалне кохезије. Оно што 
има пресудан утицај на ниво социјалне кохезије нису постојеће 
неједнакости и разлике у друштву, већ начин на који људи прихва-
тају те различитости. Као и друге студије, и ова показује директ-
ну корелацију која постоји између нивоа националног богатства 
и социјалне кохезије. Међутим, треба имати на уму и то да висок 
ниво БДП-а не значи нужно и кохезивно друштво. Неједнакост у 
приходима има јак утицај на ниво социјалне кохезије. Друштва са 
високим нивоом неједнакости су мање кохезивна друштва. Бројна 
истраживања показују да су друштва са највишим степеном со-
цијалне кохезије нордијске земље (Данска, Норвешка, Шведска и 
Финска), као и Канада, САД, Аустралија и Нови Зеланд. 

За мерење степена социјалне кохезије важно је пратити и 
објективне и субјективне показатеље. Разлог томе треба тражити 
у резултатима бројних истраживања које указују на чињеницу да 
постоје специфичне околности када повећање прихода само по 
себи не утиче на задовољство животом, што је у теорији познато 
као Естерлинов парадокс. Естерлинов парадокс се односи на бо-
гата друштва у којима престаје да важи корелација између нивоа 
прихода и задовољства животом. Истраживачи су установили да 
код појединаца постоји одређена тачка до које повећање прихода 
има значајан утицај на субјективни осећај благостања и среће, те 
да од те преломне тачке појединци желе више других ставки и да 
им сама висина прихода није толико значајна за осећај благостања. 
Често је људска перцепција таква да новац или здравље имају 
вредност само за оне људе којима недостају. 

5. СОЦИЈАЛНА ИСКЉУЧЕНОСТ - ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА

Појам „социјална искљученост“ последњих година је све 
присутнији и све више добија на значају, како у земљама Европ-
ске Уније, тако и у земљама у транзицији. Главну улогу у про-
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моцији појма социјалне искључености имају научни кругови ев-
ропске мисли. Већина истраживача у Европи чешће употребљава 
појам друштвена изопштеност, односно друштвена ексклузија, 
у односу на појмове сиромаштво, поткласа и маргиналност који 
су заступљенији у америчком друштву. Социолог Ентони Гиденс 
(Anthony Giddens) сматра да је овај концепт шири и адекватнији 
од појма поткласа јер даје нагласак на разне механизме и широку 
лепезу фактора који воде изопштавању појединца и група. Концепт 
социјалне искључености првобитно су дефинисали социолози, 
како би њиме означили нове изворе неједнакости. Овај концепт, у 
теоријском смислу, указује на разне начине на које појединци могу 
бити искључени из шире друштвене заједнице. 

Бројни аутори, као што су Силвер (Silver), Еткинсон 
(Atkinson), Листер (Lister), Левитас (Levitas) и други, указују на 
чињеницу да се појам социјална искљученост први пут употребља-
ва у Француској 60-их година прошлог века. Термином искључени 
„les exclus“ називани су сви они који су били сиромашни и који 
нису имали право на социјално осигурање и заштиту. Термин ,,ис-
кључени“ први пут је употребио француски државни секретар за 
социјалну акцију Рене Леноар (Rene Leonard). У Француској репу-
бликанској традицији социјална искљученост je дефинисана као 
својеврсни недостатак солидарности у друштву. Према заговорни-
цима ове традиције, једна од основних дужности државе јесте да 
обезбеди грађанима одређени минимум пристојног живота или да 
им осигура право на рад. Грађани којима је пружена помоћ, имају 
дужност према држави да раде и учествују у јавном животу. Од 
70-их година XX-ог века Француска је постепено уводила број-
не мере за борбу против друштвене искључености. Временом је, 
услед утицаја различитих околности и фактора, у интелектуалној 
заједници Француске дошло до редефинисања и проширења појма 
на нове категорије становништва. Дефинисано је, такође, да се фе-
номен састоји од објективне и субјективне димензије. Субјектив-
на димензија друштвене искључености нарочито је интересантна. 
Она се односила на лични осећај отуђености појединаца и при-
падника различитих друштвених група у развијеном капитализму. 
Тако се појам социјално искључени знатно проширио и почео од-
носити не само на оне којима је ускраћена социјална помоћ, већ и 
на популацију младих, на незапослене и дугорочно незапослене 
појединце, припаднике самачких домаћинстава и на мигранте. 

Појам социјална искљученост почео је врло брзо да се шири 
из Француске на остатак Европе. Европска Унија први пут спо-
миње појам социјалне искључености у свом документу из 1988. 
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године. У том контексту Савет министара Европске уније је 1989. 
године усвојио Резолуцију о борби против социјалне искључе-
ности“.11 Исте године појам социјалне искључености постаје ,,сас-
тавни део преамбуле Европске социјалне повеље, а у измењеној и 
ревидираној социјалној повељи уведено је ново право – право на 
заштиту од сиромаштва и социјалне искључености12“. У земљама у 
транзицији, овај појам није био толико истраживан, нити се о њему 
много знало. 

Ставови теоретичара се разликују када је у питању дефи-
нисање и одређивање појма социјалне искључености. То није из-
ненађење у друштвеним наукама. Једна група аутора сматра да 
појам социјалне искључености суштински уопште није нов. На-
против, према њиховом мишљењу, појам социјална искљученост 
је суштински и садржински истоветан са појмовима сиромаштво, 
маргиналност, поткласа и социјална зависност. Већина аутора се 
слаже у мишљењу да је појам социјална искљученост нов и вишес-
лојан феномен и да га је, као таквог, изузетно тешко дефинисати.

У тексту ,,Социјална искљученост-појам и приступи“ Мацу-
ра, Ђокић, Туцовић и Мркаљ наводе различите дефиниције појма 
различитих аутора. Према Beall и Piron, социјална искљученост 
представља процес и стање у коме власт, односно држава својом 
политиком онемогућава појединцима и одређеним друштвеним гру-
пама да остваре своја основна права, а самим тим и пуну парти-
ципацију у друштвеном, политичком и економском животу. Према 
мишљењу Estivill, која тежиште ставља на друштвену и политичку 
моћ, израз социјална искљученост се односи на процес постепеног 
удаљавања појединаца, друштвених група и заједница, тако да они 
постају инфериорни у односу на центар моћи и ограничене ресурсе. 

Недовољна прецизност у дефиницији феномена социјал-
на искљученост може се утврдити код анализе појма у оквиру 
саме Европске уније. Социјална искљученост је процес који бит-
но утиче на појединце, друштвене групе и заједнице тако што их 
на систематски начин маргинализује и онемогућава им учешће у 
друштвеном животу.13 Маргинализовани и дискримисани поједин-
ци и друштвене групе се налазе на рубу друштва због сиромаштва, 
недостатка основних ресурса за живот, као и довољно средстава и 
шанси за доживотно усавршавање. Они немају прилике за образо-
вање и усавршавање, рад и остварење прихода, а самим тим бивају 
маргинализовани из живота друштвене заједнице. Све ово доводи 
11 Рајко Мацура, Александар Ђокић, Милош Туцовић, Ружица Мркаљ, „Социјална 

искљученост – појам и приступи“, Социјална мисао, Београд, 2011, стр. 105-106.
12 Исто.
13 Исто, стр.108.
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до њиховог потпуног осећаја немоћи и безнађа. Како би то пред-
ставио Јохан Галтунг над тим појединцима и/или маргиналним 
друштвеним групама врши се „систематско насиље“14 које је тихо 
и подмукло насиље над човеком и најопасније за здравље друштва. 

Уколико су појединци, друштвене групе и заједнице сис-
тематски стављене у подређен и неповољан положај и дискри-
минишу се на основу њихове различитости, по било ком основу, 
онда говоримо о њиховој друштвеној искључености. Појединци и 
друштвене групе могу бити друштвено искључени због различи-
тости, по било ком основу, било да је то национална припадност, 
раса, верска припадност, сексуална оријентација, класна припад-
ност, порекло, пол, година живота, инвалидитета, болести, мигра-
цијског статуса или места становања. 

Често се у стручној литератури може видети да се појам со-
цијална искљученост изједначава са сличним и сродним појмови-
ма, као што су друштвена интегрисаност и сиромаштво. Социјал-
на интеграција се односи на процес прилагођавања појединаца и 
друштвених група датом друштву и његовим основним вредности-
ма. Са друге стране, код процеса социјалне укључености, дешава 
се обрнуто, друштво се прилагођава појединцу. 

,,Друштвена искљученост може сматрати као неуспех и мар-
гинализованост у једном или више следећих друштвених система: 
1) демократско-правном систему, који оличава грађанску, однос-
но цивилну интеграцију, 2) радно-тржишном систему, који олича-
ва економску интеграцију, 3) систему социјалне добробити, који 
промовише социјалну интеграцију, као и 4) породичном систему 
и систему локалне заједнице, који означава интерперсоналну ин-
теграцију.“15 Када говори о интегрисаности појединаца у друштво, 
Шућур наглашава да треба имати у виду чињеницу да постоје како 
објективни показатељи те интегрисаности, тако и субјективна ис-
куства и лични доживљаји појединаца. Појединац који је интегри-
сан у друштво јесте онај који је равноправан са другима, има права 
и ужива их. Бити интегрисан, у економском смислу, значи имати 
приступ запослењу и економским добрима. Социјална интеграција 
подразумева добробит од социјалних накнада и услуга. Интерпер-
сонална интеграција појединаца означава успостављене породич-
не, пријатељске и комшијске везе. Према његовом мишљењу, из-
међу ова четири система постоји јака интеракцијска веза. Уколико 
је интеграција у оквиру једног од ових система слаба, онда она 
14 Видети шире: Јохан Галтунг, Мирним средствима до мира, Службени гласник, Београд, 

2009.  
15 Зоран Шућур, Социјална искљученост: појам, проступи и операционализација, Правни 

факултет, Загреб, 2004. стр 2.
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мора бити јака и изражена у преостала три. Међутим, веома је чест 
случај вишеструке искључености када је појединац искључен  и/
или маргинализован из више друштвених димензија истовремено. 
Потребно је нагласити да се у социјално искључене особе убрајају 
само они чланови друштва који, иако то желе, не могу партици-
пирати у нормалним друштвеним активностима јер им то онемо-
гућују узроци који нису у њиховој контроли. Не можемо говорити 
о примерима друштвене искључености тамо где се појединци и 
друштвене групе добровољно повлаче из друштва. Иако би треба-
ло видети и проучити и зашто се то дешава и да ли таквом њиховом 
несоцијалном понашању доприноси друштво и њихова заједница.

6.  ДРУШТВЕНА ИСКЉУЧЕНОСТ И СИРОМАШТВО

Сиромаштво је изузетно значајан феномен који је тесно по-
везан са феноменом социјалне искључености. Након II светског 
рата, у капиталистичким земљама, на сиромаштво се гледало као 
на спорадичан друштвени проблем са којим се друштва нормално 
суочавају када се појединци, из разних разлога, не могу прилагоди-
ти интензивном економском развоју. Иако су постојали аутори који 
су се у то време бавили покушајем научног објашњења феноме-
на сиромаштво, као што су Beatrice Webb, Charles Booth, Seebohm 
Rowntree, La Brier и други, ипак морамо истаћи да је постојала ве-
лика незаинтересованост аутора за овај проблем. Према њиховом 
мишљењу, у случају сиромаштва највећа одговорност је на поје-
динцу који мора сопственим напорима и снагама да изнађе начин 
да се бори и да изађе из тог стања. То је либерални угао гледања. 
Значајна промена друштва у односу на појаву сиромаштва, деси-
ла се 60-их година XX-ог века, када су социјалне службе изашле 
у јавност са вешћу о раширености сиромаштва у развијеним за-
падним земљама. У то време, расте број социолошких и интердис-
циплинарних истраживања чија је тема проучавања сиромаштво. 
Насупрот томе, са друге стране, већина комунистичких земаља је 
негирала сиромаштво, заговарајући став да је оно искорењено. У 
складу са тим ставом, у комунистичким земљама сиромаштво није 
било предмет научног истраживања. Јавне расправе о сиромаштву 
су деценијама биле забрањене. 

