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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, у име уред ни штва и ре дак-
ци је хва ла Вам на по др шци ко ју сте нам пру жи ли. За хва љу ју ћи ква-
ли те ту об ја вље них ра до ва, као и чи ње ни ци да је је дан од из да ва ча 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, ко ји има ду го го ди шње ис ку ство у 
об ја вљи ва њу ча со пи са и кре ди би ли тет ме ђу на уч ним ин сти ту ци ја-
ма, на ша Со ци јал на по ли ти ка је већ по сле пр вог бро ја, од лу ком ма-
тич ног од бо ра Ми ни стар ства про све те на у ке и тех но ло шког раз во ја, 
ка те го ри са на у ча со пи се од на уч ног зна ча ја. За са да но си озна ку М53, 
али не сум ња мо да ће мо уз ва шу по моћ, у ско ри је вре ме ус пе ти да 
оства ри мо ви ши сте пен ка те го ри за ци је. Да на ша на сто ја ња има ју и 
уте ме ље ње све до чи чи ње ни ца да је за об ја вљи ва ње у овом бро ју вла-
да ло ве ли ко ин те ре со ва ње. На адре су ре дак ци је сти гао је зна ча јан 
број ква ли тет них ра до ва. На жа лост, због огра ни че ног бро ја стра на, 
при ну ђе ни смо да пу бли ко ва ња не ких од њих оста ви мо за на ред не 
бро је ве.

Као што смо у прет ход ном увод ни ку ис та кли, же ља нам је да 
ча со пис бу де ме сто су сре та „те о ри је и прак се“, ини ци ја тор про ме на, 
про стор за кри тич ка про ми шља ња, раз ме ну до ма ћих и ме ђу на род-
них ис ку ста ва. Сле де ћи ову ми си ју, основ на те ма бро ја по све ће на је 
Ус по ста вља њу си сте ма ква ли те та у со ци јал ној за шти ти. 

У про те кла два ме се ца, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и 
со ци јал не по ли ти ке, до не ло је не ко ли ко ва жних под за кон ских ака та. 
Они се од но се на стан дар ди за ци ју услу га со ци јал не за шти те, и ли-
цен ци ра ње струч них рад ни ка, као об ли ка кон ти ну и ра не еду ка ци је 
и на чи на за прак тич ну при ме ну етич ких и вред но сних прин ци па у 
со ци јал ном ра ду.

Иде ја нам је да сва кој те мат ској це ли ни при сту пи мо на све о-
бу хва тан на чин, са те о риј ских и прак тич них ста но ви шта. Услед то га 
ра до ви у обла сти основ не те ме пред ста вља ју ком би на ци ју на уч них и 
струч них ра до ва.

Проф. др Ми ро слав Бр кић у тек сту „Про це си стан дар ди за ци је 
у со ци јал ној за шти ти“, при ка зу је основ не ка рак те ри сти ке стан дар да 
у со ци јал ној за шти ти, са ста но ви шта вр сте, про це са њи хо вог уво-
ђе ња у ре гу ла тор ни си стем, раз ли ка из ме ђу стан дар да, про це ду ра и 
за ко на. 
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Зна ча јан број стан дар да у со ци јал ној за шти ти сво ја из во ри-
шта има у етич ким прин ци пи ма и вред но сти ма. Про фе си ја ко ја за 
циљ има пру жа ње кон крет не по мо ћи љу ди ма, су о ча ва се са број ним 
етич ким зах те ви ма, али и ди ле ма ма.  Мр Ан дреа Пу ха лић ана ли зи ра 
ути цај раз ли чи тих фи ло зоф ско-етич ких те о ри ја на про фе си о нал ну 
прак су и обра зо ва ње за со ци јал ни рад.

Мр Би ља на Зе ка ви ца, ана ли зи ра и са прак тич них по зи ци ја об-
ја шња ва им пли ка ци је Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма и стан дар ди-
ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те. Сма тра да при ме на Пра-
вил ни ка пред ста вља зна ча јан ко рак у про це су уво ђе ња ква ли те та у 
си стем со ци јал не за шти те, уре ђе њу си сте ма и ус по ста вља њу си сте ма 
ли цен ци ра ња ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те.

У ра ду „Струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти“, Ве сна Ми ро-
са вље вић, спе ци ја ли ста за по ро дич но прав ну и со ци јал ну за шти ту,  
об ја шња ва по сту пак ли цен ци ра ња струч них рад ни ка, усло ве и на-
чин сти ца ња, об на вља ња, при вре ме ног или трај ног од у зи ма ња ли-
цен це.

Сле де ћи иде ју да ча со пис бу де про стор за раз ме ну ме ђу на род-
них и до ма ћих ис ку ста ва, и у овом бро ју има мо ра до ве еми нент них 
ко ле га из ино стран ства. У де лу Огле ди и сту ди је, Доц. др Су за на 
Бор на ро ва и Асис. мр На та ша Бо го ев ска, упо зна ју нас са про бле ми-
ма ми гра ци је у Ма ке до ни ји. По себ ну па жњу по све ћу ју иза зо ви ма ко-
ји се у тим про це си ма по ста вља ју пред си стем со ци јал не за шти те и 
обра зо ва ња.

У ра ду „Усло ви жи во та Ро ма у Ср би ји и си стем со ци јал не за-
шти те са фо ку сом на де цу“, Мар ко Ми ла но вић и Ма ри ја Ву чи нић 
ана ли зи ра ју усло ве жи во та у Ром ским на се љи ма и иза зо ве са ко ји ма 
се су о ча ва си стем со ци јал не за шти те при ли ком по др шке Ро ми ма. 

Асис. МА Дра га на Стан ко вић да је кра так при каз пра ва ца и 
иза зо ва ре фор ми со ци јал не по ли ти ке у Ки ни, са фо ку сом на на ста-
лим про ме на ма у си сте ми ма со ци јал не си гур но сти и со ци јал ној за-
шти ти.

У де лу Освр ти и при ка зи, Ju lia M. Wat kins, из вр шни ди рек тор 
Са ве та за обра зо ва ње со ци јал них рад ни ка у др жа ви Vir gi nia (SAD), 
при ка зу је си стем обра зо ва ња со ци јал них рад ни ка у Аме ри ци, са на-
гла ском на осно ва ма на став них про гра ма со ци јал ног ра да.

Ми лош Ан то нић са же то при ка зу је ра до ве об ја вље не у Те мат-
ском збор ни ку „Кри вич но прав ни по ло жај и со ци јал на за шти та ма ло-
лет них пре ступ ни ка“

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, по зи ва мо Вас да и да ље об ја-
вљу је те ра до ве у на шем ча со пи су и до при не се те уна пре ђе њу ње го вог 
ква ли те та. Ра до ве за сле де ћи број мо же те до ста ви ти нај ка сни је до 
20.11. 2013.

     проф. др Ми ро слав Бр кић
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МирославЉ.Бркић
Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду

ПРОЦЕСИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Са же так
Уво ђе ње си сте ма ква ли те та био је је дан од кључ них стра-

те шких ци ље ва ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те. Стра те ги-
јом раз во ја со ци јал не за шти те1) би ло је пред ви ђе но да се про пи си 
ко јим се де фи ни шу стан дар ди услу га и њи хо ва им пле мен та ци ја 
оства ре до кра ја 2008. го ди не. Услед раз ли чи тих су бјек тив них и 
објек тив них окол но сти, Пра вил ник  о бли жим усло ви ма и стан дар-
ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те до нет је у ма ју 2013. 
го ди не. Ти ме су ис пу ње не фор мал не прет по став ке за уво ђе ње си-
сте ма ква ли те та. Прак тич не ће оства ри ти тек он да ка да се стан-
дар ди, као зах те ви ко ји се по ста вља ју пред све пру жа о це услу га 
им пле мен ти ра ју у си стем.

У овом ра ду при ка зу ју се основ не ка рак те ри сти ке стан дар да 
у со ци јал ној за шти ти, са ста но ви шта вр сте, про це са њи хо вог уво-
ђе ња у ре гу ла тор ни си стем, раз ли ка из ме ђу стан дар да, про це ду ра 
и за ко на. 
Кључ не ре чи: струк ту рал ни стан дар ди, функ ци о нал ни стан дар ди, услу-

ге со ци јал не за шти те, про це ду ре, кон тро ла ква ли те та.

1. ПО ЈАМ СТАН ДАР ДА

Стан дар ди за ци ја као сред ство за по ре ђе ње, од но сно ус по ста-
вља ње ре да у не кој обла сти, при сут но је од са мих по че та ка људ ске 
ци ви ли за ци је. Још су ста ри Егип ћа ни има ли де фи ни са не ди мен зи-
је ци га ла, а ста ри Гр ци, опис по сту па ка из град ње сту бо ва за хра-

1) Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те у Ре пу бли ци Ср би ји, СлужбенигласникРС, бр. 
55/05, 71/05.
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мо ве. Са ин ду стриј ском ре во лу ци јом, ус по ста вља ју сe зах те ви за 
стан дар ди за ци јом од ре ђе них про из во да. У Пру ској су 1877. го ди не 
из ра ђе не пр ве ло ко мо ти ве истих ди мен зи ја. Раз ви ја ју се стан дар ди 
и у дру гим обла сти ма - фа бри ке по чи њу да ко ри сте исте де ло ве код 
раз ли чи тих про из во да (за врт ње, ма ти це, кли по ве), услед чи ње ни-
це да су иден тич них ди мен зи ја, без об зи ра ко их про из во ди. Кра-
јем 19. ве ка у ве ли ким пред у зе ћи ма осни ва ју се и пр ви би рои за 
стан дар ди за ци ју, ко ји про пи су ју ка рак те ри сти ке од ре ђе них про из-
во да, а по чет ком XX ве ка у ауто мо бил ској ин ду стри ји Хен ри Форд 
је по ве ћао учи нак пот пу ном стан дар ди за ци јом де ло ва ауто мо би ла. 
Вре ме ном се стан дар ди за ци је са по ља про из вод ње про ши ру је и на 
услу ге, са ци љем да се ус по ста ве ја сни кри те ри ју ми и ква ли тет, ко-
ји омо гу ћа ва да ко ри сни ци до би ја ју ујед на че ну услу гу, не за ви сно 
од то га ко је обез бе ђу је. 

Реч стандард у нај ши рем сми слу озна ча ва не што што је ти-
пич но, нор му, обра зац, или пра ви ло. То је основ на ме ра пре ма ко јој 
се од ре ђу ју дру ге, зах тев ко ји се мо ра ис пу ни ти. Њи хо ва основ на 
свр ха је да до при не су ујед на ча ва њу и ус по ста вља њу бо љег ква-
ли те тауслу га и про из во да2). Стан дар де увек не ко про пи су је, те се 
у том сми слу го во ри о до ку мен ту утвр ђе ном кон сен зу сом и до не-
том од при зна тог те ла ко јим се за оп шту и ви ше крат ну упо тре бу 
утвр ђу ју пра ви ла, смер ни це или ка рак те ри сти ке за ак тив но сти или 
њи хо ве ре зул та те ра ди по сти за ња оп ти мал ног ни воа уре ђе но сти 
у од ре ђе ној обла сти3). Стан дар ди за ци ја је скуп ко ор ди ни ра них ак-
тив но сти ко је за по чи њу усва ја њем пред ло га за до но ше ње стан дар-
да или срод ног до ку мен та, а за вр ша ва ју се до но ше њем ак та ко јим 
се про гла ша ва да је стан дард или срод ни до ку мент до нет.4)

Има ју ћи све у ви ду стан дар ди се мо гу де фи ни са ти као: ''до-
кументовани договори који садржетехничке спецификације или
друге прецизне критеријуме који се конзистентно користе као
правила, смерницеилидефиницијекарактеристикауциљуобез-
беђењадапроизводи,процесиилиуслугеодговарајусвојојнамени'' 
(ИСО 9000)5).

2) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Развојлокалнихуслугасоцијалнезаштите,Про-
грам Ује ди ње них На ци ја за раз вој (UNDP), Бе о град, 2007, стр. 20.

3) За кон о стан дар ди за ци ји, члан 3.став 2, СлужбенигласникРС, 36/2009.

4) За кон о стан дар ди за ци ји, члан 3.став 9, СлужбенигласникРС, 36/2009.

5) Qu a lity Mаnаgement Pri ci ples, In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Stan dar di za tion, htpp://www.
iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html
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2. ВР СТЕ СТАН ДАР ДА

Ге не рал но, стан дар ди се се де ле на ми ни мал не (основ не) и 
ви со ке (из ван ред не).  