Треба истаћи чињеницу да појам сиромаштво и појам 
друштвена искљученост нису истоветни појмови и као такви 
не могу бити поистовећени, иако су веома испреплетани. Међу 
ауторима постоји спор око тога да ли је сиромаштво ужи или 
шири појам од појма социјална искљученост. Тако, на пример, 
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Abrahamson, тврди да су у питању истоветни појмови. Он тврди 
да многи политичари и владе у развијеним земљама нерадо ко-
ристе појам сиромаштво, имајући у виду да је у питању негативна 
друштвена појава. Постоје и они аутори који заговарају став да је 
сиромаштво облик друштвене искључености. 

Сиромаштво можемо посматрати као специфичан облик со-
цијалне искључености, која се испољава на разне начине, као што 
су: недостатак средстава и прихода за живот, глад, неухрањеност, 
ограничен приступ образовању и здравственој заштити, повећана 
смртност услед болести, бескућништво и тако даље. Такође, изу-
зетно је важно нагласити да се појам сиромаштво не односи само 
на недостатак новца и материјалних средстава за задовољење 
одређених потреба појединаца. Напротив, оно оставља негативне 
и дугорочне последице по живот појединца, као и чланова његове 
породице. Ту, пре свега, мислимо на ограничен приступ образо-
вању, здравственој и правној заштити, запослењу и тако даље. Со-
цијалну искљученост карактеришу материјална депривација, али 
и бројне предрасуде, дискриминација, изопштеност и маргинали-
зација појединаца и друштвених група. Оно што треба нагласити 
јесте да сиромашно становништво не мора нужно бити друштве-
но искључено и обрнуто, друштвено искључени појединци нису 
нужно сиромашни. Концепт социјалне искључености се базира 
на ставу да сиромаштво и социјална искљученост нису примар-
но резултат људске слабости појединаца, нити њихових погреш-
них избора у животу, него су резултат структуралних друштвених 
проблема. Свако друштво које настоји да се назове социјално од-
говорним тежи да дефинише мере за смањење нивоа социјалне ис-
кључености. Поред тога, оно настоји да створи друштвене, правне, 
политичке, економске и културне предуслове за укључивање дис-
криминисаних и изопштених људи у друштвене токове.

Под утицајем процеса транзиционих и демократских проме-
на деведесетих година прошлог века, питању сиромаштва у реги-
ону се посвећује све већа пажња. Када говоримо о сиромаштву у 
Србији, треба истаћи да је у питању веома присутна појава, наста-
ла релативно скоро, деведесетих година XX-ог века. Драматичан 
пад бруто домаћег производа и стандарда грађана, ауторитарна 
политичка култура, међународна изолација државе, оштре еко-
номске санкције, крвави грађански рат, велики прилив избеглица 
које су нашле уточиште у држави Србији, као и катастрофални 
економски губици као последица бомбардовања су основни уз-
роци који су допринели широко распрострањености сиромаштва 
и друштвене искључености у Србији. Иако је Србија у протеклој 
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деценији имала стабилан економски раст, сиромаштво је још увек 
веома присутно. На основу резултата истраживања, можемо виде-
ти да је у петогодишњем периоду од 2002. до 2007. године, сиро-
маштво преполовљено: са 14,0% колико је сиромаштво износило 
2002. године, на 6,6% 2007. године– око 500.000 особа је избавље-
но из сиромаштва.16 Ако посматрамо профил сиромашних, он је 
готово непромењен у односу на 2002. годину. Најугроженије је 
становништво руралног подручја југоисточне Србије, необразова-
но становништво и незапослени, стара лица преко 65 година жи-
вота, као и домаћинства са двоје и више мале деце до 6 година 
живота. Аутори истраживања указују и упозоравају на чињеницу 
да се појављује нова категорија сиромашних која је угроженија од 
просека популације у 2007. години, а то су нажалост деца до 14 
година старости. Овај податак је интересантан за даља друштвена 
истраживања.  

7. УЗРОЦИ ДРУШТВЕНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ

Да би једно друштво било ефикасније у борби против ра-
ширене социјалне искључености, неопходно је дефинисати узроке 
наведеног стања. Друштвена искљученост се не може победити 
и сузбити само кроз процес борбе против сиромаштва. Фактори 
који директно утичу на социјалну искљученост појединца и група 
су многобројни: политичка и економска моћ земље, професионал-
ност и непристрасност државних институција, правна сигурност, 
корупција, социјално и културно наслеђе, породичне везе, здрав-
ствено стање, као и ниво образованости појединаца, пол, живот-
не потребе и стамбени услови у којима појединци живе, висока 
стопа незапослености, повећана стопа криминала и малолетничке 
деликвенције, бескућништво и тако даље. Друштвене групе, које 
карактерише висок степен ризика од друштвене изопштености су: 
жене, деца, млади од 16-24 године живота, као и старији од 65 го-
дина, незапослени, самохрани родитељи, домаћинства са троје и 
више деце, самачка домаћинства.

Трагајући за узроцима друштвене искључености, Хилари 
Силвер је уочила да у оквиру европске социјалне мисли домини-
рају три парадигме друштвене искључености: парадигма солидар-
ности, парадигма специјализације и парадигма монопола.17 Сва-
ка од ових наведених парадигми на себи својствен начин научно 
објашњава узроке социјалне искључености. 
16 Студија о животном стандарду, Србија 2002-2007, Београд, 2007, стр. 1.
17 Видети шире: Зоран Шућур, наведено дело, стр. 4.
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Парадигма солидарности карактеристична је за француску 
републиканску традицију и према њој до социјалне искључености 
долази када дође до прекидања солидарности, односно социјалних 
веза између појединаца и друштва. 

Парадигма специјализације је карактеристична за англо-аме-
ричко подручје и политичку филозофију либералне традиције. 
Према филозофији либерализма, друштвена искљученост узроко-
вана је специјализацијом и поделом рада, као и социјалном дифе-
ренцијацијом. Либерална традиција друштво дефинише као поре-
дак који се састоји од различитих социјалних сфера и аутономних 
појединаца који су добровољно повезани у мрежу. Појединац може 
да буде искључен, односно дискриминисан у једној, али не нужно 
и у другим сферама. 

Парадигма монопола схвата друштвену искљученост као 
последицу монопола и моћи које имају појединци и институције 
на власти, а изузетно је заступљена у политичкој теорији европске 
левице. Парадигма монопола схвата друштвени поредак као нужан 
и наметнут. Према мишљењу ове теоријске традиције, до социјал-
не искључености долази када институције на систематски начин 
стављају појединце изван сфере моћи, мимо њихове воље. Они 
који се налазе у повлашћеном положају имају монополски положај 
и самим тим имају на располагању контролу оскудних ресурса. 

Рут Левитас је, такође, настојала да утврди основне узроке 
друштвене искључености. Бавећи се овим феноменом она је указа-
ла на његова три различита дискурса: редистрибутивни, дискурс 
социјалне интеграције и морални дискурс о маргинализованој кла-
си.18 Према њеном мишљењу, редистрибутивни дискурс заговара 
став да су друштвена искљученост и сиромаштво у узрочно-после-
дичном односу. Дискурс социјалне интеграције третира социјал-
ну искљученост као феномен супротан социјалној интеграцији. 
Најугроженије категорије, када говоримо о друштвеној искључе-
ности, су незапослени или они појединци и друштвене групе које 
су под ризиком од незапослености. Морални дискурс о социјалној 
искључености даје акценат на моралним и културним уроцима си-
ромаштва. 

8. ДИМЕНЗИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ

Можемо истаћи да се појам социјалне искључености састоји 
од три димензије. Ту, пре свега, мислимо на економску димензију, 
18 Изазови нове социјалне политике - социјална укљученост у Србији, приредила Марија 

Бабовић, SeConS-група за развојну иницијативу, Београд, 2010, стр.30.
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која се односи на незапосленост, као и недостатак финансијских 
средстава. Иако је ова димензија веома битна, није једина. Не тре-
ба изједначити појам друштвене искључености са економском де-
привацијом. Већина анализа сиромаштва се ослања на податке о 
потрошњи или о приходима појединаца као главним показатељима 
њиховог животног стандарда. Када говоримо о економској искљу-
чености треба имати на уму да појединци и заједнице могу да дож-
иве ексклузију из области економије, и у погледу производње и у 
погледу потрошње. Што се тиче процеса производње, за друштвену 
укљученост, најважнији фактори су запосленост и партиципација 
на тржишту рада. У заједницама са високом стопом материјалног 
сиромаштва све мање људи има посао са пуним радним временом, 
а стопа незапослености је висока. У таквим друштвима кад поје-
динац једном изађе са тржишта рада, изузетно му је тешко да се 
на то тржиште врати. Такође, несигурност посла може бити врло 
значајан узрок социјалне искључености. Сталан и сигуран посао 
представља један од веома значајних аспеката социјалне интегра-
ције. Треба имати на уму и чињеницу да постоје друштва у којима 
незапослени имају изузетно јаку подршку породице и пријатеља, 
те у том смислу, они не морају нужно бити друштвено изоловани. 
Изопштеност из сфере економије може се догодити и у погледу об-
разца потрошње, то јест, у погледу онога што људи купују и корис-
те у свакодневном животу. Према мишљењу Гиденса, непостојање 
телефона, немање рачуна у банци, као и бескућништво типични су 
показатељи економске изолованости појединаца. 

Када говори о аспекту политичке искључености, Гиденс19 
нарочито наглашава значај општег и континуираног ангажмана 
појединаца у политици. Према његовом мишљењу, политичка пар-
тиципација јесте један од камена темељаца либерално-демократ-
ских држава. У демократским политичким системима грађани су 
подстакнути да се баве политичким питањима руковођени својим 
личним интересима. Ипак, треба имати у виду да активно политич-
ко учешће може бити ван домашаја одређених појединаца и група. 

Социјална димензија искључености је подједнако важна за 
разумевање овог сложеног феномена. Социјалну димензију изо-
пштености карактерише низак степен партиципације грађана, као 
и неприступачна здравствена нега и образовање. Сиромашни поје-
динци не морају нужно бити друштвено искључени. Они, иако су 
сиромашни, могу имати приступ тржишту рада, политичким пра-
вима, здравственој нези и образовању. Друштвена искљученост 
19 Видети шире: Ентони Гиденс, Социологија, Економски факултет, Београд, 2006, стр. 

316-343.
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води ка изолацији и изопштености када говоримо о мрежи познан-
става и социјалном капиталу појединаца. Треба напоменути да су 
економска, социјална и политичка димензија међусобно повезане. 

Истраживања која су спроведена у оквиру земаља запад-
не Европе показују да постоји узрочно-последична веза између 
друштвене искључености и изолованости и сиромаштва. Новија 
истраживања о социјалној искључености доводе у питање теоријс-
ку и емпиријску валидност ове корелације. Тако, на пример, у на-
шој традицији и култури, породичне везе су јаке, тако да економска 
искљученост не мора нужно да значи социјалну изолованост.