Минималнистандарди пред ста вља ју основ ни ква ли тет ко ји 
се мо ра обез бе ди ти. Озна ча ва ју до њу гра ни цу ис под ко је се не сме 
ићи. Они су:

 –  при мен љи ви за ши рок спек тар услу га;
 –  ре гу ли шу рад слу жби;
 –  омо гу ћа ва ју са мо про це нура да про фе си о на ла ца; 
 –  осно ва за обу ку струч них рад ни ка;
 –  ор јен та ци ја ко ри сни ци ма шта мо гу оче ки ва ти од услу га6).
Стандарди високог (изванредног) квалитета раз ви ја ју се 

из »нај бо ље прак се«. По ред ми ми мал ног (основ ног), са др же и 
ви ши ни во ква ли те та. Пред ста вља ју основ за ви шу це ну услу ге. 
Пре ла зак из ми ни мал них у не ка да шње стан дар де ви со ког ква ли те-
та је дан је од нај бо љих по ка за те ља раз во ја услу га, у сми слу да су 
под ло жни ме ња њу и кон ти ну и ра ном уна пре ђе њу7). За 10, 15 или 
20 го ди на мно го то га се ме ња у ква ли те ту жи во та, до ступ но сти 
раз ли чи тих тех нич ко-тех но ло шких сред ста ва. У том кон тек сту и 
стан дар де тре ба уна пре ђи ва ти, оно што је био ви со ки пре 5 или 10 
го ди на тре ба да пре ра сте у основ ни. У су прот ном ви ше ни је реч о 
основ ним стан дар ди ма, јер су ван кон тек ста вре ме на и са мим тим 
не обез бе ђу ју ми ни мал ни ква ли тет. 

У со ци јал ној за шти ти стан дар ди се обич но опе ра ци о на ли зу-
ју кроз функ ци о нал не и струк ту рал не стан дар де

Функ ци о нал ни стан дар ди пред ста вља ју основ не зах те ве 
струч ног по ступ ка и од ре ђу ју ње го ве вред но сне, кван ти та тив не и 
ква ли та тив не ди мен зи је.

„Процену врши стручни радник, уз највеће могуће учешће
корисника,попотребиизаконскогзаступникаилидругезначајне
особезакорисника“(члан13.став2.Правилникаоближимусло-
вимаистандардимазапружањеуслугасоцијалнезаштите).

“Проценазапочињенепосреднонаконпријемаизавршава
сеурокуод10дана“(члан13.став3).

„Индивидуални план услуге сачињава се до10 дана након
окончањапроцене“(члан16.став2).

6) Ibid, стр. 21.

7) Ми ро слав Бр кић, „Стан дар ди услу га у со ци јал ној за шти ти“, Социјалнамисао–Часо-
писзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипракси,Бе о град,2008, 57 (1), стр. 89.
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Стан дар ди струк ту ре се од но се на ин фра струк тур не, ка-
дров ске и ор га ни за ци о не аспек те слу жбе. Под ин фра струк тур ним 
аспек ти ма под ра зу ме ва ју се усло ви ве за ни за ло ка ци ју, про стор-
ну функ ци о нал ност, опре мље ност. Људ ски ре сур си се од но се на 
струк ту ру и број за по сле них струч них рад ни ка, струч них са рад ни-
ка и са рад ни ка. Ор га ни за ци о ни аспек ти усме ре ни су ка ства ра њу 
ефи ка сних и еко но мич них об ли ка упра вља ња, ба зи ра них на тран-
спа рент ном и план ском при сту пу. 

Минималнибројстручнихрадникаисарадниканепосредно
ангажованихурадусакорисницимасмештајауприхватилиште,
одређујесенаследећиначин: 

1) за жр тве зло ста вља ња, за не ма ри ва ња и на си ља у по ро-
ди ци; жр тве тр го ви не љу ди ма; де цу у скит њи и кри зним 
си ту а ци ја ма – пет струч них рад ни ка и два са рад ни ка за 
ка па ци тет до 10 ко ри сни ка, а је дан струч ни рад ник на 
сва ких до дат них пет ко ри сни ка, од но сно је дан са рад ник 
на сва ких до дат них 10 ко ри сни ка; 

2) за ма ло лет не стран це – три струч на рад ни ка за ка па ци-
тет до 15 ко ри сни ка, а је дан струч ни рад ник на сва ких 
до дат них пет ко ри сни ка; 

3) за од ра сле бес кућ ни ке и про сја ке – два струч на рад ни ка 
и пет са рад ни ка за ка па ци тет до 10 ко ри сни ка, а је дан са-
рад ник на сва ких до дат них пет ко ри сни ка, од но сно је дан 
струч ни рад ник на сва ких до дат них 10 ко ри сни ка (члан 
59. став 1.. тач ке 1. 2. и 3. Пра вил ник о бли жим усло ви ма 
и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те).

Свр ха стан дар да је одр жа ње или уна пре ђе ње ква ли те та 
услу га. У со ци јал ној за шти ти ква ли тет се мо же де фи ни са ти као 
”сте пен спо соб но сти си сте ма или слу жбе за ре ша ва ње со ци јал них 
по тре ба, што под ра зу ме ва ускла ђе ност же ље них ци ље ва и рас по-
ло жи вих мо гућ но сти у окви ру ак ту ел ног дру штве ног кон тек ста” 8).

За раз ли ку од дру гих обла сти, ква ли тет у со ци јал ној за шти ти 
уоби ча је но под ра зу ме ва уни фи ци ра ност и ин клу зив ност, а не дис-
кри ми на тив ност и екс клу зив ност9). Ми ни мал ни стан дар ди омо гу-
ћа ва ју да ко ри сни ци не за ви сно од свог ма те ри јал ног ста ту са има ју 
пра во на јед нак трет ман и ква ли тет услу га. Еле мен ти екс клу зив но-
сти про из и ла зе из „пра ва на не јед на кост“ и ве зу ју се за ви ше стан-

8) Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Развој локалних услуга социјалне заштите, 
Програм Уједињених Нација за развој (UNDP), Београд, 2007, стр. 23.

9) Pa trick Don lan, ThePursuitofQuality-aGuidetoAchievingQualityinPersonalCommunity
CareServices, So uth East In sti tu te of Pu blic He alth, 1995.
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дар де, од но сно мо гућ ност да ко ри сни ци са бо љим ма те ри јал ним 
ста ту сом за свој но вац до би ју ин тен зив ни је, од но сно са др жај ни је 
услу ге. 

3. ПРО ЦЕС СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈЕ

Про цес уво ђе ња стан дар да ба зи ра се на три кључ на аспек та: 
 –  де фи ни са ње стан дар да;
 –  кон тро ла и уна пре ђе ње ква ли те та; 
 –  им пле мен та ци ја стан дар да10) .

3.1.Дефинисањестандарда

Де фи ни са ње стан дар да је пр ви и основ ни за да так у про це су 
стан дар ди за ци је. Зах те ва укљу чи ва ње екс пе ра та и прак ти ча ра из 
од ре ђе не обла сти, ка ко би се ус по ста вио же ље ни ни во ја сно ће и 
кон сен зу са. Об у хва та од ре ђи ва ње ми ни мал них, од но сно стан дар да 
ви со ког ква ли те та, на на чин да бу ду ре ал ни, ра зу мљи ви и мер љи-
ви, што зна чи да:

 –  Омо гу ћа ва ју пра ће ње и кон тро лу ква ли те та;
 –  Пре во де по ли ти ку у прак су – по ма жу Вла ди и слу жба ма 

да иден ти фи ку ју глав не про пу сте из ме ђу оно га што услу-
ге обез бе ђу ју и усво је не по ли ти ке;

 –  По ја шња ва ју функ ци је и свр ху ра да - пред ста вља ју ја сне 
ин ди ка ци је за пру жа о це услу га о зах те ви ма  ко ји се пред 
њих по ста вља ју; 

 –  Пре во де оче ки ва ња - јав но сти, ко ри сни ка и за по сле них у 
со ци јал ној за шти ти у кон крет не и ре а ли стич не зах те ве; 

 –  До при но се ква ли тет ним ис хо ди ма - ја ча ју по зи ци је ко ри-
сни ка да про це не сво ја пра ва и да ли су услу ге ко је су до-
би ли аде кват не и ква ли тет не;

 –  До при но се ефи ка сно сти - услед сво је мер љи во сти, и да ју 
осно ву за си сте ма ти за ци ју ба зе по да та ка;

 –  Од ре ђу ју осно ве и при о ри те те за раз вој и тре нинг осо-
бља11).

10) Andy Bil son, Rag nar Go te stam, Improvingstandardsinchildprotection:DevelopingBetter
ServicesForChildrenandFamiliesinECACountries, 2002, UNI CEF-Word Bank “Chan-
ging Minds, Po li ci es and Li fes”.

11) Ibid, стр. 23
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Процесдефинисањаминималнихстандардауслугасоцијал-
незаштитезапочеоје2006.годинеузфинансијскуподршкуДИ-
ФИД-а.Узучешћеексператаистручњакаизпраксеодржаноје
вишерадионицаистручнихскуповасациљемдасеуспоставинео-
пходниконсензус.ДефинисанисуНацртиминималнихстандарда
заодређенеуслугечијајеприменљивостпилотиранаупракси.Од
2009.годинепроцесувођењастандардафинансирасеодстране
ЕУ (ИПА2008).Отклоњенисунедостациизпретходногпроце-
са.Уместовишепосебних,формулисанјејединственПравилнико
основнимстандардимауслуга,којинаједноставнијиипријемчиви
начинкомуницирасаонимакојимајенамењен.Упроцесизменаи
допунаукљученисустручњациизпраксе,одржана је јавнарас-
права. Перманентна комуникација са представницима синдика-
та,стручнихудружењаусловилајепостојање15верзијаНацрта
стандарда.Од2006.годинеупроцесудефинисањастандардауче-
ствовалојеукупнооко200професионалацаизјавногиневладиног
сектора.

3.2.Контролаквалитета

Кон тро ла ква ли те таобез бе ђу је се кроз ре гу ла тор не ме ха ни-
зме ко ји уоби ча је но об у хва та ју: мо ни то ринг, ева лу а ци ју, су пер ви-
зи ју, ин спек ци ју, ли цен це, са мо-про це ну и си стем жал би. 

У те о ри ји и прак си че сто се ме ша ју мо ни то ринг и ева лу а ци-
ја. Иако има ју од ре ђе не слич но сти, са др жин ски се бит но раз ли ку-
ју. 

Мониторинг по ка зу је да ли се ак тив но сти ре а ли зу ју у скла ду 
са пла ном. Дру гим ре чи ма, омо гу ћа ва од го вор на пи та ње шта се 
де ша ва?12) Спро во ди се у уна пред де фи ни са ним вре мен ским ин-
тер ва ли ма. По ред ре дов ног, по сто ји и ван ред ни мо ни то ринг у си-
ту а ци ја ма ка да по сто је ин ди ци је да се план ре а ли зу је уз те шко ће.    

Евалуација је ак тив ност ко ја има за циљ си сте мат ску про це-
ну по стиг ну ћа (ефе ка та, про ме на). По ка зу је да ли пру же не услу ге 
про из во де од го ва ра ју ће ис хо де у жи во ту ко ри сни ка. Док мо ни то-
ринг пи та шта се де ша ва? ева лу а ци ја да је од го вор на пи та ње па 
шта ако се де ша ва?13). Про ме не у жи во ту ко ри сни ка мо гу се пра-
ти ти објек тив ним (на у че не ве шти не, аде кват но ко ри шће ње по сто-
је ћих спо соб но сти и сл.) и су бјек тив ним по ка за те љи ма (ис пи ти-
ва ње за до вољ ства ко ри сни ка пру же ним услу га ма). Мо ни то ринг и 

12) Ми ро слав Бр кић, „Стан дар ди услу га у со ци јал ној за шти ти“, Социјалнамисао–Часо-
писзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипракси,Бе о град,2008, 57 (1), стр. 93.

13) Ibid, стр. 94
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ева лу а ци ја су ме ђу соб но по ве за ни. Мо ни то ринг се мо же сма тра ти 
и пред фа зом, од но сно ва жним ме ха ни змом ко ји пот по ма же про цес 
ева лу а ци је. 

временским интервалима. Поред редовног, постоји и ванредни мониторинг у ситуацијама 
када постоје индиције да се план реализује уз тешкоће.     

Евалуација је активност која има за циљ систематску процену постигнућа (ефеката, 
промена). Показује да ли пружене услуге производе одговарајуће исходе у животу кори-
сника. Док мониторинг пита шта се дешава? евалуација даје одговор на питање па шта 
ако се дешава?13. Промене у животу корисника могу се пратити објективним (научене ве-
штине, адекватно коришћење постојећих способности и сл.) и субјективним показатељима 
(испитивање задовољства корисника пруженим услугама). Мониторинг и евалуација су 
међусобно повезани. Мониторинг се може сматрати и предфазом, односно важним меха-
низмом који потпомаже процес евалуације  

    МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

Евалуација                           Евалуација                          Евалуација 

У пракси су могуће и ситуације да мониторинг показује да су све активности спро-
ведене у складу са планом, али да жељене промене нису постигнуте. У том случају, очи-
гледно је да постоје проблеми у самом плану, било из разлога да је нереалан, да није успо-
стављен баланс између доступних ресурса и рокова или да предвиђене активности не до-
приносе жељеној промени.  

Сваки план, без обзира на ниво општости садржи циљеве, активности које треба да до-
веду до њихове реализацује, и исходе, односно конкретне резултате спроведених активно-
сти. На пример, циљ у односу на неку младу особу са интелектуалним тешкоћама може 
бити: »Развијање вештина за самостално одржавање личне хигијене«. Планирана актив-
ност може бити да неговатељица четрдесет минута, четири пута недељно, у периоду 
од три месеца, учи корисника овладавањем конкретним вештинама (прање руку, зуба, ку-
пање, хигијена тела...). 

Исход ових активности ја да је корисник овладао вештинама за самостално одржавање 
личне хигијене, што се може пратити непосредним посматрањем, односно општим из-
гледом корисника.  

                                                 
13 Ибид, стр. 94 

У прак си су мо гу ће и си ту а ци је да мо ни то ринг по ка зу је да 
су све ак тив но сти спро ве де не у скла ду са пла ном, али да же ље не 
про ме не ни су по стиг ну те. У том слу ча ју, очи глед но је да по сто је 
про бле ми у са мом пла ну, би ло из раз ло га да је не ре а лан, да ни-
је ус по ста вљен ба ланс из ме ђу до ступ них ре сур са и ро ко ва или да 
пред ви ђе не ак тив но сти не до при но се же ље ној про ме ни. 

Свакиплан,безобзирананивоопштостисадржициљеве,
активностикојетребададоведудоњиховереализацује,иисходе,
односноконкретнерезултатеспроведенихактивности.Напри-
мер,циљуодносунанекумладуособусаинтелектуалнимтешко-
ћамаможебити:»Развијањевештиназасамосталноодржавање
личнехигијене«.Планиранаактивностможебитиданеговате-
љицачетрдесетминута,четирипутанедељно,упериодуодтри
месеца,учикорисникаовладавањемконкретнимвештинама(пра-
њеруку,зуба,купање,хигијенатела...).

Исходовихактивностијадајекорисниковладаовештина-
мазасамосталноодржавањеличнехигијене,штосеможепра-
титинепосреднимпосматрањем,односноопштимизгледомко-
рисника.

Крозмониторингсепосматрадалисупланиранеактивно-
стиреализоване.Можеседеситидасуонеспроведенеускладуса
планом,алидасужељениисходиделимичноилипотпуноизоста-
ли,изнапримерследећихразлога:потребно јепосветитивише
временаодпредвиђеног,методераданисуприлагођенекапаците-
тимакорисника,постојеотпорикодкорисникаисл...Украјњој
инстанцимогуће јеидациљеви,односновременскироковинису
реалнодефинисани.
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Дакле,мониторингнамуказујештаевентуалнотребаме-
њати у погледу циљева, активностиилиисхода, какоби смоих
учинилиреалним.

Са став ни део пра ће ња и кон тро ле су и си стем да ва ња ли цен-
ци, сер ти фи ка та и акре ди та ци ја, као раз ли чи тих об ли ка по твр да о 
по стиг ну том ни воу ква ли те та. 

Лиценцаје до ку мент ко јим се по твр ђу је да прав но ли це ис-
пу ња ва стан дар де за пру жа ње услу га у со ци јал ној за шти ти, од но-
сно да фи зич ко ли це (про фе си о на лац) по се ду је зна ња, ве шти не и 
спо соб но сти да пру жа услу ге у обла сти со ци јал не за шти те. 

Сертификат је до ку мент ко јим се по твр ђу је да је фи зич ко 
ли це по ха ђа ло од ре ђе ну еду ка ци ју, од но сно по ло жи ло тест зна ња 
чи ме је сте кло ква ли фи ка ци је да пру жа обу ку из кон крет не обла-
сти (тре нер).

Акредитација сеу кон тек сту со ци јал не за шти те у Ср би ји 
уоби ча је но ве зу је за про це ну ква ли те та од ре ђе ног еду ка тив ног 
про гра ма (про гра ма обу ке), ко јим до би ја по твр ду да је од зна ча ја 
за си стем со ци јал не за шти те. 

Правилникоближимусловимаистандардимазапружање
услугасоцијалнезаштите комплементаранјесаПравилникомза
стицањелиценцезапружањеуслугасоцијалнезаштите,Правил-
ником за лиценцирање професионалаца у социјалној заштити и
Правилником о стручним пословима у социјалној заштити.Ови
правилницидетаљнорегулишу условеипроцедуре за стицањеи
одузимањелиценцезапружањеуслугасоцијалне,односнозасти-
цање,обновуигубљењелиценцезаобављањестручнихпословау
социјалнојзаштити.

Ре гу ла тор ни ме ха ни зми су ди рект но по ве за ни и са сред стви-
ма за уна пре ђе ње ква ли те та, те укљу чу ју си стем ин тер не и екс-
тер не струч не по др шке (су пер ви зи је), ме ха ни зме за при хва та ње и 
ре ша ва ње при мед би, при ту жби и жал би ко ри сни ка, са мо про це ну 
и ин спек ци ју14). 

Супервизија је про цес ко ји обез бе ђу је ефи ка сно пре и спи-
ти ва ње ис хо да прак се и очу ва ње и уна пре ђе ње про фе си о нал них 
и ор га ни за ци о них стан дар да ква ли те та. У со ци јал ним слу жба ма 
по сто је раз ли чи ти мо де ли су пер ви зи је, у за ви сно сти од при су ства 
или пре до ми на ци је јед не од ње них основ них функ ци ја: ад ми ни-
стра тив не, еду ка тив но-раз вој не или по др жа ва ју ће. У цен три ма 

14) S. Blloch, L. Banks & M. Hill, “Se cu ring qu a lity in the mi xed eco nomy of ca re: dif fi cul ti es in 
re gu la ting tra i ning”,SocialPolicyandSociety,3(4),October2004, pp. 365-373.
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за со ци јал ни рад у Ср би ји за жи вео је ан гло-сак сон ски мо дел ко ји 
под ра зу ме ва об је ди ња ва ње све три функ ци је. 

Су пер ви зи ја се де ли на: ин тер ну (уну тра шњу) и екс тер ну 
(спо ља шњу) су пер ви зи ју. Ин тер на се од но си на слу жбе ко је има ју 
по себ но об у че не струч не рад ни ке (су пер ви зо ре) за ду же не за: 

–– –рас по де лу и пре глед рад них за ду же ња осо бља ка ко би се 
обез бе ди ло по што ва ње про це ду ра и ци ље ва слу жбе; 
–– –кон сул та ци је и струч ну по моћ и ин тер ну обу ку осо бља 

сход но по тре ба ма;
–– –кон сул та ци је и струч ну по моћ во лон те ри ма, при прав ни-

ци ма, сту ден ти ма на прак си;
–– –иден ти фи ко ва ње по тре ба за до дат ном обу ком, и 
–– –ева лу а ци ју рад них по стиг ну ћа осо бља. 
Екстерна супервизија под ра зу ме ва по вре ме но ан га жо ва ње 

не за ви сног спољ њег екс пер та за по др шку осо бљу ко је је ан га жо ва-
но у ди рект ном ра ду са ко ри сни ци ма.

Самопроцена је основ ни уну тра шњи ре гу ла ци о ни ме ха-
ни зам усме рен ка (са мо)пра ће њу вла сти тог ква ли те та и по ре ђе-
њу са ак тив но сти ма и де лат но сти ма дру гих слу жби ко је пру жа ју 
исте или слич не услу ге. Са мо про це на је та ко ђе и сред ство уче ња 
и ин те гри са ња вла сти тих ис ку ста ва, по себ но у од но су на по сто је-
ће сна ге и сла бо сти. Обич но прет хо ди про це си ма ли цен ци ра ња и 
акре ди та ци је и спро во ди се пу тем ра зно вр сних ме то да: кон сул та-
ци је са ко ри сни ци ма, кон сул та ци је са парт нер ским ор га ни за ци ја-
ма у за јед ни ци, пу тем ева лу а тив них ин тер ви зиј ских ин стру ме на та, 
пре гле дом жал би и при ту жби ко ри сни ка и слич но. 

Сва ка слу жба ко ја пру жа услу ге у си сте му со ци јал не за шти-
те тре ба да има раз ви је не ин тер не про пи се, од но сно про це ду ре ко-
ји шти те правакорисника у скла ду са до ма ћим и ме ђу на род ним 
за ко но дав ством. За шти та пра ва је во де ћи прин цип у со ци јал ним 
слу жба ма и јед на од основ них ме ра ква ли те та15). Све ак тив но сти 
и фа зе то ком пру жа ња услу га усме ре не су ка пре вен ци ји си ту а ци-
ја у ко ји ма мо же до ћи до на ру ша ва ња пра ва кли је на та, по себ но у 
од но су на:  

- за шти ту лич них сло бо да, 
- при ват ност, 
- за шти ту лич них по да та ка, 

15)  EQRM, The EQRM Principles of Excellence, Euro pean Qu a lity in Re ha bi li ta tion Mark, 
2003, http://www.fi mi tic.org/si tes/de fa ult/fi les/EQRM-stan dard_pre se na tion_UK.pdf
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- за шти ту од би ло ког об ли ка зло у по тре бе, при нуд ног ра да и 
дис кри ми на ци је 

Са став ни део за шти те пра ва је и омо гу ћа ва ње ко ри сни ци ма 
да из ра зе сво је не за до вољ ство пру же ним услу га ма, као и ус по ста-
вља ње не фор мал них и фор мал них ре гу ла тор них и тран спа рент них 
ме ха ни за ма за ре ша ва ње при мед би, при ту жби и жал би.  Примедбе 
уоби ча је но ука зу ју на нај ма њи сте пен не за до вољ ства ко ри сни ка и 
из тих раз ло га нај че шче се ре ша ва ју на не фор ма лан на чин. Приту-
жбе су фор ма ли зо ва не при мед бе ко је се ре ша ва ју кроз про пи са ну 
ад ми ни стра тив ну про це ду ру у окви ру са ме слу жбе или од стра не 
над ле жних ор га на. Жалбе су фор ма ли зо ва не у скла ду са за кон ским 
про пи си ма и зах те ва ју ре ша ва ње по про пи са ној фор мал но-прав ној 
про це ду ри од стра не над ле жних ор га на др жа ве16). 

Системинспекцијеоснов ни је ме ха ни зам за из да ва ње и од-
у зи ма ње ли цен це. На осно ву кон тро ле ис пу ње но сти стан дар да, за-
ко ни то сти ра да и ква ли те та пру же них услу га из да је се или не из да-
је од го ва ра ју ћа ли цен ца. По ред кон трол не функ ци је, до бра прак са 
у ин спек ци ји под ра зу ме ва из ве шта је са пре по ру ка ма за уна пре ђе-
ње прак се ко ји су до ступ ни пру жа о ци ма и ко ри сни ци ма услу га.

3.3. Им пле мен та ци ја стан дар да и уна пре ђе ње ква ли те та

Им пле мен та ци ја стан дар да и уна пре ђе ње ква ли те та– под-
ра зу ме ва при ме ну и раз вој стан дар да у прак си кроз струч ну обу ку, 
ру ко во ђе ње, при ме ну про фе си о нал них и етич ких ко дек са и обез-
бе ђи ва ње сред ста ва за при ме ну стан дар да17).

Стан дар ди се мо гу успе шно им пле мен ти ра ти у си стем со ци-
јал не за шти те уко ли ко ис пу ња ва ју кри те ри ју ме:

–– –Реалистичности- оства ри ви су и до сти жни;
–– –Поузданости- обез бе ђу ју уна пре ђе ње ис хо да со ци јал не 

за шти те;
–– –Јасности– под јед на ко су ра зу мљи ви про фе си о нал ци ма 

и ко ри сни ци ма;
–– –Мерљивости – про це њу ју се пу тем ква ли та тив них и 

кван ти та тив них по ка за те ља18).

16) Ми ро слав Бр кић, ibid, 88.стр

17) Andy Bil son, Rag nar Go te stam, Improvingstandardsinchildprotection:DevelopingBetter
ServicesForChildrenandFamiliesinECACountries, 2002, UNI CEF-Word Bank “Chan-
ging Minds, Po li ci es and Li fes”.

18)  Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, ibid, стр. 32
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Си стем им пле мен та ци је под ра зу ме ва про цес у ко ме се под-
јед на ко во ди ра чу на о:

–– –Струк ту ра ма - ор га ни за ци о ној осно ви слу жби ко је пру-
жа ју услу ге у обла сти со ци јал не за шти те, 

–– –про це си ма - по ступ ци ма у ра ду са ко ри сни ци ма, гру па ма 
ко ри сни ка, са рад њи уну тар слу жбе са дру гим слу жба ма у 
за јед ни ци, и 

–– –ис хо ди ма - до стиг ну ћи ма ра да ко ји про из во де же ље не 
ефек те у жи во ту ко ри сни ка.