Проблем социјалне искључености итекако је актуелан, како 
у оквиру Европске уније, тако и у Србији. О проблему социјал-
не искључености у Европској унији речито говоре следеће бројке: 
,,По подацима које је у фебруару 2012. године објавио Eurostat 23 
посто становника 27 чланица ЕУ јесте под ризиком сиромаштва 
и социјалне искључености. Значи, скоро сваки четврти станов-
ник Европске уније је на удару сиромаштва. Статистика Eurostat-a 
добијена је на основу неколико параметара. Прво, ризик од сиро-
маштва на основу прихода, друго, озбиљна материјална ускраће-
ност (типа немогућности покривања режије и грејања), треће, 
живљење у домаћинству слабе радне интензивности–где су одра-
сли чланови остварили мање од 20 одсто свог радног потенцијала 
и слично.“20  Србија је слаба и недовршена држава у којој је про-
цес транзиције суштински започео тек након 2000. године. Лоше 
спровођена приватизација је довела до смањења економског раз-
воја, раста незапослености, ниских зарада, као и јачања социјалне 
и институционалне несигурности. Први национални извештај о 
социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Ср-
бији за период од 2008-2010. године показао је да је у Србији висок 
степен друштвене искључености. Економска криза је значајно по-
горшала положај рањивих група на тржишту рада. Ту нарочито ми-
слимо на младе, особа без квалификација, рурално становништво, 
маргиналне друштвене и етничке групе, избегла и расељена лица. 

Важан задатак Србије у процесу придруживања Европској 
унији јесте учешће у процесу социјалног укључивања. Један од 
првих корака за праћење социјалне укључености у Србији била 
је израда Владиног извештаја ,,Праћење друштвене укључености 
у Србији“. Влада Републике Србије је 2009. године успоставила 
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, а 2010. 
године је образовала Радну групу за социјално укључивање. На 
20 Снежана Грк, „Друштвени ефекти изопачености модерне економије“, Српска политичка 

мисао, Институт за политичке  студије, Београд, 2/2012, стр. 132.
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овај начин дат је значајан допринос борби против друштвене ис-
кључености у Србији. 

Будући да Србија настоји да постане пуноправни члан Ев-
ропске Уније, она ће морати све више да прихвати и примени пра-
вну регулативу из области социјалне заштите, као и да настоји да 
пружи подстицаје за социјално укључивање појединаца и група. 
Треба напоменути да је неопходно прилагодити мере за социјал-
но укључивање које заговара Европска унија нашим социјалним 
приликама, наслеђу и нашим друштвено ˗историјским специфич-
ностима.

9. ЗНАЧАЈ И НАЧИН ОСТВАРЕЊА  
СОЦИЈАЛНЕ КОХЕЗИЈЕ

Социјална кохезија представља средство за остварење дуго-
рочног развоја друштва. Да би друштва била стабилна и да би 
успешно функционисала она треба да теже кохезивности. У том 
смислу, многи значајни аутори кохезију одређују као ,,лепак“ који 
повезује друштво. Различита друштва карактеришу различити на-
чини разумевања и дефинисања појма социјална кохезија. Томе 
највише доприносе историјске прилике, као и веровања и вред-
ности које грађани негују. Социјална кохезија у једном друштву 
може бити остварена на три начина:1) посредством смањења со-
цијалне искључености, сиромаштва и друштвене неједнакости, 
2) кроз стварање социјалног капитала, подстицањем различитих 
облика грађанског ангажовања и стварањем високог међуљудског 
и друштвеног поверења и 3) кроз друштвену покретљивост. Што 
је степен друштвене покретљивости већи, то је већи и степен со-
цијалне кохезије и обрнуто. Сва три начина преко којих се може 
остварити социјална кохезија су подједнако важна и значајна. У 
пракси се, међутим, често дешава да поједина друштва пренагла-
шавају један од ова три начина успостављања кохезивности. Тако 
је, на пример, у америчком друштву снажно промовисана идеја 
друштвене покретљивости, заснована на раду и способности поје-
динаца. У оквиру земаља чланица Европске уније, социјална ко-
хезија се најпре остварује посредством модела социјалног укључи-
вања. На тај начин друштво тежи да свим својим члановима оси-
гура добробит, сведе неједнакост на минимум и избегне поделе. 
Ипак, једно је сигурно, на који год начин друштво изабере да гради 
своју кохезију, она је могућа само уколико су институције у стању 
да подрже настанак заједничких вредности и међусобну сарадњу 
чланова друштва.
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Треба имати на уму чињеницу да ниједно друштво није ко-
хезивно у потпуности и да сваком друштву социјална кохезија 
треба да буде дугорочни циљ коме тежи. У том смислу, остварење 
социјалне кохезије јесте не само политички циљ, него и средство 
економског напретка једног друштва. Уколико једно друштво жели 
да буде хармонично, утемељено, стабилно и напредно оно мора 
тежити остварењу кохезивности. Бројна истраживања показују да 
се друштва која поштују начела социјалне кохезије стабилније раз-
вијају, а њихов раст је одрживији, задовољство животом је веће, 
грађани су срећнији, радије добровољно пристају да плаћају по-
резе и доприносе економском просперитету земље. Многи теоре-
тичари су дефинисали главне претње развоју концепта социјалне 
кохезије. Ту можемо навести: повећање неједнакости дохотка, не-
запосленост, криминал, урушавање традиционалне породице, по-
већана сегрегација мигрантских заједница, политички екстреми-
зам и тероризам, слабљење социјалног капитала у друштву. 

Као што сматра професорка Лакићевић, начела социјалне 
правде и социјалне кохезије се заснивају на одређеним начелима: 
начелу једнакости појединаца пред законом, једнакости у присту-
пу квалитетним и свима доступним услугама, начелу избегавања 
дискриминације особа које имају посебне потребе, као и начелу 
одржања правичне фискалне политике засноване на принципу ре-
дистрибутивног опорезивања. 

Принцип и начело кохезивности подразумева стално пре-
испитивање улоге различитих актера и надлежних институција 
тог друштва. Једно од основних стубова на којима почива наче-
ло кохезивности јесте поштовање начела равноправности њего-
вих чланова. Изградити социјално праведно и кохезивно друштво 
немогуће је уколико је у њему висок степен друштвене искључе-
ности и сиромаштва. Основни узрок томе јесу недовољно јаке и 
стабилне, професионалне и непристрасне институције. Држава у 
којој не постоји изграђена мрежа институција и институционалних 
механизама и процедура може се окарактерисати као слаба држа-
ва која не може да одговори изазовима које јој намеће савремено 
друштво. Један од најсигурнијих начина у изградњи кохезивног и 
инклузивног друштва јесте изградити мрежу јаких институција. 
Орсолија Лелкес сматра да друштвено искључени појединци и 
групе имају тенденцију да буду више незадовољни. Према миш-
љењу аутора Роберта Фоа, у друштвима која имају низак степен 
социјалне кохезије и у оквиру кога постоји велики број друштве-
но искључених, ефикасност ће бити јако ниска, а економски раст 
неће достићи свој оптимум. У таквим друштвима, према мишљењу 



83

Бојана Ружичић ДРУШТВЕНА ИСКЉУЧЕНОСТ (ЕКСКЛУЗИЈА) И...

овог аутора, се повећавају трансакциони трошкови. Wilkinson и 
Pickett сматрају да неједнакост као последица друштвене искљу-
чености слаби живот у заједници, смањује поверење и повећава 
стопу насиља. Дуготрајна искљученост и неједнакост појединаца 
ствара вишак неповерења и мањак осећаја припадности друштву. 
Ротштајн и Кумлин истичу да постоји директна корелација између 
тога како људи перциперију функционисање администрације ин-
ституција, то више осећају друштвено поверење у своје суграђане, 
али и обратно: што више људи има већи степен поверења у дру-
гог-друге, то више њих верује и у друштвене институције. Роберто 
Фоа сматра да су; ,,социјално кохезивна друштва она у којима по-
стоје институције које негују обрасце сарадње између различитих 
етничких и религијских групација.“21 Асемоглу и Робинсон сма-
трају да поверење између људи није независан узрок, већ је ре-
зултат деловања институција. Ову идеју заступа и Ротштајн који 
најчешће узроке неделотворног рада институција у друштву види 
у раширеној корупцији, безакоњу, деловању мафије и разних моћ-
них група и лоше осмишљеним програмима социјалне заштите. 
Ротштајн наводи да су за успешно функционисање институција и 
система потребне три предуслова. Први кључни услов је ,,посвеће-
на акција државе и њених лидера“, који треба да гарантују и по-
штују непристрасност јавних институција. Друга препорука под-
разумева постојање таквих институција које разматрају предлоге и 
идеје које долазе из друштва и своје одлуке усмеравају према том 
друштву. Трећи предуслов се односи на изградњу тзв. универзал-
них институција-институција које су објективне и непристрасне у 
свом раду, за које су сви грађани једнаки. У друштвима у којима 
институције не поштују овај принцип универзалности, долази до 
дискриминације, нестанка поверења, али и социјалног капитала, 
као једног од главног елемента социјалне кохезије. Уколико виде да 
институције омогућавају широко распрострањене преваре и злоу-
потребу, грађани могу у потпуности довести у питање постојање 
солидарности. Варање и избегавање правила се шире друштвом 
као зараза уколико опстају у дужем временском периоду. Висок 
ниво неповерења у друштву неповољно утиче и на сакупљање по-
реза. Већина грађана би желела да плаћа мањи порез, што са собом 
повлачи и мање услуга које обезбеђује држава. Међутим, уколико 
грађани желе више услуга и осигурања, онда се подразумева да и 
порез у тим друштвима мора бити већи. Амбициозно истраживање 
из 2009. године у Данској  указује на чињеницу да грађани Данске 
21 Видети шире: Жарко Шундерић, Улога институција у стварању социјалне кохезије, 

ФЕФА, Београд, 2015.
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радо плаћају веома високе порезе у замену за квалитетне услуге, 
као што су здравствене услуге, брига о деци, образовање, брига 
о старима. Иако земља са највећим порезима на свету, Данска је 
по свим истраживањима и земља са највишим степеном социјалне 
кохезије. Кључни разлог за то је чињеница да грађани Данске за 
високи порез добијају квалитетне услуге. 

Улога државе је да на себе преузме улогу некога ко врши 
прерасподелу могућности у друштву и ко осигурава да одређени 
ресурси и услуге буду доступни за све, чиме се промовишу прин-
ципи социјалне инклузије, једнакости и кохезивности. Држава 
својим мерама може да смањује разне видове систематске друштве-
не искључености и неједнакости, као што су неједнакост прихода 
и имовине, неједнаки приступи образовању, здравству и запошља-
вању. Она треба да осигура универзални приступ јавним услугама, 
што подразумева непристрасност, објективност и једнак третман, 
као и да ствара такав институционални оквир у коме ће поједин-
ци осећати довољно поверења. Липски је међу првима указао на 
,,велики раскорак који постоји између онога што владине политике 
говоре да ће учинити и онога што се заиста дешава када се поли-
тика спроводи “. Уличне бирократе су радници јавне службе који 
су у оквиру свог посла у интеракцији са грађанима и који имају 
значајну дискрецију у остваривању свога рада. Они представљају 
прву линију власти према грађанима. Највећи изазов за остварење 
социјалне укључености, као и кохезије јесте управо у недовољном 
складу разумевања јавних политика између доносиоца одлука, са 
једне стране, и уличних бирократа са друге стране.  Што је раз-
лика у разумевању јавних политика већа између ове две групе, то 
је сигурније да се закони и правила у друштву не спроводе и да 
нису исти за све. Због тога је за кохезивно и инклузивно друштво 
неопходно успоставити знак једнакости између закона и њихове 
примене. Моћ ,,уличних бирократа”, како их је назвао Липски, у 
слабијим системима и мање кохезивним друштвима може бити у 
појединим тренуцима јача од доносилаца одлука. Колико је значај-
на улога институција, државе и социјалне политике у промовисању 
начела инклузије и кохезивности, говори нам у прилог податак да 
у неким сиромашним општинама у Србији број грађана који ко-
ристе новчану социјалну помоћ је висок, док је напротив у неким 
општинама сличног статуса број корисника социјалне помоћи зане-
марљив. Својим мерама, социјална политика би требало да обезбе-
ди да најугроженији део становништва кроз разне врсте социјалних 
давања и услуга буде у служби остваривања социјалне инклузије 
и кохезивности унутар друштва. Међутим, начин на који је систем 



85

Бојана Ружичић ДРУШТВЕНА ИСКЉУЧЕНОСТ (ЕКСКЛУЗИЈА) И...

уређен и начин на који функционише у пракси значајној мери је 
у супротности са оним што је његова функција. У начину функ-
ционисања система социјалне заштите постоје бројне препреке које 
директно утичу на обезбеђење социјалне инклузије и кохезивности 
у друштву. У пракси се често среће и ситуација да неки корисници 
социјалне заштите, који не испуњавају законом прописане усло-
ве, а који објективно имају потребу за социјалној помоћи, не могу 
остварити помоћ. Насупрот томе, појединци који формално-прав-
но испуњавају услове за остваривање права из области социјал-
не заштите, објективно нису толико социјално угрожени. Права 
из система социјалне заштите тако су дизајнирана да они којима 
су она највише потребна имају највеће потешкоће да их остваре. 
Систем социјалне заштите у Србији није у могућности да обезбеди 
значајније остваривање социјалне инклузије и кохезивности унутар 
друштва. Потребне су опсежне промене унутар овог система, како 
би се смањио број друштвено искључених, а самим тим се значајно 
утицало на изградњу социјално кохезивнијег друштва.

ЗАКЉУЧАК

Кључни чинилац за успешно функционисање кохезивних 
друштава је висок степен поверења, тамо где поверења нема, по-
већавају се поделе, нестабилност и сукоби, што утиче на успо-
равање или заустављање економског раста. У друштвима без со-
цијалне кохезије, трансакциони трошкови су превелики, а економ-
ски раст неодржив. Јаке институције представљају предуслов за 
развој социјалне инклузије и кохезивности у друштву. Оне треба 
да осигурају да грађани буду укључени у друштвене процесе, да 
се друштвени договори и прописи спроводе и да стварају оквир 
за економски напредак, као и осећај благостања и праведности у 
друштву. Друштва која почивају на принципима инклузивности и 
кохезивности су тесно повезана са концептом одрживог раста. Са 
друге стране, социјална кохезија је концепт који зависи од много 
фактора, па је стварање социјалне кохезије сложен друштвени про-
цес који захтева сарадњу између бројних учесника и време да би 
се дошло до резултата. У процесу изградње социјално кохезивног 
и функционалног друштва, кључно је борити се против свих појав-
них облика друштвене искључености. Једно од основних стубова 
на којима почива начело кохезивности друштва јесте поштовање 
начела равноправности његових чланова. Изградити социјално 
праведно и кохезивно друштво немогуће је уколико је у њему ви-
сок степен друштвене искључености.
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Bojana Ruzicic 

SOCIETY EXCLUSION (EXCLUSION) 
AND SOCIAL COHESION

Resume

The paper deals with the concept of social exclusion as one 
of the key indicators of the absence of social cohesion. The 
issue that the author has cast the focus on is essential for the 
analysis and the understanding of certain complex, multi-
layered and multi-dimensional contemporary phenomena 
such as social cohesion and social exclusion. The author has 
made an attempt to point at the significance and benefits of 
the social cohesion concept and of the negative effects of 
the widespread social exclusion. The aim of this paper is to 
accentuate the direct impact of social exclusion rate on social 
cohesion rate in one society. The more pronounced social 
exclusion rate gets in a society, the lower the level of social 
cohesion becomes. Furthermore, the author has endeavoured 
to emphasise the distinctive influence of the state, its 
institutions and social policy regarding the combat against 
social exclusion and the building up of social cohesion.
Keywords: social exclusion, poverty, social inclusion, social 
cohesion, social policy
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Сажетак

У овом раду имамо за циљ дефинисање образовне по-
литике у области предшколства, а уз почетни осврт на 
системе основног и средњег образовања и васпитања, 
као наставка приоритетног предшколства, узимајући 
поставке из Закона. У том смислу, бавићемо се пре све-
га предшколским образовањем и његовим утицајем на 
постављање темеља друштвених норми, како у развоју 
личности, тако и у раду политичких структура и начином 
дефинисања ове гране друштва у држави. Са освртом на 
неке од скандинавских земаља и њихов неоспоран квали-
тет у изради образовних програма, даћемо пример Швед-
ске. Циљ овог рада је да, уз преглед Законске регулативе, 
а потом примерима поменуте земље и најзад, примерима 
из праксе, на специфичан начин обједини систем предш-
колског васпитања и образовања са концептом јавне уп-
раве и политике, а са крајњом сврхом – да помогне уна-
пређењу предшколства у Србији.

Кључне речи: oбразовање, предшколство, предшколско 
образовање и васпитање, јавна управа, политичке инсти-
туције
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1. УВОД

Дефинисање образовне политике можемо започети, пре 
свега, исцрпном анализом законодавних норми од значаја, које 
одређују начин поступања у сферама правних аката, а применом 
истакнутих Закона донетих у Републици Србији. У овом раду 
ћемо дати кратак осврт на неке од педагошких принципа у Србији 
и Европи, али се нећемо задржавати на томе и тиме прећи у до-
мен педагогије. Познати тако звани Монтесори приступ педагогије 
и  развијеног нивоа предшколског образовања помогао би, у том 
смислу, послуживши као пример добре праксе, а која почиње да 
се уводи и код нас. Међутим, за његово објашњење би нам треба-
ло више простора. Стога, овде ћемо се бавити, пре свега анали-
зом образовне политике и задржати се на концепту Јавне управе, 
у смислу одређивања предшколског образовања и васпитања кроз 
норме Закона. Позабавићемо се, дакле, сагледавањем правних нор-
ми, најпре кроз сагледавање Закона о предшколском образовању и 
васпитању, затим кроз Закон о основама система образовања и вас-
питања, а пролазећи кроз Стратегију развоја образовања у Репуб-
лици Србији до 2020. годинe. Проћи ћемо и кроз примере које смо 
сусретали у пракси, пре свега радом у Секретаријату за образовање 
и дечју заштиту, града Београда. На крају, даћемо критику упли-
ва политичких структура у концепцију образовања и васпитања и 
предложити начине одступања од тога.

2. АНАЛИЗА ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ  
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Политика образовања Републике Србије може се анализира-
ти почевши од области примењеног норматива утемељеног на За-
конима ове државе. У том смислу, Закон о основама система обра-
зовања и васпитања даје значајне основе за даље разматрање це-
локупног система образовања Републике Србије. У овом правном 
акту примаран је предмет Закона од којег следи даље разматрање 
тематике: Према Члану 1, поменутог Закона, њиме се уређују ос-
нове система сва три нивоа образовања и васпитања, а тиме се ми-
сли на принципе, стандарде, циљеве, али и начине и услове који 
су неопходни за делатност предшколског, основног и средњег вас-
питања и образовања. Такође, изналазе се и врсте програма који 
су у средишту поменутог, затим принцип оснивања, организовања 
и свакако, финансирања али и надзора над пословањем установа 
у којима се обавља делатност образовања и васпитања... и разна 
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друга питања, значајна за образовање и васпитање деце. У даљем 
тексту Закона објашњава се да овакав систем образовања и васпи-
тања обухвата предшколско, основно и средње образовање и вас-
питање и део је целокупног учења које траје током целог живота 
становника Републике Србије”... 

У предмету Закона изналазимо утврђене основе из области 
предшколског, основног и средњег образовања и васпитања. Прин-
ципи, заједно са циљевима се примарно постављају, да би се про-
дужило са објашњењем обављања што стручније делатности ове 
три врсте васпитања, а кроз организовање, финансирање али и 
целокупан надзор примене програма у образовним установама. 
Сагледавајући принципе овог Закона, изналазе се применљиви 
приступи троструком систематском начину образовања грађа-
на Републике Србије, наводећи циљеве које треба примењивати 
и остварити. Почевши од учења детета у предшколском узрасту, 
па преко основног и до краја средњег, након којег се подразумева 
потпуна васпитно-образовна обука и испраћеност младог човека 
у даљи живот одраслих, са правом се може помислити да смо, као 
друштво све учинили да оспособимо младе да крену даље сами у 
свет одраслих. Таква би била хипотетичка претпоставка овог За-
кона и закона о којима ће у наставку рада бити реч. Стога није на 
одмет да напоменемо (а притом не пропустимо неку појединост) 
опште принципе система образовања и васпитања у примени по-
менутог Закона. Стога ћемо навести непромењен текст Закона, у 
циљу што бољег сагледавања овог норматива: “Систем образо-
вања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одра-
сле: 1) једнако право и доступност образовања и васпитања без 
дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, 
етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, однос-
но пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа 
и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама; 2) 
квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано 
на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено уз-
расним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и 
одраслог; 3) образовање и васпитање у демократски уређеној и со-
цијално одговорној установи у којој се негује отвореност, сарадња, 
толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у 
свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредности-
ма правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорнос-
ти и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и 
одраслог; 4) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика 
кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања којима се из-



92

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ Год. IV  бр. 2/2018

лази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација 
за учење и подиже квалитет постигнућа; 5) једнаке могућности за 
образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и 
васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика 
и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање 
образовања и образовање током целог живота; 6) оспособљеност 
за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима 
професије за коју се припремају”1.

Када је у питању делатност предшколства, јасне оквире даје 
Закон о предшколском васпитању и образовању2. У том смислу, 
овакав тип делатности је од огромног значаја и друштвеног инте-
реса и остварује се у обличју јавне службе грађана. Главна делат-
ност јесте васпитање и образовање деце у предшколском узрасту, 
где се мисли на узраст детета од шест месеци до поласка у основну 
школу. Предшколско образовање се обавља у предшколској уста-
нови или у основној школи, у изузетним ситуацијама.

3. ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Циљеве можемо сагледати кроз призму свеобухватне приме-
не поменутих постулата Закона. Посебно се сагледава, пре свега у 
досадашњем раду на специфичној врсти контроле и надзора делат-
ности предшколског васпитања и образовања кроз рад у Секрета-
ријату за образовање и васпитање, спознајући притом неоспоран 
а недовољно истражен облигаторни значај ове области, нагињући 
ка обавези истраживања и примене значајних метода рада на исти-
цању предшколског образовања и васпитања као најбитнијег. Јер 
управо је оно примарно у настајању зреле личности и тиме – очу-
вању друштва и породице, заједнице и државе – као основе за даље 
разматрање свих одлика друштва, овде специфично узетог у разма-
трање – јавне политике и управе.