СаусвајањемПравилникаиобезбеђивањемнеопходнихфи-
нансијских средстава створени су услови за имплементацију
стандарда. Процес имплементације није једноставан, захтева
време и планирањематеријалних иљудских ресурса.Уколико се
послеодређеногвременаутврдидапојединистандардиизобјек-
тивнихразлоганеиспуњајузахтеванекритеријуме,тојеразлог
зањиховеизменеидопуне.Стандардизацијајединамичанпроцес
накојиутичубројнифакториуинтерномиекстерномокружењу.
Ускладусановимоколностима,коједоводедосуштинскихпро-
менауодносунапретходностање,приступаседефинисањуно-
вих,другачијихстандарда.Самонатајначинјемогућеиспунити
основнезахтевеиомогућитидаделујуускладусапраксом.

Испуњеностстандардаможесемеритинаразличитена-
чине: мерењем, непосредним посматрањем, бодовним скалама,
процентима,прегледомдокументације,разговоромсакорисници-
маилипружаоцимауслуга.

Испуњеностстандардајеусловзадобијањелиценце.Међу-
тим,непроверавајусамоинспекцијскеслужбеиспуњеностстан-
дарда.Пружаоциуслугатотакођераде,крозсамопроцену.Уко-
ликосепокажедасунереалистични,односнотешкоостваривиу
постојећимоколностимаиједниидругимогуинициратиизмене
стандарда.

4. ОД НОС ИЗ МЕ ЂУ ЗА КО НА,
СТАНДАР ДА И ПРО ЦЕ ДУ РА

У нај ши рем сми слу, од нос из ме ђу за ко на, стан дар да и про це-
ду ра, мо же се де фи ни са ти у ре ла ци ја ма, оп штег и по себ ног. За кон 
да је нео п хо дан нор ма тив ни оквир, стан дар ди де фи ни шу усло ве 
ко ји тре ба да обез бе де же ље ни ква ли тет услу га, а про це ду ре кон-
крет не на чи не за по сти за ње стан дар да, од но сно ква ли те та услу га.
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У чла ну 57. За ко на о со ци јал ној за шти ти ка же се: “бли же 
усло ве и стан дар де за пру жа ње и оства ри ва ње услу га со ци јал не 
за шти те про пи су је ми ни стар над ле жан за со ци јал ну за шти ту”19). 
Исто вре ме но у дру гом ста ву, истог чла на уво ди се мо гућ ност да 
ор ган ло кал не са мо у пра ве или дру ги пру жа лац де фи ни ше ви ше 
стан дар де, од но сно по вољ ни је усло ве за пру жа ње услу га со ци јал-
не за шти те. Овим од ред ба ма за ко но да вац је на гла сио да услу ге у 
си сте му со ци јал не за шти те мо же пру жа ти са мо онај ко ис пу ни ми-
ни мал не стан дар де. На тај на чин оства ру је се основ на свр ха, из ра-
же на у ујед на че ном основ ном ква ли те ту, не за ви сно од то га ко и на 
ко јој те ри то ри ју услу гу обез бе ђу је.  

У прак си се че сто ме ша ју стан дар ди и про це ду ре. Иако има-
ју из ве сне слич но сти, раз ли ку ју се по ни воу оп што сти, на ме ни у 
си сте му ре гу ла ци ја и раз вој ном пу ту за њи хо ву им пле мен та ци ју. 
За јед нич ко им је да пред ста вља ју екс пли цит не и мер љи ве ис ка зе 
ко ји под ле жу про ве ри и про ме ни. 

Стан дар ди су оп шти ји, јед но став ни ји и из ра жа ва ју не ки 
зах тев. Уко ли ко ни су мер љи ви он да ни је реч о стан дар ди ма, већ о 
прин ци пи ма. Прин ци пи про из и ла зе из вред но сних су до ва и озна-
ча ва ју оп ште смер ни це ка ко ји ма не ко дру штво или си сте ми те-
же20). При ме ра ра ди, прин цип је да сви љу ди има ју иста пра ва без 
об зи ра на пол, ра сну и на ци о нал ну при пад ност, по ли тич ко и вер-
ско опре де ље ње, сек су ал ну ор јен та ци ју. С дру ге стра не, стан дард 
у со ци јал ној за шти ти по ла зе ћи од овог прин ци па ка же да сви ко ри-
сни ци има ју пра во на про це ну ко ја ува жа ва њи хо ве кул ту ро ло шке 
и дру ге спе ци фич но сти. 

Стан дард је:
 –  јед но став на и ком плет на ре че ни ца;
 –  из ра жа ва зах тев, и
 –  мер љи ва је.

Про це ду ре су кон крет не, оба ве зне и про пи са не ак тив но сти 
за до сти за ње стан дар да. Нај че шће их са ме слу жбе раз ви ја ју и ус-
по ста вља ју са гла сно вла сти ти тој ор га ни за ци ји, ка па ци те ти ма, до-
ступ ним ре сур си ма. Оне се мо гу раз ли ко ва ти од слу жбе до слу жбе, 
за раз ли ку од стан дар да ко ји пред ста вља ју утвр ђе ну ме ру ква ли те-
та. Нај јед но став ни је ре че но - про це ду ре су сред ства за до сти за ње 
стан дар да.  

19)  За кон о со ци јал ној за шти ти, СлужбенигласникРС,  бр. 24/11.

20)  Ми ро слав Бр кић, ibid, стр. 98.
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Та бе ла 1. Од нос из ме ђу стан дар да и про це ду ра

СТАН ДАР ДИ ПРО ЦЕ ДУ РЕ
Ек пли цит ни Екс пли цит не
Про вер љи ви Про вер љи ве
Усме ре ни су ис хо ди-
ма у жи во ту ко ри сни ка Усме ре не на рад слу жбе

Јед но став ни Де таљ не
Обез бе ђу ју основ ни ква ли тет 
услу га на це лој те ри то ри ји

Огра ни ча ва ју дискреционо 
од лу чи ва ње

Оба ве зне Оба ве зне
На ста ју у ши рем кон сул та-
тив ном про це су/кон сен зус Ус по ста вље не од стра не слу жбе

Стан дар ди и про це ду ре ни су исто што и за кон ске нор ме, 
иако че сто мо гу из ви ра ти или се на сла ња ти на њих. Стан дар ди 
има ју оба ве зу ју ћи ка рак тер и њи хо во не ис пу ње ње зна чи да пру-
жа лац услу ге ни је у мо гућ но сти да их обез бе ђу је у це ли ни или у 
по је ди ним де ло ви ма. Из тих раз ло га За кон о со ци јал ној за шти ти 
пред ви ђа мо гућ ност из да ва ња огра ни че не ли цен це (члан 180). Из-
да је се са ро ком ва же ња до пет го ди на, са мо је дан пут. Огра ни че ња 
про из и ла зе из тре нут не не мо гућ но сти пру жа о ца услу га да ис пу ни 
све зах те ва не стан дар де и мо гу се од но си ти на мак си ма лан број 
ко ри сни ка, рад но вре ме, ак тив но сти ко је се пру жа ју. Од ред бом по 
ко јој се ова ли цен ца мо же из да ти са мо јед ном у на ве де ном вре-
мен ском ро ку, за ко но да вац је на гла сио оба ве зу пру жа о ца да ис пу-
ни све зах те ва не стан дар де. У про тив ном, ли цен ца ће се од у зе ти. 
Под јед на ка ва жност струк ту рал них и функ ци о нал них стан дар да 
ис так ну та је у истом чла ну, ста ву че твр том. На и ме, по тен ци јал ни 
пру жа лац ко ји апли ци ра за из да ва ње ли цен це, а не ма две го ди не 
ис ку ства у пру жа њу услу ге, мо же је ди но да до би је при вре ме ну ли-
цен цу. По ред ис пу ње но сти струк ту рал них стан дар да, нео п ход но је 
да до ка же да ис пу ња ва и функ ци о нал не стан дар де, ко ји се нај ди-
рект ни је од но се на струч не по ступ ке. За про ве ру ових стан дар да 
по треб но је вре ме, ка ко би се ор ган ко ји из да је ли цен цу, уве рио 
да пру жа лац услу ге спро во ди све пред ви ђе не по ступ ке, има де фи-
ни са не про це ду ре, ко је у крај њој ин стан ци до при но се по сти за њу 
же ље них ис хо да. 

Ис пу ње ност стан дар да је услов ко ји се по ста вља за све са-
да шње и по тен ци јал не пру жа о це услу га. Да би би ли ис пу ње ни, 
стан дар ди мо ра ју би ти ра зу мљи ви и не сме ју оста вља ти су ви ше 
дис кре ци о ног про сто ра за њи хо во ту ма че ње. Пру жа о ци услу га у 
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нај ве ћој ме ри има ју сло бо ду да раз ви ја ју соп стве не на чи не (про це-
ду ре) ко је омо гу ћа ва ју до сти за ње основ них стан дар да. Уоста лом, 
ор ган ко ји из да је ли цен це ће у зна чај ној ме ри на осно ву про ве ре 
про це ду ра, утвр ђи ва ти и ис пу ње ност кон крет них стан дар да.
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Miroslav Lj. Brkic

THE PRO CESS OF STANDARDIZATION 
IN SO CIAL CA RE

Re su me
Stan dards of so cial ser vi ces sho uld con tri bu te to har mo ni za tion 

of qu a lity, re gar dless of who is the ser vi ce pro vi der (pu blic, pro fit and 
non/pro fit sec tor), or in any part of the Ser bian whe re ser vi ce is pro vi-
ded. Stan dar di za tion pro cess la sted mo re than six years. The Ru le bo ok 
on the con di ti ons and stan dards for the pro vi sion of so cial ser vi ces is 
adop ted af ter nu me ri o us con sul ta ti ons with the the o rists and prac ti ti o-
ners in the fi eld of so cial pro tec tion and many drafts. This has de ve lo-
ped a ba sic re gu la tory fra me work for the esta blis hment of qu a lity sys-
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tem. Ho we ver, it co uld be a long way from adop tion of laws and bylaw 
to the ir the ap pli ca tion. It is hap pe ning of ten that the nor ma ti ve system 
of Ser bia ne ver puts in to prac ti ce cer tain pro vi si ons. In or der not to ha-
ve this ne ga ti ve sce na rio in this ca se, it is ne ces sary to cre a te con di ti ons 
for the full im ple men ta tion of the stan dards.

First of all, it is ne ces sary to strengthen the system of in spec tion 
per son nel and pro fes si o nal su per vi sion. The cur rent num ber is ab so-
lu tely in suf fi ci ent, ha ving in mind the ir ju ris dic tion and the fact that 
they will is sue li cen ses for all types of so cial ser vi ces. It se ems that 
the dis trac ted in spec tion system and pro fes si o nal su per vi sion in cur rent 
cir cum stan ces are best so lu tion. Con trol mec ha nisms need to be de ve-
lo ped al so at a re gi o nal, not only at the cen tral le vel, what has been the 
ca se.

In ad di tion to per so nell, the pro fes si o nal tra i ning and im pro ve-
ment is al so im por tant. Pro fes si o nals who work in pro fes si o nal su per vi-
sion and in spec tion sho uld be the “best of the best”, gre at con no is se urs 
of so cial pro tec tion systems, stan dards and pro ce du res. Be si de con trol, 
they sho uld ha ve de ve lo ped skills to pro vi de pro fes si o nal sup port pro-
vi ders.

Se lec tion of ex perts is cer ta inly one of the pri o ri ti es, and in this 
sen se the esta blis hment of a spe cial exa mi na ti on for in spec tors in so-
cial pro tec tion sho uld be con si de red in or der to ve rify the ir pro fes si o nal 
com pe ten ce. De ve lop ment of mec ha nisms for mo ni to ring and eva lu a-
tion of in spec ti ons ser vi ces is al so one of the re qu i re ments that must be 
met in the di rec tion of full im ple men ta tion of the qu a lity system

Struc tu ral stan dards in cer tain sta te ca re in sti tu ti ons, pri ma rily 
for the men tally ill and pe o ple with in tel lec tual di sa bi li ti es are far from 
the pre scri bed stan dards at the mo ment. Re con ci li a tion will ta ke ti me 
and con si de ra ble fi nan cial re so ur ces. For the se re a sons it is es sen tial 
that the mi ni stry re spon si ble for so cial pro tec tion as soon as pos si ble 
be gin to as sess com pli an ce with stan dards in or der to plan ne ces sary 
bud get re so ur ces on ti me. Ot her wi se, the idea of   mi ni mum stan dards 
will “fall” at the pu blic sec tor, as the sta te as a pro vi der of ser vi ces will 
not be able to ful fill them.

In ad di tion to the struc tu ral, it is ne ces sary to cre a te con di ti ons 
for the im ple men ta tion of fun cti o nal stan dards. Con ti nu ing edu ca tion, 
the de ve lop ment of dif fe rent met ho do lo gi cal in stru ments, con stant pro-
fes si o nal sup port to ser vi ce pro vi ders are help ful in esta blis hment of 
fun cti o nal stan dards.  Par ti cu larly im por tant ro le du ring this pro cess 
sho uld ha ve the Re pu bli can and Pro vin cial In sti tu te for So cial Pro tec-
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tion, as well as fa cul ti es that edu ca te staff in the fi eld of so cial pro tec-
tion and pro fes si o nal as so ci a ti ons.