4. РАЗВОЈ ЗРЕЛОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ  

Развоји креативности и стваралачких могућности, утемеље-
них кроз пуни интелектуални, али и социјални и психо-физички 
развој сваке младе особе – ученика, као и кроз потенцирање моти-
вације и способности за учење, развијање освешћености о самом 
1 Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр. 72/2009, 

52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), 
оп.цит.

2 Закон о предшколском васпитању и образовању, Службени гласник РС, бр. 18/2010 од 
26.3.2010. године, члан 2.
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себи, развоја доношења самосталних одлука и разни други, зна-
чајни су циљеви овако постављеног система образовања и васпи-
тања којима се тежи. Овде је битно истаћи највећи утицај васпита-
ча, учитеља и наставника у развоју психо-физичких способности 
током школовања, одмах након примарне породичне структуре у 
којем дете са родитељима стиче прва знања о себи и свету у коме 
живи. Родитељи су ти који дају васпитни печат и темеље развоја 
младе личности. У том смислу, битно је оспособити/едуковати 
најпре младе родитеље, а потом и просветне раднике, у смислу 
развоја пуног потенцијала детета. Овакво правовремено и најпре 
кућно, па потом предшколско и школско образовање – темељ је и 
развоја сваке друге гране друштва и целе заједнице, тиме и раз-
воја институција и развоја јавне политике и управе. Управо се у 
овом периоду (нарочито предшколства) формирају психа и навике 
које ће изнедрити зреле особе, способне да воде друштво и цело-
купан систем јавне управе и политике. У периоду предшколства се 
постављају основе, потом током даљег учења и студирања, а још 
боље кроз индивидуални раст и развој, започиње и наставља се 
почетак приче о политици и развоја политичке и друштвене елите. 
Стога, није на одмет поменути неке од одлика зреле личности, које 
одређују савремена психологија и психијатрија (Јеротић, 2011): 
Способност да се воли и друга личност (а не само сам себе); Спо-
собност да се контролишу сопствени импулси и сопствени нагони 
– где се мисли пре свега на контролисање своје агресије и сексуал-
не енергије као урођених нагона; Способност да се подноси бол, 
непријатност и патња – где се мисли на инфантилност избегавања 
сваког бола, физичког или душевног кроз претерано коришћење 
медикамената, итд.; Поседовање зреле савести, која није инфан-
тилна; Умерена агресија, без реакција мржње, беса или чак пре-
теране бојазни; Способност да будемо, пре свега независни – ову 
способност поседује особа која је са успехом развила претходне 
карактеристике и она је крајњи циљ зрелости и индивидуалне 
слободе.

Поменуте одлике зреле личности, значајне су за свако даље 
изучавање развоја, исто тако зрелог друштва у коме обитава здрав 
и политички сазрео народ. Како Јеротић наводи, свака особа мора 
одговорити на питања колико је сам постигао у индивидуалном 
развоју себе и своје свести и да ли је и шта начинио у смислу раз-
воја својих урођених и/или од Бога добијених талената. Тек тада, 
пише овај аутор, моћи ћемо да се окренемо друштву и развоју по-
литике, а да притом очекујемо од истог подстицаје за даљи рад. 
Стога, без зреле личности нема ни зрелог друштва, ни зреле поли-
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тике и њеног развоја у добробит друштва и заједнице. А њих не ст-
вара једино друштво са таквим карактеристикама већ и васпитање 
и самоваспитање, кроз самоодговорност у пуном смислу те речи. 

Од овакве хипотезе развоја политике и јавне управе кроз 
примарни и енорман значај развоја детета полазећи од основа, 
најпре предшколског васпитања и образовања, започиње истражи-
вање као предмет овог рада. 

У наставку рада, бавићемо се предшколским васпитањем 
и образовањем и начинима дефинисање образовне политике у 
предшколству у Републици Србији, а кроз примере утицаја из 
праксе на друштво у појединим земљама Европе, превасходно 
примера Шведске. Према поменутом закону, предшколске уста-
нове као установе које обухватају вртиће једног града, подручја, 
општине представљају места где се развија и остварује унапред 
одређени програм васпитања и образовања, а који је повезан са ос-
новама програма образовања и васпитања. У складу са тим, наво-
димо одредбе предшколског програма, који је јасно одређен зако-
ном: Предшколско образовање и васпитање је дакле, намењено за 
децу узраста од 6 месеци до поласка у основну школу и остварује 
се у предшколским установама, а у складу са основама унапред 
одређеног програма. 

Уз овакву основу, приступа се изради и развијању васпитног 
програма и то у предшколској установи коју чине јасле, вртићи и 
припремне групе које приступају тако званом припремном предш-
колском програму (а које се могу одвијати у вртићу или у самој 
школи). Такође, приступа се развијању посебних и специјализо-
ваних разрада програма, који су у основи у складу са законом, као 
и изради критеријума неопходних да се испрате и вреднују квали-
тети предшколског васпитања. Кроз овај целокупан програм, уна-
пређује се и развија сама предшколска установа... Креирају га а 
потом и користе стручни органи ових установа.3

Предшколски програм је (према Закону), темељ који уређује 
предшколско васпитање и доноси га школа или предшколска уста-
нова у складу са основама предшколског образовања и васпитања. 
Овакав програм треба да наводи податке о установи и окружењу те 
установе, као и врсте и временски период трајања програма обра-
зовања и разне друге податке које су у складу са законом. У основи, 
све што је везано за васпитно-образовни рад, дакле рад везан за 
децу и унапређење њиховог развоја, треба и морало би бити уте-
3 Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр. 72/2009, 

52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), оп. 
цит., члан 70.
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мељено у закону, што се може видети и на примеру неких земаља 
Европе које су то добро разрадиле. Такође, поменути посебни и 
специјализовани програми се остварују у установи, а одређују се 
на основу потреба и/или интереса деце и родитеља. У том смис-
лу, дете које захтева специјалан третман на основу дијагнозе или 
слично (обично су у питању деца благо или више ометена у развоју 
итд.), а на основу договора установе и родитеља, потребно је увр-
стити у специјализовани програм како би му се, на најбољи начин 
омогућило похађање и уплив у васпитно-образовни развој. Понекад 
се дете, обухваћено специјализованим програмом може прикључи-
ти редовној групи (јасле, вртић или припремни предшколски про-
грам, у зависности од узраста), како би се унапредио његов развој, 
а кроз близак контакт са децом која су без сметњи у развоју. Овакав 
приступ се у пракси показао као изузетан у обостраном развит-
ку деце. Другим речима, ометено дете се у  оваквим случајевима, 
убрзано развија и побољшава своје стање, док деца необухваћена 
специјализованим програмима, такође унапређују кроз развијање 
осећања емпатије и саосећања, кроз помагање и игру са другом 
децом, чинећи тако обострану корист. Васпитачице и установе које 
су испробавале и развијају овакав приступ здравој и деци ометеној 
у развоју или погођеној неком врстом дијагнозе, чине велики на-
предак у развоју деце предшколског узраста.

5. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ  
ДО 2020. ГОДИНЕ

Овде ћемо направити кратак осврт на Стратегију развоја 
образовања4, у којој се наводе концепти и циљеви који освешћују 
значај формирања свести и стављања акцента на утврђивање сврхе 
и правца, као и механизама развоја система образовања у Републи-
ци Србији кроз јавне институције, а у периоду од наредних десет 
година. Овакав охрабрујући вид написаних систематских навода 
о ономе што ваља учинити у погледу образовања у нашој држави, 
битан је из више разлога: Пре свега, стратегија се бави покушајем 
обликовања система образовања на најбољи познат начин. Такође, 
настоји се превазићи стари модел образовања који се развјао на 
темељима научних напредака, односно индустријске револуције, 
у то време. Данас је образовање у додиру са великим изазовима 
научних, али и хуманистичких развоја уз огромне технолошке про-
мене и револуције, као и брзопотезно мењање свега што се може 
4 Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020. године, Службени гласник 

РС, бр. 107/2012.
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кретати у сфери друштва, од капиталистичких транзиција, па до 
образаца културног развоја где нема места никаквој застарелости. 
Јер како би се вредновало застарело уколико је живот у свакоднев-
ном животу толико убрзан да је постало готово немогуће застати и 
осврнути се ка традиционалном. Два века су иза нас и данас се, у 
том смислу, околности у којима се одвија живот, али и развија об-
разовање у Републици Србији – битно другачије од оних у којима 
се градила модерна држава. Међутим, са овим променама, јављају 
се светли примери настојања да се гледа унапред када је у питању 
образовање у Србији. Најпре кроз колективну жељу и вољу да као 
друштво узнапредујемо и изађемо из сиромаштва, а кроз модер-
низацији државе и то кроз њен свакако најбољи вид – образовање. 
Постало је готово устаљено да се читаве породице у Србији одричу 
зарад омогућавања школовања своје деце, што се види у огромној 
разлици између доходака домаћинства насупрот високим издацима 
које захтева образовање, иако се и раније много улагало у школе и 
професорски ангажман. 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године би 
требало да да одговоре на нека од питања као што су: питања ви-
зије образовања које је пожељно у смислу будућег организовања а 
да би могло да поткрепи жеље и потребе грађана Србије, односно 
целокупног народа, гледајући после 2020.године. Такав временски 
период се у Стратегији означава са „2020+“5 и представља времен-
ски оквир на који се ставља ваљан акценат гледајући на дужи рок 
вредновања и унапређења система образовања и васпитања. Пи-
тања се постављају и у смеру стратешке политике и акција, жеље-
ну интеракцију између образовања и других грана друштва као 
целине, како унапредити систем образовања у Србији да буде на 
високом рангу валидности и ауторитета, развијање свесрдне међу-
народне сарадње и давање компетентних образовних принципа, 
поготово кад је реч о високом образовању, а све кроз захтевне улоге 
јавних институција. У том смислу, изузетно је битно обликовати, 
на нивоу државе, кључне законе, подзаконске и остале регулаторне 
инструменте функционисања образовне политике у Републици Ср-
бији. Такође, битно је формирати регулаторна тела односно јавне 
институције које проводе систем образовања из постојећег или за-
теченог у пожељно стање које је притом оствариво на најлакши на-
чин. Овде помињемо епитет – најлакши јер нам је дубоко уверење 
да се сви програми, жеље, одредбе на најлакши начин имплемен-
тирају, односно реализују, за било који сегмент живота, уколико је 
5 Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020. године, Службени гласник 

РС, бр. 107/2012, оп. цит.
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то на лак начин особама које воле свој посао а које су запослене у 
јавним институцијама које треба да спроведу претходно написане 
акције које налаже поменута Стратегија образовања. Генерално, 
питање запослених који раде у поменутим јавним политикама, ве-
лики је упитник, проблем али и захтев друштва као целине којима 
треба упутити посебну пажњу уколико желимо напредак, али то 
би захтевало дубљу пажњу и продубљивање теме. Овде ћемо се 
задржати на теми имплементације адекватног образовног система 
у Републици Србији, пре свега предшколског образовања и васпи-
тања, а на подлогама добре праксе јавних и политичких институ-
ција. Дакле, потребан је добар акциони план за адекватну импле-
ментацију система образовања из затеченог у жељено.