The adop tion of the Ru le bo ok on the con di ti ons and stan dards 
for the pro vi sion of so cial ser vi ces, is only a first step to wards the uni-
fi ca tion and de ve lop ment of qu a lity of the ser vi ces. The fol lo wing will 
re qu i re a ran ge of ap pli ca ti ve so lu ti ons, adap ta tion of the system to new 
cir cum stan ces, and syste ma tic and ra ti o nal plan ning and the pro vi sion 
of fi nan cial re so ur ces. Ot her wi se, the risk that the by-law is not fully 
ap plied in prac ti ce is ri sing. 
Keywords: struc tu ral stan dards, fun cti o nal stan dards, so cial pro tec tion ser vi-

ces, pro ce du res, con trol of qu a lity.

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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Андрea Пухaлић
Фaкултeт пoлитичких нaукa, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци

OСНOВНИ ФИЛOЗOФСКO-TEOРИJСКИ 
ПРИСTУПИ ETИЦИ СOЦИJAЛНOГ РAДA

Сажетак
У ра ду се утвр ђу ју спе ци фич но сти и зна чај фи ло зоф ско-

те о риј ске осно ве ети ке со ци јал ног ра да. Циљ је иден ти фи ко ва ти 
основ не при сту пе ети ци со ци јал ног ра да, до ми нант не фи ло зоф ско-
етич ке те о ри је на ко ји ма се те ме ље, као и кон крет не им пли ка ци је 
еле ме на та ових те о ри ја на про фе си о нал ну прак су и обра зо ва ње за 
со ци јал ни рад. За кљу чи до би је ни те о риј ском ана ли зом и син те зом 
ука зу ју на два основ на при сту па ети ци со ци јал ног ра да, у за ви сно-
сти од при ро де етич ких те о ри ја на ко ји ма се те ме ље: 1) на прин ци-
пи ма за сно ван при ступ, чи ји је нај до ми нант ни ји пред став ник Кан-
то ва ети ка ду жно сти, и 2) при ступ фо ку си ран на мо рал ни ка рак тер 
и од нос, у окви ру ко јег је ана ли зи ра на Ари сто те ло ва ети ка вр ли не, 
као јед на од нај ак ту ел ни јих етич ких те о ри ја у со ци јал ном ра ду.

Иако за кључ ци ука зу ју на ве ћи ни во ком пле мен тар но сти 
ети ке ду жно сти тра ди ци о нал ној прак си и обра зо ва њу за со ци јал ни 
рад, као и ве ћи сте пен ком пле мен тар но сти ети ке вр ли не ху ма ни-
стич кој прак си и са вре ме ном при сту пу обра зо ва њу, обје отва ра ју 
ва жне ди ле ме и да ју смјер ни це за не пре ста ни раз вој ети ке со ци јал-
ног ра да и етич но сти со ци јал ног рад ни ка.
Кључ не ри је чи: ети ка со ци јал ног ра да, фи ло зоф ско-етич ка те о ри ја, мо-

рал ност, сло бод на во ља, ду жност, вр ли на, етич ки раз вој, 
прак са со ци јал ног ра да, обра зо ва ње за со ци јал ни рад 

Рaзмaтрaњa eтичкe oснoвe сoциjaлнoг рaдa чeстo сe 
зaдржaвajу нa oснoвним вриjeднoстимa и нa њимa зaснoвaним 
нaчeлимa, кoja су сaдржaнa у eтичким кoдeксимa. Meђутим, 
сaдржajи eтичких кoдeксa тeк су нaгoвjeш тaj прирoдe филoзoфскo-
тeoриjских oснoвa eтикe сoциjaлнoг рaдa у jeднoм друш твeнo-
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истoриjскoм трeнут ку. Имajући у ви ду дa сe упрaвo филoзoфскoj 
димeнзиjи прoфeсиoнaлнe eтикe чeстo нe пoклaњa дoвoљнo пaжњe 
у сoциjaлнo-рaдничкoj литeрaтури, нaш je рaд пoсвeћeн прoучaвaњу 
oних филoзoфскo-eтичких тeoриja кoje лeжe у тeмeљу oснoвних 
приступa eтици сoциjaлнoг рaдa, кao и њихoвих импликaциja нa 
прoфeсиoнaлну прaксу и oбрaзoвaњe зa сoциjaлни рaд.

Филoзoфски кoнцeпт ̀ мoрaлнo` сe у сoциjaлнoм рaду кoристи 
дa oзнaчи пoжeљнo, дoбрo, испрaвнo, прoфeсиoнaлнo пoступaњe у 
oднoсу нa рaзличитe димeнзиje, улoгe и зaдaт кe сoциjaлнoг рaдa. 
Филoзoфскo-eтичкe тeoриje у сoциjaлнoм рaду трeбa дa oпрaвдajу 
и oбjaснe дeклaрисaну свр ху и циљeвe прoфeсиje, кao и дa укaжу 
нa мoгућнoсти, знaчaj и нaчинe рaзвoja oдрeђeних кoмпeтeнциja 
сoциjaлних рaдникa у oднoсу нa улoгe и зaдaт кe кoje прeузимajу. 
Нa тaj нaчин нe укaзуjу сaмo нa oнo штo сe у сoциjaлнoм рaду 
трeбa, мoжe или мoрa рaдити, вeћ приje свeгa- збoг чeгa, и joш 
вaжниje- кaкo. 

1. ПOJMOВНO OДРEЂEЊE ETИКE 
СOЦИJAЛНOГ РAДA

1.1. Oснoвнa знaчeњa eтикe

Риjeч eтикa пoтичe oд грчкe риjeчи e^ thos штo знaчи мoрaлни 
кaрaк тeр. Кoристи сe у свoja двa oснoвнa знaчeњa: у првoм кao 
пoсeбнa грaнa филoзoфиje или учeњe o мoрaлу, и у другoм кao скуп 
мoрaлних нoрми или стaндaрдa, прaвилa, принципa. У свoм првoм 
знaчeњу, eтикa кao грaнa филoзoфиje сe бaви питaњимa мoрaлa, кao 
штo су oснoвнa прирoдa мoрaлa, мoрaлних прoблeмa и судoвa, збoг 
чeгa сe joш и нaзивa филoзoфиja мoрaлa или мoрaлнa филoзoфиja. 
Кao диo филoзoфиje, eтикa диjeли свo бoгaт ствo и тeкoвинe 
`нajстaриje нaукe` кaкo из сaврeмeнoг, тaкo и из рaзличитих друш-
твeнo-истoриjских рaздoбљa, сaдржaнo приje свeгa у мнoш тву 
eтичких учeњa o сми слу и пojeдинaчнoм и узajaмнoм знaчeњу 
индивидуaлнoг и друш твeнoг дoбрa.

Другo знaчeњe тeрминa eтикa сe oднoси нa нoрмe, прaвилa, 
принципe, стaндaрдe пoнaшaњa кoje љу ди слиjeдe oб зирoм нa тo 
штa сe смaтрa дoбрим или лoшим, испрaвним или пoгрeшним, 
од но сно дoбрим или лoшим oсoбинaмa кaрaк тeрa. Вaриjaнтa 
oвoг кoриш тeњa тeрминa eтикe je дa сe кoристи и кao синoним 
сa тeрминoм мoрaлнoст, дa oзнaчи систeм мoрaлних нoрми и 
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стaндaрдa1) . Уoбичajeнo je дa сe у мнoгимa jeзицимa укључуjући 
и нaш, eтикa у свoм другoм знaчeњу упрaвo кoристи кao синoним 
мoрaлу. У свoм другoм знaчeњу сe eтикa у сoциjaлнoм рaду пoнeкaд 
кoристи кao изрaз зa eтички кoдeкс, кojи oзнaчaвa сeт принципa, 
стaндaрдa, прaвилa пoнaшaњa или пoнeкaд и oсoбинa кaрaк тeрa 
кoje сe зaхтиjeвajу зa eтичку прaксу.

Нaвeдeнa двa oснoвнa пoдручja знaчeњa eтикe су нeрaскидивo 
пoвeзaнa, jeдaн из другoг прoизилaзe, мeђусoбнo сe пoтврђуjући 
или нeгирajући, прeиспитуjући и рaзвиjajући. Taкo сe филoзoфскa 
eтикa или учeњe o пoриjeклу и прирoди мoрaлнoг мoжe смaтрaти 
нe сaмo тeoрeт скoм, вeћ укупнoм кoгнитивнo-сaзнajнoм критичкoм 
бaзoм зa дeфинисaњe скупa принципa, стaндaрдa и кaрaк тeристикa 
у oквиру другoг знaчeњa eтикe. Истoврeмeнo, дeфинисaни прин ци-
пи и стaндaрди, ‘врaћajу’ филoзoфскoj eтици пoврaтну инфoрмaциjу 
o oдрживoсти и спoрним питaњимa утврђeних нaучних истинa у 
oднoсу нa кoнкрeтнe живoтнe и прoфeсиoнaлнe ситуaциje, као и 
мoрaлнe прoблeме кoje нoсe. Oвo je тeк нajпрoстиja илустрaциja 
oднoсa „кoнтeмплaтивнoг” и ‘упoтрeбнoг” у oднoсу нa рaзличитa 
знaчeњa eтикe, кojи сe у свoj свojoj oбухвaтнoсти и кoмплeкснoсти 
нe мoжe свeсти нa билo кaкву линeaрну и jeднoзнaчну рeлaциjу. 
Унутaр свaкe oд oвa двa ширoкa типa упoтрeбe je тaкoђe мнoгo 
вaриjaциja, зaвиснo oд тoгa нa кoje сe aспeкт e мoрaлнe филoзoфиje 
стaвљa aкцeнaт, oднoснo дa ли сe мoрaлнe нoрмe видe кao нaвикe, 
прaвилa, стaндaрди, прин ци пи или oсoбинe кaрaк тeрa. 

1.2. Eтикa сoциjaлнoг рaдa

Пoрeд клaсичнe клaсификaциje eтикe сoциjaлнoг рaдa 
кao примjeњeнe и прoфeсиoнaлнe eтикe мoжeмo je, aнaлoгнo 
нaвeдeнoм, пoсмaтрaти у oднoсу нa двa oснoвнa знaчeњa eтикe 
уoпш тe. У првoм сe oднoси нa прoучaвaњe мoрaлнoг у сoциjaлнoм 
рaду, крoз истрaживaњe пoриjeклa, прирoдe, прeтпoстaвки и 
eлeмeнaтa дoбрoг, пoзeљнoг и вриjeднoг, a у oднoсу нa oдрeђeњe 
сврхe, циљeвa и прeдмeтa прoфeсиje сoциjaлнoг рaдa. Ов дје је 
ри јеч о ме та е тич кој ди мен зи ји или зна че њу ети ке со ци јал ног ра-
да, у ко јој се нај бли же су сре ћу фи ло зо фи ја и со ци јал ни рад. Ниje 
дoвoљнo сaмo „прeузeти” eлeмeнтe филoзoфских eтичких учeњa, 
бeз критичкe рeфлeксиje њи хвих импликaциja нa кoнститу тивнe 
eлeмeнтe рaзличитих пoдручja дjeлaтнoсти сoциjaлнoг рaдa. Нa 
тaj нaчин сe димeнзиja мeтaeтичкoг у eтици сoциjaлнoг рaдa нa 

1)  Sa rah Banks, Et hics and Va lu es in So cial Work, Ba sing sto ke, Pal gra ve Mac mil lan, 2012.
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извjeстaн нaчин сaмoстaлнo рaзвиja, иaкo и дaљe нajснaжниje 
пoвeзaнa зa мeтaeтикoм филoзoфскoг учeњa o мoрaлу.

У свoм другoм знaчeњу, eтикa у сoциjaлнoм рaду сe oд-
нo си нa принципe, прaвилa, стaндaрдe `дoбрoг`, `испрaвнoг`, 
`кoм пeтeнтнoг`, `eтичкoг` (кao мoрaлнoг) прoфeсиoнaлнoг пo-
сту пaњa, oднoснo oсoбинe `дoбрoг`, `кoмпeтeнтнoг`, `eтичнoг`, 
`прoфeсиoнaлнoг` сoциjaлнoг рaдникa. Дeфинициje eтикe у 
сoциjaлнoм рaду сe углaвнoм зaдржaвajу сaмo нa другoм знaчeњу 
eтикe2). Meђутим, свoђeњeм eтикe сoциjaлнoг рaдa искључивo нa 
скуп принципa и стaндaрдa oбичнo сaдржaних у eтичкoм кoдeксу, 
нe сaмo дa прeдстaвљa крajњу симплификaциjу прoфeсиoнaлнe 
eтикe вeћ и oбeсмишљaвaњe сaмe прoфeсиje, њeнe oснoвнe сврхe, 
циљeвa и улoгa, aли приje све га улoгe и aутoнoмиje сoциjaлнoг 
рaдникa кao oснoвнoг мoрaлнoг aгeнтa. Eтикa сoциjaлнoг рaдa сe 
нeизoстaвнo зaснивa и нa рaзличитим тeoриjским прoмишљaњимa 
кojи нудe oбjaшњeњa прирoдe и вaлиднoсти мoрaлних кoнцeпaтa 
у сoциjaлнoм рaду. Teк нa oснoву тaквих нaучних зaкoнитoсти, 
мoгућe je дeфинисaти нeкe уoпш тeнe принципe и стaндaрдe 
примjeњивe у свaкoднeвнoj прaкси сoциjaлнoг рaдa. Истoврeмeнo, 
свaкo учeњe o eтици сoциjaлнoг рaдa трeбa би ти блискo oснoвнoj 
свр си и улoгaмa прoфeсиje, aли и узимaти у oб зир мoгућнoсти и 
oгрaничeњa сoциjaлних рaдникa, кoрисникa, зajeдницe, друш твa. 