6. УЛОГА ЈАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА У АДЕКВАТНОЈ 
ПРИМЕНИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Кроз читав овај рад, бавимо се досадашњим примерима 
утицаја јавних инстанци на систем образовања и васпитања Ре-
публике Србије, ставивши акценат на предшколски систем. По-
менули смо финансирање као најбитнији и најтранспарентнији 
начин утицаја институција на формирање, делатност и неретко 
на сам систем функционисања предшколских установа (иако би 
ове две ствари било најбоље у потпуности раздвојити). У том 
смислу, ради се на остваривању јасних принципа из поменутог 
Закона о основама образовања и васпитања Републике Србије, 
којима је неопходно посветити посебну пажњу. Тако, примарно 
је укључивање сваког детета на територији Републике Србије у 
предшколско васпитање и образовање, као и припремљеност за 
учење детета (кроз игру и подстицање креативности) и упис на 
више нивое школства, на основно и даље – средње образовање. 
Институције треба да омогуће и приступ даљем образовању деце 
са изузетним талентима и способностима, невезано за материјал-
не могућности. Неопходно је и да испрате и стимулишу обдарену 
децу у смислу адекватних начина подстицања будућих научних 
потенцијала. Институције треба да раде и на пружању могућ-
ности да деца предшколског узраста (касније и студенти и одра-
сли) са неком врстом сметњи у развоју или инвалидитетом, имају 
приступ образовању у свим етапама, невезано за материјалне мо-
гућности; као и лица у социјалним установама и болесни да им 
се омогући образовање... У том смислу, за време рада у Секрета-
ријату, сусретали смо се са појединим неправилностима у смислу 
недавања неке врсте предности деци која су социјално угрожена, 
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иако је Правилником наглашено да је она неопходна, нарочито у 
случају уписа деце у предшколске установе. Тиме долазимо до 
закључка да је потребно радити на спречавању смањења социјал-
но угрожених категорија деце и деце са сметњама у развоју и/
или инвалидитету из система образовања, као и пружити подрш-
ку овој деци кроз инклузивно укључивање. Такође, неопходно је 
да јавне институције и политика јавне управе исправља поједине 
неправилности у систему запошљавања и радити на каријерном 
спровођењу и саветовањима запосленог кадра, али и самих уче-
ника или одраслих који су усмерени у правцу свог личног раз-
витка у професионалном правцу. Коначно, неопходно је пружање 
права на образовање сваком детету предшколског доба, а притом 
не угрожавајући права остале деце.

7. ФИНАНСИРАЊЕ КАО ЈЕДАН ОД ПРИМЕРА УПЛИВА 
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ПРЕДШКОЛСКИ СИСТЕМ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСИТАЊА

У члану 155, Закона о основама система образовања и васпи-
тања6, наводи се да се средства за финансирање делатности уста-
нова утврђују на основу економске цене, а за остваривање програ-
ма образовања и васпитања, по детету, односно ученику. Овде се 
под економском ценом мисли на све расходе по детету и ученику, 
а који су у складу са прописима који уређују буџетски систем, као 
такав. Све ближе услове, у том смислу, уређује министар. Из овога 
видимо јасну поставку ствари да је било која грана друштва немо-
гућа без уплива политичких и економских институција и њиховог 
утицаја о којима је у овом раду, превасходно реч. Сама средства 
за финансирање комплетне делатности предшколских установа 
издвајају се из буџета Републике Србије, односно аутономне по-
крајине или јединице локалне самоуправе. Дакле, рад, односно 
делатност ових установа је омогућен искључиво финансирањем 
од стране јавних институција, односно оснивача, тј. Републике Ср-
бије. Овакав приступ најбоље показује корелацију јавних институ-
ција и предшколства, односно јавне управе и осталих грана друшт-
ва које, на жалост кроз примере из праксе показују неретко лошу 
навику контролисања институција кроз систем финансија. Другим 
речима, предшколство би било онемогућено без финансијских 
средстава које обезбеђује држава.
6 Закон о основама система образовања и васпитања, члан 155, Службени  гласник РС, бр. 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука 
УС), оп.цит.
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Како пише у књизи “Анализа јавних политика”, а разма-
трајући систем образовања у САД-у, “финансирање основног и 
средњег образовања је у надлежности држава и локалних власти 
па је основни извор финансирања локални порез на имовину. Са 
друге стране, он по својој природи варира у државама и локалним 
заједницама што школе ставља у доста неповољан положај...”-
7Дакле, начини финансирања образовања се разликују у различи-
тим државама, али сваки од њих чини директан уплив у смислу 
утицаја на делатност образовања. Све би било у реду и по Зако-
ну да се не дешавају разне малверзације у таквој врсти контро-
ле... Иако установе и саме могу остваривати сопствене приходе, у 
смислу остваривања донација, школарина или спонзорстава, итд., 
(у складу са законом)... и такво остваривање прихода, заједно са 
евидентирањем вршиће се у складу са прописима којима је уна-
пред уређен буџетски систем.

8. ЈАВНА УПРАВА И ПОЛИТИКА У ПРЕДШКОЛСКОМ 
СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ПРИМЕР 

ДЕЛАТНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И 
ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ)

Секретаријат за образовање и дечју заштиту, као део градске 
управе града Београда, обавља послове инспекцијског надзора над 
радом предшколске установе, у смислу повереног посла, а како је 
наведено у Закону о основама образовања и васпитања. С друге 
стране, Министарство има улогу јавне управе која врши инспек-
цију и сваки стручно-педагошки надзор над радом ових установа, 
али и надзирање рада завода. У том смислу, предшколска установа 
(којих има 17 на територији града Београда) је дужна да омогући 
извршење надзора надзорном органу, као и сваки затражени увид у 
податке и делатност рада, односно објашњење тражених нејасноћа 
у смислу вршења делатности предшколства (према Закону о осно-
вама система образовања и васпитања). 

Такође, Секретаријат спроводи надзор и контролу уписа 
деце у предшколске установе на нивоу града Београда, односно у 
јасле, вртиће и припремни предшколски програм. У члану 97, За-
кона, истакнуто је да дете може да се упише у установу на захтев 
родитеља/старатеља, а у години пред сами полазак у школу у оба-
вези су да се уписују сва деца. Дакле, јасле и вртић нису обавезни, 
док програм пред полазак у школу и основна школа јесу. Притом је 
7 Снежана Ђорђевић, Анализа јавних политика, Факултет политичких наука, Универзитет 

у Београду, Београд, 2009, стр. 237.
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потребно да родитељи претходно доставе документацију неопход-
ну за упис, као и доказ да је извршен здравствени преглед детета. 
Невезано за упис у јасле и вртиће, чак и ако их дете није похађало у 
претходним годинама живота, родитељ је у обавези да упише дете 
у старости од пет и по до шест и по година у установу или основну 
школу која остварује припремни предшколски програм, као обаве-
зан. Овде, родитељ/старатељ има право да изабере установу где ће 
његово дете похађати програм, док је установа дужна и обавезна 
да изврши упис сваког детета овог узраста. Припремни програм је, 
за разлику од предходног јасленог и вртићког похађања, бесплатан 
за свако дете. Приоритете при упису, у овом смислу, утврђује ми-
нистар.

Овде наведени постулати Закона у области предшколства, 
дају добар оквир у даљем поступању предшколских установа, а у 
смислу спровођења надзора и контроле уписа које Секретаријат у 
потпуности испуњава. Користећи се претходно наведеним окви-
рима законске регулативе, Секретаријат обавља послове контро-
лисања поступка уписа деце у предшколске установе, почевши од 
предаје документације при упису и пружања подршке родитељима 
(лично или путем телефона), па све до медијски испраћеног уписа 
и сваког другог поступка установе која је у служби деце и роди-
теља. На проверен и поверен начин, залаже се за добробит деце и 
родитеља, пружајући такође и улогу саветодавца. Тиме, када год 
је то потребно и/или када родитељи/старатељи имају неку врсту 
жалбе на рад предшколских установа, третмана деце или рада за-
послених, итд. Секретаријат изналази нову улогу – пружања савета 
односно подршке и правовремене реакције на евентуалне непра-
вилности. У том смислу, овај орган градске управе и јавне управе 
у Србији, уопште говорећи, у потпуности испуњава своје задатке 
надзорног (и додељене улоге - саветодавног) органа јавне управе 
која је у служби деце и њихових родитеља, односно предшколског, 
(основног и средњег) образовања и васпитања. Како овде говоримо 
само о предшколском делу делатности Секретаријата, значајан је 
рад сектора за дечју заштиту који управо и врши претходно по-
менуте улоге надзора, контроле и саветовања родитеља који су у 
служби заштите поменутог узраста деце, како говори и сам на-
зив сектора. Запослени у овом сектору обучени су да, поред са-
ветодавне као врло значајне улоге, претходно саслушају захтеве и 
жалбе или молбе родитеља/старатеља (било да су усмене или дос-
тављене у писаној форми) и правовремено и на љубазан и отворен 
начин одговоре овим захтевима. Тиме, можемо извести закључак 
да је пословање ове јавне институције (односно Секретаријата који 
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је део градске управе града Београда), ипак светао пример насту-
пања јавности, односно дефинисања образовне политике у области 
предшколства.

Неопходно да овакав систем обезбеди (и то по својим садр-
жајима и начином на који јесте организован) пре свега добру са-
радњу са породицом, односно родитељима/старатељима, као и са-
радњу са локалном заједницом и градом како би се постигао склад 
обостраних интереса за унапређењем образовања и целокупног 
система васпитања. Врло је битно бити отворен према иновација-
ма у смислу новијих педагошких принципа и система, али и техно-
лошких иновација, чија сврха и примена тек предстоји у нашем об-
разовном систему. Једну од таквих примена имали смо у сарадњи 
са Заводом за информатику и статистику града Београда (ЗИС), а 
за чије би детаљније објашњење било потребно више простора у 
овом раду.... Широј јавности је мање познато да је Секретаријат 
за образовање и дечју заштиту, а у сарадњи са ЗИС –ом развио 
иновативни софтверски програм у служби уписа деце у Београд-
ске вртиће, дакле контроле, праћења и надзора уписа (и то само 
на нивоу града Београда) као и у служби располагања подацима о 
деци предшколског узраста који су иначе заштићени, али на овај 
начин су и под посебном врстом контроле од стране надзорног ор-
гана, односно Секретаријата. На овај начин, стручни сарадници за-
послени у Секретаријату имају увид у стање затечено на дневном 
нивоу у свим предшколским установама града Београда (има их 
укупно 17). Тако, они могу контролисати евентуалне неправилно-
сти на дневном/недељном/месечном нивоу и, уколико до њих дође, 
применити мере заштите, односно елиминисања а у циљу превен-
ције лошег затеченог стања, едукације запослених који су довели 
до неправилности или мера контроле и заштите у виду превенције. 
О овом као и другим иновативним приступима предшколству, биће 
више речи у неком од следећих радова, с обзиром да би објашњење 
захтевало више писаног материјала. Што се тиче иновативних 
приступа у смислу педагошких приступа, ту је свакако значајан 
за поменути Монтесори приступ образовању, који ћемо такође де-
таљније објаснити у неком од следећих радова. 

9. ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ (КРИТИКА УПЛИВА 
ПОЛИТИЧКИХ СТРУКТРУА У РАД ПОСТОЈЕЋИХ 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА)

Радећи низ година у Секретаријату за образовање и дечју 
заштиту сусретали смо се са разним примерима мешања политике 
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и политичких структура у норме развоја изразито значајне гране 
друштва као што је образовна делатност. Таква делатност не би 
смела бити ометена било којим обликом политичког уметања, а да 
то није правна норматива кроз Законе о којима је било речи. Ради 
се о врло битној и осетљивој врсти друштвене делатности државе, 
која мора (или би бар требало) бити изопштена из политичког пре-
вирања, а заштићена поменутим Законима. Нимало безначајнији 
јесте избор запосленог кадра у образовно-васпитној делатности. 
На њима почива највећа одговорност (пре свега мисли се на васпи-
таче у предшколству, а потом и педагоге, психологе, социјалне рад-
нике, стручне сараднике, дефектологе и друге). Они су у најбли-
жем сусрету са децом и њиховим родитељима и, у том смислу 
требало би да чине продужену руку примене валидних образовних 
принципа и примене постулата поменутих Закона о предшколству. 
Стога, потребна је стална едукација запослених, не само у смис-
лу њихове примарне делатности – образовне и педагошке, већ и 
у смислу стварања здравог педагошког окружења али и политике 
развоја установа кроз очување свести о томе шта ове институције 
представљају. Оне свакако, не би смеле бити поприште политич-
ких делатности (и превирања), страначког мешања и запошљавања 
(о чему, између осталог говори и члан 46, Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: “У установи није дозвољено странач-
ко организовање и деловање и коришћење простора установе у те 
сврхе” и борби било које врсте за власт и превласт. Корупција и 
корумпираност посебне су области које не би смеле постојати у 
установама о којима је реч. Сусрећући се са израженим облицима 
ове кажњиве делатности, надзорни орган поменутог Секретарија-
та, сусретао се са мешањима политике и образовања, са утапањем 
корумпираности појединих директора и запослених у поље где јој 
није место (а није јој место ни у којој делатности, а посебно не у 
овој о којој је реч). У том смислу, ау поменутој истанчаној сфе-
ри поља, посебно предшколског васпитања и образовања, трпели 
су и трпе родитељи и њихова деца. Родитељи су били и јесу при-
нуђени да плаћају услуге које не би требало да се наплаћују. При-
мер је – наплата места у вртићу/ предшколској установи од стране 
директора/надређеног а у корелацији политичке моћи и сталног 
превирања са економском којој нема места у овим пољима јавне 
управе и јавног живота (као ни других). У том смислу и настаје 
ова критика неосноване и све чешће усмерености на коришћење 
положаја политичких моћника, оних који власт користе за напла-
ту места у вртићима/ предшколским установама или за уписивање 
деце у исте установе, по унапред неутврђеном законском основу, 
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а по политичкој линији (као и за разне друге видове користи и ко-
ришћења политичког положаја). С друге стране, а нимало без ризи-
ка, нема места коришћењу положаја запослених у Секретаријату за 
образовање и дечју заштиту, за досезање личних добити, у смислу 
узимања мита, односно поклона или било какве врсте добити од 
стране родитеља деце која се уписују у предшколску установу (и/
или других корисника), а на рачун деловања противном политици 
рада ове јавне установе. Корупција, политичке везе и непотизам 
постоје и увек ће постојати, али овим радом желим указати на по-
требу њиховог суштинског искорењивања из области система об-
разовања и васпитања, нарочито предшколског, као основе даљег 
развоја државе и друштва. Потребно је позабавити се овом тема-
тиком на ширем (државном и друштвеном) плану, уколико желимо 
друштво деце, касније одраслих људи који граде здраву нацију и 
стабилну државу у будућности. Уколико овакве негативне обли-
ке јавног живота и политичког недоличног или можда недовољно 
упућеног поимања важности предшколског доба у животу сваког 
детета (у којем се постављају темељи за развој зреле личности од-
раслог појединца) свакодневног живљења наставимо користити у 
држави, какав онда пример дајемо деци и то почевши још од раних 
дана њиховог (предшколског) битисања!?Такав пример засигурно 
не треба да укључује непотизам, политичка уплитања, класне и 
страначке разлике и отимачине било које врсте, истакнуте на ла-
тентан, вербални, односно – учињени начин.

10. СИСТЕМ ПРЕДШКОЛСТВА У СКАНДИНАВСКИМ 
ЗЕМЉАМА – ПРИМЕР ШВЕДСКЕ

Као једну од најбоље организованих земаља у погледу школ-
ства, навешћемо пример Шведске, као европске земље коју многи 
народи узимају као модул даљег разматрања система образовања и 
у својим земљама.

Оно што је кључно у предшколском систему Шведске, јес-
те игра. Исто као и у Јапану, па и у Русији (којима се нећемо ба-
вити у овом раду), ставља се фокус на неке основне вредности, 
попут заједничке игре, толеранције и обзира према другима око 
себе. Брига о деци и стварање вредности на овакав начин је основа 
њиховог предшколског система, од којих можемо узети користан 
пример и запитати се зашто такав систем полако али сигурно иш-
чезава на нашим просторима. Да ли је брзина живота узела примат 
над свести о значају раног развоја о којем смо писали у претходном 
тексту или је стрес и генерално стављање акцената на неке дру-
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ге вредности, односно стремљења, довео до заборављања степена 
важности улагања у дечји развој који је, како смо више пута навели 
у раду – основа за развитак здравог и сазрелог друштва, а тиме 
и здравих основа изградње политичких институција и комплетне 
јавне управе.... Такође, шведски систем бриге о деци и њиховом 
развоју је доступан свима, по чему се не разликују од нас.

Подсећања ради, када је у питању предшколско образовање 
и васпитање, мисија јавних институција задужених за њихово уна-
пређење је да се остваре услови добробити деце од тренутка рођења 
па до поласка у школу. У том смислу, а према Стратегији развоја 
образовања у Републици Србији, мора се радити на едукацији и 
употпуњавању ових институција како би адекватно приступиле це-
локупном развоју детета, социјализацији, васпитању, учењу. Треба 
радити и на хармонизацији васпитања и научити децу квалитетном 
живљењу у одраслом добу. Притом је потребно усмерити пажњу 
и на стављање акцента на игру као извор слободе и креативности 
деце и игру која је усмерена на учење (као што је то случај у Швед-
ској), бригу о здрављу деце, неговање спорта и превенција сиро-
маштва и социјалне неједнакости, инклузивног образовања...итд.

Како је наведено на једном од официјелних шведских сајто-
ва, а везано за предшколски систем, у шведским вртићима, прак-
тикује се да се деца играју напољу у готово свакој прилици. Чак и 
када су највеће зиме напољу, практикује се да се деца обуку у зим-
ску топлу одећу и изведу напоље (овакве примере психо-физичког 
“челичења” деце налазимо и у руским вртићима и школама, где 
су такође велике зиме и где се деца изводе, чак и оскудно обучена 
на зиму, где се, након игре утопљавају и уз топли чај настављају 
игру). Многи придошли родитељи, често се зачуде таквом присту-
пу деци у вртићима у Шведској. Врло су популарне, како пише 
на овом сајту, тако зване отворене предшколске установе (outdoor 
preschools) где су деца, готово све време изложена напољу, без 
обзира на временске услове8. Залагање да се још у предшколском 
добу укину стереотипи у погледу полне разлике, такође су одлика 
шведског система. Тако се увођењем, тако зване полне педагогије, 
ради на постављању раних постулата у погледу додељивања исто-
ветних могућности у животу, без обзира на пол. Циљ је свакако, да 
се деци омогуће исте основе даљег наступања кроз живот, без об-
зира на пол. Тиме се постиже заједничко залагање читавог предш-
коског система да се деца ослободе разних очекивања и захтева 
друштва у погледу полних (али и расних) разлика.
8 Доступно на: Интернет,  https://sweden.se/society/play-is-key-in-preschool/; 

Приступљено: 3/02/2017.
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Веома висок проценат деце похађа вртиће у Шведској, око 80 
посто узраста од 1-5 година, али само на пар сати, што се објашња-
ва великим уделом тиме што тамо готово свуда оба родитеља раде 
и зарађују. Такође се може објаснити и кроз приступачност предш-
колског образовања сваком детету јер се трошкови обрачунавају 
на основу прихода једног домаћинства. Тако, породице које имају 
ниже приходе не плаћају ништа, док богатије породице плаћају 
око 140е месечно9, што их ставља у ранг земаља са прилично 
доступним и ниским ценама образовања. Генерално, свако дете 
у Шведској, почевши од шесте године има подједнако бесплатно 
образовање. Основа њиховог образовног система јесте обезбеђи-
вање пријатељског и осигураног окружења за све ученике. Њихо-
ви правни акти прописују укупно девет година у којима се похађа 
школа, почевши од седме године.Овде се нећемо бавити законским 
нормативом Шведске, у погледу разраде предшколског система. 
Оно што је кључно, поред игре јесте адекватна припрема деце за 
квалитетнији живот кроз укидање стереотипа, развој креативности 
и сагледавање живота кроз игру, као предуслова развоја креатив-
ности и жеље за учењем. У том смислу, Шведска кроз јавне ин-
ституције, а применом одличних педагошких принципа, приступа 
детету на савремен начин и начин раног обучавања за квалитетан 
и испуњен живот.

ЗАКЉУЧАК

Како је истакнуто у тексту Стратегије развоја образовања у 
Републици Србији до 2020. годинe, ретки су били покушаји да се 
развитак целокупног система образовања разуме са становишта 
његове мисије, као и начина функционисања према свету у којем 
функционише. У том смислу, требало би посматрати систем обра-
зовања као целину ида то посматрање развитка као таквог буде ре-
ализовано уз учешће јавности и то нарочито оне јавности у чијем 
је образовање највећем интересу. Посебно је потребно, на нивоу 
државе, водити веродостојне расправе образовању које су на нивоу 
јавног, а да, притом таква јавна расправљања буду критички на-
стројена и са добрим аргументима. Да се систем образовања отво-
ри према друштву у којем обитава, посебно да њиме нико не мани-
пулише (што се често може видети у сфери политике и коришћења 
политичке моћи у сврху задовољења својих интереса...). Потребно 
је и, каже Стратегија, да образовање ствара популацију модерно 

9 Доступно на:  Интернет, https://sweden.se/society/play-is-key-in-preschool/; 
Приступљено: 3/02/2017.
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образовану, креативну, за учење мотивисану и оспособљену за 
примену стеченог знања10. 

У друштву савремених односа у Републици Србији, образов-
ни систем је затворен у себе, одвојен од окружења у коме постоји, 
изобликован комерцијалним сферама интереса, изложен странач-
ким утицајем, допуњаван на нивоу краткорочности и то углавном 
са циљем задовољења интереса невезано за дугорочне последице 
таквог начина решавања проблема. Све више рађају се приватне 
образовне институције, које су углавном приказане као допринос 
повећању квалитета образовања а кроз повећање конкурентности, 
и профитних интереса, где се углавном јавља и одсуство захтева 
за истински квалитетним образовањем. Такође, примећена је кон-
традикторност и ривалитет економских интереса (углавном крат-
корочних) са мисијом развоја система образовања на другој стра-
ни. Такав ривалитет обично доводи до настанка препрека даљем 
развоју образовања и последично, незадовољством постојећом 
ситуацијом у Србији. Притом је врло оскудан број оних који су 
истински заинтересовани и спремни за промене и спремни за про-
мене на нивоу иновација и/или тежњи ка развијању овог значајног 
друштвеног система.