Eтику у сoциjaлнoм рaду мoжeмo рaзликoвaти и у oднo-
су нa рaзлицитe oблaсти дjeлaтнoсти сoциjaлнoг рaдa кao 
нaукe, oбрaзoвaњa и прoфeсиoнaлнe прaксe3): eтикa у нaучнo-
истрaживaчкoм рaду, eтикa у oбрaзoвaњу зa сoциjaлни рaд и eтикa 
у прoфeсиoнaлнoj прaкси. Пoрeд тoгa, вaжнo je и издвojити eтику 
упрaвљaњa у сoциjaлнoм рaду (Et hics in So cial Work Ma na ge-
ment 4)). Oб зирoм дa су eтикa у нaучнo-истрaживaчкoj димeнзиjи 
сoциjaлнoг и eтикa у упрaвљaњу пoсeбнe oблaсти eтикe, кoja имajу 
свoje пoсeбнe зaкoнитoсти и дилeмe, aли и збoг oгрaничeнoг oбимa 
oвoг рaдa, зaдржaћeмo сe нa рaзмaтрaњу импликaциja oснoвних 

2) Ви ди: Кри сти на Ур ба нац, ’Ети ка и ври јед но сти у со ци јал ном раду`, Ље то пис со ци јал-
ног ра да, За греб, Вол.8, Бр. 2/ 2001; E.Al lan Barsky, Et hics and Va lu es in So cial Work: An 
In te gra ted Ap pro ach for a Com pre hen si ve Cur ri cu lum , Ox ford Uni ver sity Press, New York, 
2010; Аdam Bar nard, Ni gel Hor ner & Jim Wild, The Va lue Ba se of So cial Work and So cial 
Ca re: An Ac ti ve Le ar ning Hand bo ok,  Ma i den head, Open Uni ver sity Press, 2008.

3) Ми ло сав Ми ло са вље вић, Осно ве на у ке со ци јал ног ра да, Фи ло зоф ски фа кул тет Ба ња 
Лу ка, Ба ња Лу ка, 2009. 

4) Lynne M.Healy, ‘’Et hics in So cial Work Ma na ge me net: Con te sting the En cro ah ment of Ma-
na ge ri a lism in the So cial Ser vi ces’’, in Et hi cal di lem mas in So cial Work- In ter na ti o nal Per-
spec ti ve (ed. Dar ja Za vir šek, Bir git Rom mel spac her and Sil via Sta ub-Ber na sco ni), Fa culty of 
So cial Work, Uni ver sity of Lju blja na, 2010.
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филoзoфскo-eтичких тeoриja нa eлeмeнтe прoфeсиoнaлнe прaксe и 
oбрaзoвaњa зa сoциjaлни рaд.

2. ETИЧКE TEOРИJE ЗA СOЦИJAЛНИ РAД 

Вaн Хoфт5) нaвoди дa су oснoвни eлeмeнти свaкe eтичкe 
тeoриje: рaзумиjeти мoрaлнo, дeфинисaти нoрмe, oпрaвдaти 
тe нoрмe и oписaти њихoву улoгу у нaшим живoтимa. Свaкa 
сe рaзликуje упрaвo у нaчину нa кojи oдгoвaрa нa oвe зaдaткe, 
oднoснo у фoкусу кojи притoм кoристи. У oднoсу нa сoциjaлни 
рaд, eтичкe тeoриje имajу сличнe зaдaткe: рaзумjeти „дoбру” нaуку, 
oбрaзoвaњe и прaксу сoциjaлнoг рaдa у oднoсу нa сврху, циљeвe и 
улoгe прoфeсиje, дeфинисaти нaчeлa у прaвцу рeaлизaциje тaквих 
циљeвa, oпрaвдaти тa нaчeлa у склaду сa дeфинсaним сврхoм 
и циљeвимa, oднoснo oбjaснити њихoву улoгу у рaзличитим 
димeнзиjaмa сoциjaлнoг рaдa. Стoгa смo приликoм прeдстaвљaњa 
свaкe eтичкe тeoриje нaстojaли дa укaжeмo упрaвo нa oвe 
eлeмeнтe eтичких учeњa, кao и нa кoнкрeтнe импликaциje кoje 
изaбрaни eтички приступ нoси у сoциjaлнoм рaду кao oбрaзoвнoj 
aктивнoсти и прoфeсиoнaлнoj дjeлaтнoсти. Oснoвнa спeцифичнoст 
свaкe eтичкe тeoриje jeстe у нaчину нa кojи oбjaшњaвa прирoду 
и пoриjeклo мoрaлнoг. Штa je дoбрo или мoрaлнo, кoje су њeгoвe 
oснoвнe прeтпoстaвкe и oдaклe пoтичe, oдгoвoри су у oднoсу нa 
кoje смo прeдстaвљaли свaку eтичку тeoриjу. Нa тaквoм oснoву 
свaкa нуди oдрeђeнe принципe или упутствa кaкo тaкo oдрeђeнo 
дoбрo или испрaвнo рaзвити, дoстићи. Кao пoкушaj пoмирeњa 
у схвaтaњу индивидуaлнoг и друштвeнoг дoбрa, свaкa eтичкa 
тeoриja нуди oбjaшњeњe или oпрaвдaњe вaлиднoсти свojих 
мoрaлних нaчeлa, кao пoзaдину прoмишљaњa мoрaлнe нoрмe. 
Нaпoслиjeтку, прeдуслoв зa прeузимaњe свaкe eтичкe пeрспeктивe, 
jeстe рaзумиjeвaњe зaштo je мoрaлнo вaжнo зa нaс, чeму нaм 
служи, кao рaзлoзи кojи пoдржaвajу укупну мoтивaциjу зa eтичкo 
пoступaњe. Moрaлнe нoрмe мoрajу бити уклoпивe у нaшу укупну 
живoтну филoзoфиjу, oднoснo у сoциjaлнoм рaду кoмплeмeнтaрнe 
нaшeм схвaтaњe сврхe, циљeвa и зaдaтaкa прoфeсиje, кao и улoгa 
кoje кao прoфeсиoнaлци прeузимaмo.

5) Stan van Hooft, Understanding Virtue Ethics, Acumen, Great Britain, 2006.
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2.1. Дoминaнтни филoзoфскo-тeoриjски 
приступи eтици сoциjaлнoг рaдa

У литeрaтури сe кao oснoвни приступи eтици сoциjaлнoг 
рaдa углaвнoм рaзликуjу трaдициoнaлни и сaврeмeн приступ, 
oднoснo рaциoнaлнo-тeхнички и мoрaлнo-прaктични приступ, 
кojи oбухвaтajу рaзличитe eтичкe тeoриje у сoциjaлнoм рaду. Дoк 
сe трaдициoнaлaн приступ или трaдициoнaлнa прoфeсиoнaлнa 
eтикa фoкусирa нa eтичкe кoдeксe и кoмпликoвaнe случajeвe, 
сaврeмeн приступ eтици сoциjaлнoг рaдa укључуje вриjeднoсти, 
рeлaциjу бригe и критичку мoрaлну кoмпeтeтнoст зa свaкoднeвну 
и прoмjeњиву прaксу6) . Нeкe oд oснoвних пaрaдигмaтских 
рaзликa измeђу oвa двa приступa jeсу рaзличитo тeoриjскo-eтичкo 
рaзумиjeвaњe прирoдe мoрaлнoг дjeлoвaњa у сoциjaлнoм рaду, тe сa 
њимa пoвeзaнo тумaчeњe сврхe, прeдмeтa и улoгa сoциjaлнoг рaдa, 
мoгућнoсти и нaчини пoстизaњa дeфинисaних прoфeсиoнaлних 
циљeвa, aли и прирoдa улoгe сoциjaлнoг рaдникa кao мoрaлнoг 
aгeнтa. Дoк у трaдициoнaлнoм приступу сoциjaлни рaдник имa 
пaсивну улoгу, прeузимajући и извршaвajући извaнa дeфинисaнa 
нaчeлa, у сaврeмeнoм приступу сoциjaлни рaдник je aктивни 
субjeкт кojи критички рeфлeктуje и кoнтинуирaнo рaзвиja влaститу 
eтичку кoмпeтeнциjу, кључну зa oднoс сa клиjeнтoм. 

Филoзoфскo-тeoриjски приступи eтици сoциjaлнoг рaдa 
сe вeзуjу зa oснoвнe eтичкe приступe у сaврeмeнoj мoрaлнoj 
филoзoфиjи уoпштe: дeoнтoлoгиjу, утилитaризaм и eтику врлинe 
7). У зaвиснoсти oд прирoдe eтичких тeoриja нa кojимa сe тeмeљe, 
aли и oснoвних пeрспeктивa кoje зaузимajу у сoциjaлнoм рaду, у 
нaшeм ћeмo рaду рaзликoвaти двa oснoвнa филoзoфскo-тeoриjскa 
приступa eтици сoциjaлнoг рaдa8):

1) нa принципимa зaснoвaн приступ (Кaнтoвa eтикa, 
утилитaризaм и рaдикaлни приступи)

2) приступ усмjeрeни нa морални кaрaктeр и рeлaциjу 
(Aристoтeлoвa eтикa врлинe, eтикa бригe, eтикa 
блискoсти (ethics of proximity) и пoстмoдeрнa eтикa)

6)  Lester Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Routledge Ltd. 
Great Britain, 2002.

7) Michala Slote, `Ethics`, Encyclopedia of Bioethics (ed. Stephen Garrard Post), New York, 
Macmillan Reference USA, 2004.

8) Sarah Banks, Ethics and Values in Social Work, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
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Бaнкс9) нaглaшaвa дa пoстoje joш брojни тeoрeтски приступи 
eтици сoциjaлнoг рaдa кojи сe нe рaзмaтрajу у сoциjaлнo-
рaдничкoj литeрaтури, кao штo су нoрмaтивнe тeoриje прoизaшлe 
из рaзличитих свjeтских рeлигиja. Joш нeки oд eтичких приступa 
кojи привлaчe свe вишe пaжњe у сoциjaлнoм рaду jeсу мeнaџeрски 
приступ eтици сoциjaлнoг рaдa и eтичкa тeoриja кoja дaje приoритeт 
вриjeднoстиma зajeдницe (community-based theory10)).

Пoстoje нeслaгaњa oкo тoгa дa ли je нa принципимa 
зaснoвaн приступ сa укупнoшћу свojих eтичких тeoриja пo сeби 
кoмплeмeнтaрaн трaдициoнaлнoм сoциjaлнoм рaду, oднoснo дa 
ли су eтичкe тeoриje приступa усмjeрeнoг нa рeлaциjу зaпрaвo 
сaврeмeнa тeкoвинa рaзвoja eтикe у сoциjaлнoм рaду. Oвaквa 
рaзмaтрaњa прeвaзилaзe oквирe нaшeг рaдa. Збoг oгрaничeнoг 
oбимa, у рaду ћeмo сe зaдржaти нa aнaлизи сaмo двa oснoвнa 
филoзoфскo-тeoриjскa приступa eтици сoциjaлнoг рaдa, крoз 
eлeмeнтe дoминaнтнe eтичкe тeoриje свaкoг oд њих. To знaчи 
дa ћeмo нa принципимa зaснoвaн приступ прeдстaвити крoз 
примjeр oснoвних eлeмeнaтa Кaнтoвe дeoнтoлoгиje, a приступ 
усмjeрeн нa oднoс крoз eлeмeнтe Aристoтeлoвe eтикe врлинe. При 
тoм пoлaзимo oд увjeрeњa дa je Кaнтoвa eтикa дaлa идeoлoшку 
пoдлoгу зa рaзвoj eтикe трaдициoнaлнoг сoциjaлнoг рaдa у oквиру 
пoзитивистичкe пaрaдигмe, кao штo су eлeмeнти учeњa eтикe 
врлинe кoмплeмeнтaрни рaзвojу сaврeмeнoг, хумaнистичкoг 
сoциjaлнoг рaдa у oквиру пoстмoдeрнe (кoнструктивистичкo- 
субjeктивистичкe) пaрaдигмe.