Образовна област припада пољу тако званих “меких услуга”, 
као што су, између осталог, здравство, социјалне услуге, култура 
итд. Сами процес образовања и исто тако – квалитет услуга које 
се пружају, од неоспорног су значаја у сваком друштву, најпре зато 
што је доказано да је квалитет образовања главни темељ сваког 
развоја у држави, почевши од економског, преко степена демокра-
тије и целокупног благостања у друштву (С. Ђорђевић, Анализа 
јавних политика, 2009.)11У том смислу, врло је битно радити на 
квалитету целокупног образовног система Републике Србије и из-
налажењу начина за конкретнији развој истог. Сагледавајући тре-
нутне околности, нарочито на нивоу Европске уније, јасно је да 
је (посебно) нашој држави потребан врло организован, пре свега 
промишљен развој система целокупног образовања, с обзиром да 
преставља кључ развоја државе и друштва, како смо већ писали у 
претходном тексту. Посебно је потребно обратити пажњу на об-
ласт предшколства као посебне гране развоја целокупног друштва, 
посебно на нивоу стварања здраве подсвести детета и изградње 
квалитетне личности која ће у будућности доприносити држави 
и друштву, својом целокупном зрелошћу... У супротном, остали 
10 Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020. године, Службени гласник 

РС, бр. 107/2012, оп. цит.
11 Снежана Ђорђевић, Анализа јавних политика, Факултет политичких наука, Универзитет 

у Београду, Београд, 2009, стр. 234.
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бисмо на нивоу периферије у европским условима и мале или ни-
какве привлачности за инвестирање и конкуренције. Сведоци смо 
све већег тзв. Одлива мозгова, посебно присутног у последњој 
декади нашег времена, када све више младих образованих људи 
одлази из земље, у потрази за квалитетнијим и бољим искоришта-
вањем својих потенцијала и/или стечених знања. У том смислу, а 
нимало безначајно, потребно је радити на спречавању истог и не 
дозволити даље емигрирање креативних и целокупно образованих 
(посебно младих) капацитета нашег друштва. Зато је потребна са-
радња у смислу хармоније између европског и система образовања 
Републике Србије. Стога, треба се ослонити на садашње стање 
образовања уз сагласност са стремљењем ка будућим и жељеним 
развојем и потребама друштва, а у корелацији са новим генера-
цијама и иновацијама (техничким и технолошким) које их прате. 
Тако, сами предшколски систем савременог доба треба допунити 
иновацијама те врсте, како би се пратио ток будућих нараштаја а 
без губитака на нивоу оплемењења, може се рећи – традиционал-
ности васпитања. Једно без другог, у савременим условима, не иде. 
У том смислу, треба разумети свет савремености и правац којем се 
тежи, ау смислу развоја Републике Србије и визија државе. Друга-
чије речено, како пише у Стратегији развоја, да се изнађе, оноли-
ко “колико је то данас могуће, каква би у сагледивој будућности 
требало да буде Република Србија и да се сагледа какав треба да 
буде систем образовања да би та будућност Републике Србије била 
уистину остварива. Јер, будућност Републике Србије може бити 
ваљана само ако је заснована на поседовању и коришћењу знања” 
(Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020.).
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Ljupka Z. Katana

MODULE OF DEFINING EDUCATIONAL  
POLICY IN PRESCHOOL EDUCATION  

IN THE REPUBLIC OF SERBIA

 Resume

In this work, the aim is to define the education policy in the 
field of pre-school education, with the initial review of the 
systems of primary and secondary education, as a continu-
ation of the priority pre-school, taking the settings from the 
Law. In that respect, we will deal primarily with preschool 
education and its influence on the laying of the foundations of 
social norms, both in the development of personality, as well 
as in the work of political structures and the way of defining 
this branch of society in the state. With a reference to some 
of the Scandinavian countries and their unquestioned quality 
in the development of educational programs, we will give the 
example of Sweden. The aim of this work is to present a sys-
tem of preschool education with the concept of public admin-
istration and politics, with the ultimate aim - to help improve 
the pre-school education in Serbia, with a review of the legal 
regulations, and then examples of the mentioned country and 
finally, examples from practice.

Keywords: education, pre-school, preschool education, pub-
lic administration, political institutions
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Европска  повеља о локалној самоуправи, мултилатерални 
документ који представља својеврсну референтну тачку за ус-
постављање стандарда  на пољу локалне самоуправе у европском 
простору, ратификован је од стране Републике Србије тек 2007. 
године, иако је реч о документу који постоји већ преко тридесет 
година.  
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Један од кључних принципа који је уграђен у Европску по-
вељу о локалној самоуправи јесте принцип супсидијарности. Реч 
је о принципу на коме се базира парадигма управљања на више 
нивоа којом је у великој мери обојен политички систем Европске 
уније. На овом принципу се заснива расподела послова између раз-
личитих нивоа власти и државе, а у смислу спуштања послова на 
оне нивое који су што ближи грађанима. Србија се приликом рати-
фиковања ове повеље није обавезала на поштовање принципа суп-
сидијарности, а професорка Снежана Ђорђевић кроз ову студију 
покушава да, као што и сам назив књиге сугерише, укаже на то да 
ли се и у којој мери принцип супсидијарности примењује у Србији.

Концептуално, књига је састављена  из две целине. У првом 
делу, ауторка објашњава сам појам супсидијарности и указује на 
његов значај као и могућности примене, уз посебан осврт на по-
стојеће стање у Европској унији и у Србији.

Други део књиге се тиче анализе могућности за примену 
супсидијарности у разним областима јавних политика у Србији. 
Ауторкина анализа обухвата неколицину најважнијих области, 
које у себи додатно садрже већи број послова и надлежности које 
су издељене између различитих нивоа власти. Те области су: без-
бедност, полиција, цивилна и противпожарна заштита; евиден-
ција, инспекција и статистика; здравство, образовање и социјална 
заштита; урбано планирање и становање; заштита животне среди-
не, комуналне услуге и заштита потрошача; спорт, култура и разо-
нода; транспорт; привреда и економске услуге уз посебан осврт на 
локални буџет, плате службеника и цене локалних јавних услуга. 
Свако поглавље у овом делу књиге бави се, анализом постојећег 
стања у Србији (у датој области) и АП Војводини, уз посебан осврт 
на могућности које настају из примене принципа супсидијаритета. 
Посебно је занимљиво то што се ауторка на крају сваког поглавља 
у којем су свеобухватно и исцрпно  анализиране могућности за 
примену принципа супсидијарности, осврнула и на компаратив-
на искуства у тим областима у развијеним државама (претежно у 
Шведској). 

Поред ова два дела, ауторка је у књигу укључила и посебан 
додатак у коме су изнети закључци и препоруке са конференције 
под називом ,,Могућност примене начела супсидијарности у Ср-
бији’’ која је организована и одржана 2013. године под покрови-
тељством тадашњег Министарства регионалног развоја и локалне 
самоуправе. Осим тога, у додатку је заступљена изузетно преглед-
на и корисна табела поделе надлежности између државе, Покраји-
не и локалних самоуправа у Републици Србији. Ова табела је из-
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рађена по посебној методологији која је утврђена у студији Савета 
Европе, а на њој је у оквиру истраживачког тима посебно радио 
професор Дејан Миленковић.

 Ова студија представља изузетан допринос научној лите-
ратури која се тиче локалне самоуправе и европеизације српског 
управног простора, јер су кроз њу идентификовани реформски до-
мети, смисленост постојеће расподеле надлежности, најбитнији 
проблеми, али и ограничења којима се кочи реформа, кроз призму 
широког спектра јавних политика и поља надлежности. Ауторка 
указује на неопходност превазилажења постојећег начина упра-
вљања у Србији, који је поприлично архаичан и кога се већина 
развијених држава одрекла још пре готово три деценије. Она то 
чини, тако што прецизно показује где су стале реформе у свакој од 
секторских политика, као и које од надлежности у складу са тиме 
треба децентрализовати и које функционалне, административне 
и финансијске капацитете је пожељно подизати. Самим тим, ова 
студија може послужити као неисцрпан извор података и идеја за 
сваког појединца који има намеру да изучава или се већ бави изу-
чавањем ове проблематике. 
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са 

увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком 

(приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes 
and endnotes.

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – 
Bold и Italic (фонт 12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим 
словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, 
након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет 
политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запо-
слен на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр. 
Институт за политичке студије, Београд).

Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). 
Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у 
оквиру кога је чланак написан.

Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима 
ве личина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, 
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и 
закључке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима 
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 
12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи 
више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. 
– малим обичним словима Bold (фонт 12).

Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се 

налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте 
уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу 
у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба 
поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify

Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут
стви ма:

 ● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора са
држати: 
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 - Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), 
назив издавача, место, годину издања и број стране. 

 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Бе-
оград, 2006, стр. 54.

 ● приликом навођења чланака из часописа: 
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место 
издавања, број, година излажења и број стране. 

 - Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних 
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, 
стр. 67. 

 ● приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге: 
 - Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, 

на зив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и 
презимена приређивача зборника у загради, назив из да-
ва чa, место издања, година издања, број стране.

 - Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање 
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Су-
ботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, 
Београд, 2008, стр. 239. 

 ● приликом навођења извора са Интернета (не смеју пре ћи 
више од 10% коришћене литературе): 

 - Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), 
пуну интернет адресу и датум приступа. 

 - Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spec-
trum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence 
in favor of a critical social constructivist framework of 
understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_
sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013 

 ● приликом навођења архивске грађе: 
 - мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, 

фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако 
нема назива документа одређује се тако да одговори на 
питања: ко? коме? шта?), место, датум. 

 - Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, 
Извештај Министарства иностраних дела о постављењу 
конзула, Београд, 19. април 1888. 

 ● приликом навођења прописа/закона: 
 - Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у 

коме је пропис објављен, број и година објављивања.
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 - Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени 
гласник РС, бр. 125/04. 

 ● приликом навођења публикација у новинама: 
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив новине курзивом, датум објављивања 
 - Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против 

Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004. 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на 

истој страни користити: 
 - Исто, број стране
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није 

узастопно и на истој страни користити: 
 - Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране. 
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54.  
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54. 

Код уноса табела и графикона користити: 
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графи кон, 

редни број, назив табеле, величина фонта 10. 
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по 

правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим 

што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по 
азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а 
затим по абецедном реду за изворе на латиници. 

За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама 
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у 
зборнику/књизи. 

Литература садржи само изворе који су наведени у фус но
тама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме 
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на ен глес-
ком великим словима - Bold (фонт 14).

Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold 
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у 
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке 
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире 
него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и 
од ва јају зарезом.

115



104

Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају 
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су 
објављени у научним часописима политиколошке тематике.

Рокови за достављање радова су: 1. март, 1. јун, 1. октобар.

Аутори  су  у  обавези  да  приликом  слања  радова  доставе  и  
изјаву  да  тај  рад  није  раније  објављиван,  тј  да  рад  није  ау то пла-
гијат  или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет пре зен-
та цији часописа, www.ajpips.edu.rs/.

Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@ajpips.
edu.rs. 
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА

Улога  рецензената  је  да  доприносе  очувању  високог  
квалитета  нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок 
за рецензирање је седам дана од пријема рада. Садржај рецензије је 
поверљив, те се не сме откривати особама које нису у уредништву 
часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји 
било који вид конфликта интереса у  вези  са  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:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У  којој  мери  је  аутор  јасно  назначио  теоријски,  методолошки    

приступ у раду:
Да  ли  је  рад  заснован  на  савременој  и  релевантној  литера-

ту ри,  посебно  у  којој  мери  је  аутор  користио  најновије  резултате  
об јављене  у  научним  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 и осврти 
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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