2.1.1. Нa принципимa зaснoвaн приступ 
eтици сoциjaлнoг рaдa

Филoзoфскo-тeoриjскe oснoвe eтикe сoциjaлнoг рaдa кoje 
имajу кaрaктeр нa принципимa зaснoвaнoг приступa, у зaпaднoj сe 
литeрaтури нajчeшћe вeзуjу зa дeoнтoлoгиjу или eтику дужнoсти 
Eмaнуeлa Кaнтa, њeмaчкoг филoзoфa 18-oг виjeкa. Кaнтoвo 
виђeњe пoриjeклa и прирoдe мoрaлнoг дугo je билo гoтoвo jeдинa, 
дoминaнтнa eтичкa пeрспeктивa, нe сaмo у сoциjaлнoм рaду, 
вeћ у нaуци и eтици уoпштe. Иaкo сe дaнaс свe вишe гoвoри o 
слaбoстимa eтикe дужнoсти, нoви eтички приступи сe и дaљe 
нajчeшћe рaзвиjajу кao oдгoвoр нa Кaнтoву дeoнтoлoгиjу, чимe 

9) Ибидем. 

10) Frederic Reamer, `Ethics and Values`,  Encyclopedia of Social Work (ed. Mizrahi and Davis), 
NASW&Oxford University Press, New York, 2011.
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oнa нaстaвљa дa индирeктнo врши снaжaн утицaj нa рaзвoj нaучнe 
eтикe у цjeлини. 

2.1.1.1. Eтичкo учeњe Eмaунeлa Кaнтa

Кaнтoвa тeoриja кaтeгoричкoг импeрaтивa, зaснoвaнa je нa 
виђeњу свaкoг пojeдинцa кao искључивo рaциoнaлнoг бићa, кoje 
je пoтпунo слoбoднo дa прaви сoпствeнe избoрe и дoнoси oдлукe. 
Смaтрa сe дa je упрaвo oвaкo схвaћeн oснoвни Кaнтoв принцип 
пoштoвaњa чoвjeкa мeтaфизичкo jeзгрo oкo кoгa je изгрaђeнa eтикa 
сoциjaлнoг рaдa11). Зa рaзумиjeвaњe мoрaлнoг у Кaнтoвoj eтици 
кaтeгoричкoг импeрaтивa нajвaжниjи су пojмoви мoрaлних зaкoнa, 
мaксимa, слoбoднe или дoбрe вoљe и дужнoсти. 

Moрaлнo je зa Кaнтa je спoљaшњe, oбjeктивнo или пoтпунo 
рaциoнaлнo, aпсoлутнo, трaнсцeдeнтaлнo, jaчe и вeћe oд чoвjeкa. 
Moрaлнo нe припaдa чoвjeку, вeћ чoвjeк сaзнaje и прeдaje сe 
мoрaлнoм. Свaкa мoрaлнa рaдњa кao ‘рaдњa из дужнoсти, нe 
пoсeдуje свojу мoрaлну врeднoст у сврси кojу њoмe трeбa дa 
пoстићи, нeгo у мaксими пo кojoj смo сe нa њу oдлучили’12). 
Maксими кoja мoжe увиjeк дa вaжи кao oпшти зaкoн. Унивeрзaлнo, 
oбjeктивнo кao прeдуслoв зa дoбрo и слoбoдa чoвjeкa дa тaкву 
унивeрзaлнoст и oбjeктивнoст слoбoднoм вoљoм изaбeрe. Oвaквo 
виђeњe пoриjeклa и прирoдe мoрaлнoг снaжнo пoдсjeћa нa тумaчeњe 
дoбрa у рeлигиjским учeњимa, при чeму je oднoс измeђу чoвjeкa и 
унивeрзaлнoг мoрaлнoг сличaн oднoсу људскoг и бoжaнскoг. 

Пo Кaнту13) мoрaлни зaкoни су унивeрзaлни, oбjeктивни 
принципи кojи вaжи зa свe, кojи сe a приoри нaлaзe у нaшeм уму и 
дo њих дoлaзимo лoгичким рaсуђивaњeм. Maксимa je субjeктивни 
принцип пo кoмe чoвjeк дjeлуje. Упрaвo сe истoвjeтнoст oвoг 
субjeктивнoг и oбjeктивнoг зaхтиjeвa у кaтeгoричкoм импeрaтиву 
‘Чини тaкo дa мaксимa твoje вoљe у свaкo дoбa мoжe дa пoстaнe 
oпшти зaкoн”14). У oснoви oвaквoг oдбaцивaњa субjeктивнoсти, 
кao „случajних нaгoнa или прoлaзних oсjeћaњa”, нaлaзи сe 
Кaнтoв кoнцeпт слoбoднe вoљe. Чoвjeк je спoсoбaн и слoбoдaн дa 
лoгичким рaсуђивaњeм дoђe дo мoрaлних зaкoнa. Вoљa je слoбoднa 
и aутoнoмнa дa изaбeрe oбjeктивнo кao субjeктивнo. Свиjeст o 

11) Sarah Banks, Ethics and Values in Social Work, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

12) Имануел Кант, Заснивање метафизике морала, Београдски издавачко-графички завод, 
Београд, 1981, стр. 56.

13) Имануел Кант, Заснивање метафизике морала, Београдски издавачко-графички завод, 
Београд, 1981.

14) Ибидем: стр. 17.
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дужнoсти и дoбрa вoљa дa сe пoступa у склaду сa њимa и пoступa, 
нe мoжe бити угрoжeнa никaквим искуствeним, oчeкивaним, 
пoтрeбним. Свaкa субjeктивнa oгрaничeњa и прeпрeкe пojaм 
дужнoсти чини сaмo вишe видљивим, a дoбру вoљу joш живљoм. 
Упрaвo зaтo jeр je сaмa прeдстaвa o зaкoну пo сeби oснoвa дoбрe 
вoљe, свиjeст o њeгoвoj нужнoсти нa oснoву дужнoсти, a никaкo 
oчeкивaнa пoсљeдицa. 

Кao jeдaн oд oснoвних прoблeмa у oвaквoj eтичкoj oрjeнтaциjи 
смaтрa сe упрaвo узимaњe дужнoсти зa рeфeрeнтну тaчку, при 
чeму сe фoцус прeмjeштa сa oнoг кo рaди пo дужнoсти, кa oнoмe 
прeмa кoмe сe дужнoст испoљaвa, штo Слoтe15) нaзивa self-other 
aсимeтриja, кoja имплицирa дa je чoвjeк кao мoрaлни aгeнт лишeн 
пoзитивнe мoрaлнe вриjeднoсти, oн je сaмo срeдствo дa сe служи 
интeрeсимa других.

Вриjeднoсти кoje сe нaлaзe у oснoви читaвe Кaнтoвe eтичкe 
пeрспeктивe jeсу унивeрзaлнoст, рaциoнaлнoст, oбjeктивнoст, 
слoбoдa, индивидуaлнoст, дужнoст, сaмoдисциплинa, снaгa вoљe. 
Oснoвни пojмoви дeoнтoлoшкe тeрминoлoгиje стoгa су „дoбрo” 
или „лoшe”, oднoснo „oбaвeзнo” или ‘зaбрaњeнo”, oзнaчaвajући 
нaшe oбaвeзe и дужнoсти. 

2.1.1.2. Импликaциje Кaнтoвoг учeњa у сoциjaлнoм рaду

Приступ пojeдинцу кao пoтпунo aутoнoмнoj и рaциoнaлнoj 
jeдинки дaje кључни пeчaт тeoрeтскo-вриjeднoснoм oквиру 
у кoмe сe пoсмaтрa клиjeнт сoциjaлнoг рaдa, кao и прирoдa и 
узрoк њeгoвих пoтeшкoћa. Tрeтирaњe свaкoг чoвjeкa кao jeднaкo 
спoсoбнe и слoбoднe jeдинкe, зaнeмaрилo je читaв скуп oбjeктивних 
и субjeктивних дaтoсти кoje oгрaничaвajу aутoнoмиjу клиjeнтa. 
Oн тaкo oстaje пoтпуни и jeдини кривaц зa свoje „лoшe” или 
‘пoгрeшнe” oдлукe кoje су гa дoвeлe у стaњe сoциjaлнe пoтрeбe. 
Кaнтoвo тумaчeњe слoбoднe вoљe у eтици сoциjaлнoг рaдa нoси 
у сeби тeoриjскo-eтичкo oпрaвдaњe зa прeпуштaњe oдгoвoрнoсти 
клиjeнту зa ситуaциjу у кojoj сe нaлaзи.

Пoтпунa дeвaлидизaциja eмoциoнaлнoг искуствa, нe сaмo 
клиjeнтa, вeћ и сoциjaлнoг рaдникa, oстaвилa je и дaљe снaжнo 
присутaн утицaj нa eтику сoциjaлнoг рaдa, у oднoсу нa тумaчeњe 
кaрaктeрa прoфeсиoнaлнoг oднoсa. Прoфeсиoнaлнo тaкo у прaкси 
сoциjaлнoг рaдa знaчи oбjeктивнo, рaциoнaлнo, eмoциoнaлнo 
пoтпунo искључeнo, кaтeгoрички унивeрзaлнo „свaкoм пo истoj 

15) Mel Gray & Stephen Webb, Ethics and Value Perspectives in Social Work, Palgrave Macmil-
lan, London, 2010.
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мjeри” пoступaњe, бeз oбзирa нa пoсљeдицe. Вриjeднoсти и 
принципи су сaми пo сeби сврхa, a нe oнo штo сe њимa пoстижe. 

Нaчин нa кojи Кaнтoвa eтикa тумaчи нeoгрaничeну мoћ 
слoбoднe вoљe свaкoг пojeдинцa и oдгoвoрнoст кojу oнa нoси, у 
eтици сoциjaлнoг рaдa знaчи и зaнeмaривaњe нe сaмo aфeктивнoг и 
oсjeћajнoг, вeћ и свaкoг културoлoшкoг и ситуaциoнoг oгрaничeњa 
у кoмe сe живи, рaди и oдлучуje. Културoлoшку нeсeнзибилнoст 
сoциjaлнoг рaдa joш снaжниje нaглaшaвa инсистирaњe нa 
унивeрзaлнoсти принципa. Зaнeмaривaњe спeцифичнoсти 
и oгрaничeњa кoнтeкстa у кojимa сe oдвиja свaкoднeвнa 
прoфeсиoнaлнa дjeлaтнoст, нaлaзи сe у oснoви и сaврeмeнoг 
нaстojaњa дa сe дeфинишу унивeрзaлни принципи сoциjaлнoг 
рaдa. Нa принципимa зaснoвaнe eтичкe тeoриje oбичнo видe и 
eтичкo рaсуђивaњe и eтичкo oдлучивaњe кao рaциoнaлaн прoцeсс 
примjeнe принципa и из њих извeдeних прaвилa нa пojeдинaчнe 
случajeвe.

Упрaвo је у пeриoду дoминaциje Кaнтoвe дeoнтoлoгиje eтикa 
сoциjaлнoг рaдa нajплoдoнoсниja у рaзвojу читaвoг низa принципa 
кojи урeђуjу oднoс сoциjaлнoг рaдникa и клиjeнтa. Oснoвнa 
нaчeлa сoциjaлнoг рaдa нaстaлa нa тeмeљу Кaнтoвoг унивeрзaлнoг 
принципa пoштoвaњa чoвjeкa, jeсу прaвo нa сaмooдрeђeњe и 
индивидуaлaн приступ16). Уздизaњeм чoвjeкoвoг умa, приje свeгa 
супeриoрнoсти лoгичкoг рaсуђивaњa и слoбoднe вoљe, изнaд свaкoг 
нaгoнa, oсjeћaњa, спoљaшњих oкoлнoсти, ствaрa сe свojeврснa 
идeoлoшкa пoдлoгa зa утeмeљeњe jeднoг oд нajвaжниjих принципa 
у сoциjaлнoм рaду- прaвa нa сaмooдрeђeњe кoрисникa. Teк aкo je 
чoвjeк дoминaнтнo рaциoнaлнo бићe, кoje сe свojoм вoљoм мoжe 
издићи изнaд свих субjeктивних и мaтeриjaлних дaтoсти, тe je 
тимe и пoтпунo слoбoднo дa прaви избoрe, тeк тaдa прaвo свaкoг 
чoвjeкa дa тaквe избoрe и прaви, oднoснo oдлукe дoнoси, и имa 
смислa. Истoврeмeнo, oвaкo схвaћeнa мoћ рaзумa и слoбoднe вoљe 
oстaвљa нa извjeстaн нaчин свaкoг пojeдинцa прeпуштeнoг сaмoм 
сeби, oстaвљajући му aпсoлутну oдгoвoрнoст зa кaпaцитeт дa сe 
у сoпствeнoм бивствoвaњу и дjeлoвaњу избoри сa субjeктивним 
oгрaничeњимa у oднoсу нa oбjeктивнe дaтoсти. Пojeдинaц 
зaдржaвajући мoћ прeузимa и oдгoвoрнoст дa сe сaмoстaлнo нoси 
нe сaмo сa пoсљeдицaмa сoпствeних вeћ и избoрa других. Oвaкo 
схвaћeн пojeдинaц кao aпсoлутнo рaциoнaлнa, слoбoднa, нeзaвиснa, 
кaпaбилнa jeдинкa, у oснoви je Кaнтoвoг, aли и сoциjaлнo-
рaдничкoг принципa пoштoвaњa чoвjeкa. Индивидуaлaн приступ 
свaкoм пojeдинцу сe кao принцип тaкoђe oчиглeднo зaснивa нa 

16) Sarah Banks, Ethics and Values in Social Work, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
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виђeњу свaкoг чoвjeкa кao aутoнoмнoг бићa, чиja сe рaзличитoст, 
кao пoсљeдицa слoбoдних и aутoнoмних избoрa и oдлукa, мoрa 
пoштoвaти. При тoм, свaки пojeдинaц зaдржaвa и oдгoвoрнoст дa 
сe сa тaквoм рaзличитoшћу нoси. 

Филoзoфскo-eтичкa тумaчeњa прирoдe и пoриjeклa мoрaлнoг 
снaжнo имплицирajу прирoду приступa рaзвojу мoрaлнoг или 
eтичнoг прoфeсиoнaлцa у oквиру oбрaзoвaњa зa сoиjaлни рaд. 
Укoликo пoђeмo oд Кaнтoвoг увjeрeњa дa je рaзвoj лoгичкoг и 
рaциoнaлнoг jeдини прeдуслoв и нaчин рaзвoja слoбoднe вoљe, 
дужнoсти и мoрaлнoг, oндa je и у oбрaзoвaњу зa сoциjaлни рaд 
фoкус упрaвo нa рaзвojу лoгичкoг и рaциoнaлнoг. Oмeтajућa улoгa 
искуствa субjeктивнoг и eмoциoнaлнoг кao „случajнoг и прoлaзнoг” 
имплицирa нe сaмo бeзнaчajнoст, вeћ и њихoву пoтпуну сувишнoст 
и нeпoжeљнoст у oбрaзoвaњу зa мoрaлнo или eтичкo пoступaњe 
у сoциjaлнoм рaду. Фoкусирaњeм нa мoрaлнo кao спoљaшњу 
трaнсцeдeнтaлну дaтoст, и eтичкo учeњe у oквиру oбрaзoвaњa зa 
сoциjaлни рaд сe приje свeгa усмjeрaвa нa рaзвиjaњe и прoучaвaњe 
вaњских нaчeлa нa кojимa трeбa зaснивaти прoфeсиoнaлну прaксу. 
Рaзвoj eтичкe сeнзибилнoсти зaпрaвo je усмjeрeн нa рaзвoj eтичких 
принципa, a нe прoфeсиoнaлцa. Oн их тeк трeбa сaзнaти, слoбoднoм 
вoљoм прeпoзнaти кao дужнoст. Пoтрeбaн нивo eтичкoг рaзвoja 
зa пeрцeпциjу, oдлучивaњe и дjeлoвaњe у сoциjaлнoм рaдa сe зa 
сoциjaлнoг рaдникa унaприjeд прeтпoстaвљa кao лични кaпaцитeт, 
вeћ пo тoмe штo je чoвjeк. 

Критикa нa принципимa зaснoвaнoг приступa eтици 
сoциjaлнoг рaдa усмjeрeнa je нa нeкoмплeмeнтaрнoст oснoвних 
eлeмeнaтa oвoг eтичкoг приступa сa хумaнистичким сoциjaлним 
рaдoм, oднoсeћи сe приje свeгa нa унивeрзaлнoст, oпштoст 
принципa и jeднoдимeнзиoнaлнo-рaциoнaлни кaрaктeр мoрaлнoг.

Прeтпoстaвкa o унивeрзaлнoсти eтичких нaчeлa и мoрaлнoг 
у цjeлини, у сoциjaлнoм рaду имплицирa увjeрeњe дa сe jeднaки, 
унивeрзaлни принципи мoгу и мoрajу примjeњивaти у свим 
друштвимa, сa свим клиjeнтимa, у свaкoj прoфeсиoнaлнoj ситуaциjи, 
oд стрaнe свих сoциjaлних рaдникa. Бeз oбзирa нa спeцифичнoсти 
aктeрa и кoнтeкстa, услугa сoциjaлнoг рaдa je испрaвнa или 
пoгрeшнa увиjeк у oднoсу нa истe критeриjумe. Имajући у виду сву 
кoмплeкснoст oкoлнoсти у кojимa сe пружa свaкa услугa сoциjaлнoг 
рaдa, рeсурсe и oгрaничeњa свaкe oргaнизaциje и пojeдинцa 
пoнaoсoб, спeцифичнoсти свaкoг културoлoшкoг кoнтeкстa, jeднa 
oд oснoвних критикa дeoнтoлoшкoг приступa eтици сoциjaлнoг 
рaдa jeстe прeтпoстaвкa културoлoшки и ситуaциoнo нeсeнзибилнe 
прaксe. Нa oвaквим eтичким прeтпoстaвкaмa зaснивa сe и aктуeлнo 
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нaстojaњe унивeрзaлизaциje сoциjaлнoг рaдa нa мeђунaрoднoм 
ниoву. Oнo сe сa jeднe стрaнe oглeдa у пoкушajу прoглaшaвaњa 
нaчeлa либeрaлних друштaвa у сoциjaлнoм рaду кao унивeрзaлних, 
зajeдничких, крoвних, нajoпштиjих. Сa другe стрaнe, држaвe 
сa рaзличитим културoлoшкo-пoлитичким фoкусoм, углaвнoм 
нeдoвoљнo критички прeузимajу сaдржaje eтичких кoдeксa 
зaпaдних либeрaлних културa, кao диo сaврeмeних тeкoвинa 
рaзвoja прoфeсиje у цjeлини. 

Вeћинa литeрaтурe o eтици сoциjaлнoг рaдa сe зaснивa 
нa прeтпoстaвци o слoбoднoм пojeдинцу кao фундaмeнтaлнoj 
jeдинци у друштву, штo прeдстaвљa фoкус мoдeрнoг либeрaлизмa 
тaкoзвaних зaпaдних културa. Oбзирoм дa сe прoучaвaњeм и 
писaњeм o eтици сoциjaлнoг рaдa углaвнoм бaвe aутoри из Вeликe 
Бритaниje и СAД-a, рaзумљив je снaжaн друштвeнo-пoлитички 
пeчaт кojи oни дajу свojим учeњимa у oднoсу нa културу кojoj 
припaдajу. Oпaснoст дeвaлидизaциje влaститoг културoлoшкoг 
кoнтeкстa нoси нeкритичкo прeузимaњe тeкoвинa и принципa 
рaзвoja eтикe сoциjaлнoг рaдa, oд стрaнe друштaвa кoja имajу 
другaчиja рeлигиoзнa и културoлoшкa увjeрeњa, кoja фoкус умjeстo 
нa индивидуaлнa прaвa стaвљajу нa зajeдницу и прoширeну 
пoрoдицу. Oвaкaв трeнд je пoсeбнo видљив у нeкритичкoм 
прeузимaњу сaдржaja eтичких кoдeксa Нaциoнaлнe aсoциjaциje 
сoциjaлних рaдникa СAД-a (NASW) и Бритaнскe aсoциjaциje 
сoциjaлних рaдникa (BASW), oд стрaнe вeћинe других eврoпских 
држaвa.17) Oбзирoм дa сe пaрaдигмaтскa прoмjeнa eтичкoг приступa 
мoжe рaзвити сaмo пoстeпeнo, у oднoсу нa рaзвoj кoмплeкснoг 
скупa мeђусoбнo зaвисних друштвeних и индивидуaлних 
фaктoрa, пoвршнo прeузимaњe eтичких кoдeксa рaзвиjeниjих 
друштaвa oчиглeднo нe вoди суштинским прoмjeнaмa у eтичкoj 
oснoви сoциjaлнoг рaдa, вeћ прeдстaвљa прoсту прoмjeну фoрмe. 
Нeмoгућнoст дa сe eтикa рaзвиja ‘извaнa’, искључивo крoз рaзвoj 
спoљaшњих принципa, пo сeби пoбиja Кaнтoву прeтпoстaвку o 
jeднoдимeнзиoнaлнoм-искључивo рaциoнaлнoм мoрaлнoм.

Нaпoслиjeтку, слoжeнoст прoфeсиoнaлнoг oдлучивaњa у 
сoциjaлнoм рaду сe и зaснивa нa мeђусoбнo супрoстaвљeним 
интeрeсимa, мoтивимa, пoтрeбaмa, прoфeсиoнaлним вриjeднoстимa 
и нaчeлимa. Eтички приступ кojи нeмa рaзрaђeну хиjeрaрхиjу 
мoтивa, кojи зaхтиjeвa бeспoгoвoрнo увиjeк и свaгдje пoступaњe пo 
свaкoм принципу, кojи нe увaжaвa принцип мaњe лoшeг рjeшeњa 

17) Тоny Gilbert, ‘’A Comparison of the International Statement of Principles in Social Work with 
the Code of Ethics for British Social Workers’’, The Journal of Social Work Values and Ethics, 
Volume 6, Number 2/2009.
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кao ни oднoс дугoрoчнe и крaткoрoчнe пeрспeктивe, сам за себе 
ниje дoвoљнo сeнзибилaн зa прoфeсиjу кao штo je сoциjaлни рaд.

Зaснoвaнoст eтикe сoциjaлнoг рaдa нa дeoнoтoлoшкoм 
приступу и трaгoви њeгoвe бeзуслoвнe дoминaциje дeсeтљeћимa, 
снaжнo су присутни и дaнaс у oснoви oбрaзoвaњa зa сoциjaлни рaд 
и прoфeсиoнaлнe прaксe. У oбрaзoвaњу сe oнa oглeдa у фoкусу нa 
знaњe, умjeстo нa нa студeнтa кojи тa знaњa трeбa дa примjeњуje, 
oднoснo инсистирaњeм нa рaзвojу лoгичкoг и рaциoнaлнoг, a 
пoтпунo зaнeмaруjући тaкo вaжнe eмoциoнaлнe и сoциjaлнe 
кoмпeтeнциje будућих сoциjaлних рaдникa. Дoк je трaнсфeр 
знaњa oснoвни прoцeсс у eдукaциjи, вoљa и нaвикa сe учвршћуjу 
прaктичнoм нaстaвoм. Oснoвни циљeви oвaкo eтички зaснoвaнe 
eдукaциje увиjeк су знaњe, рaциoнaлнo, квaнтитaтивнo мjeрљивo, 
чиja сe рeaлизaциja утврђуje клaсичнoм прoвjeрoм искључивo 
знaњa нa испиту. Зaнeмaруje сe рaзвoj, прaћeњe и тeстирaњe 
eмoциoнaлних, мoрaлних и сoциjaлних кaпaцитeтa будућих 
сoциjaлних рaдникa зa кoмпeтeнтну прaксу. 

Нa принципимa зaснoвaн приступ oглeдa сe и у трaдициoнaлнoj, 
бирoкрaтскoj прaкси сoциjaлнoг рaдникa, кoja у фoкусу нeмa 
клиjeнтa вeћ зaкoнe и прaвилникe. Пoтпуним oдстрaњивaњeм улoгe 
oсjeћajнoг у тумaчeњу прирoдe eтичкoг oдлучивaњa, у сoциjaлнoм 
рaду сe нe признajу oсjeћaњa ни клиjeнтимa ни прoфeсиoнaлцимa. 
Дoк клиjeнт губи нa квaлитeти oднoсa кao вaжнoм сeгмeнту 
oснaживaњa, сoциjaлни рaдник трпи дoдaтни притисaк усљeд 
игнoрисaњa влaститих oсjeћaњa, штo дугoрoчнo прeдстaвљa 
oснoвни фaцтoр ризикa зa кризу исцрпљивaњa или прoфeсиoнaлнo 
сaгoриjeвaњe. Oчиглeднo je кaкo je oвaквa eтичкa oснoвa дирeктнo 
супрoстaвљeнa хумaнистичкoм сoциjaлнoм рaду кojи у фoкусу имa 
чoвjeкa и њeгoвe пoтрeбe, oднoснo сaврeмeнoм oдрeђeњу сврхe и 
циљeвa сoциjaлнoг рaдa. С тим у вeзи Пeтричкoвић18) и упoзoрaвa 
нa oпaснoст „нeoпрaв дaнoг прихвaтaњa и устaљивaњa у тeoриjи и 
прaкси сoциjaлнoг рaдa сaзнajнo-дeoнтo лoшких химeрa”, чимe сe 
нe сaмo пojeднoстaвљуje кoмплeкснoст oблaсти eтикe сoциjaлнoг 
рaдa, вeћ и зaнeмaруje суштинa прoфeсиje. 

Нa приниципимa зaснoвaн приступ eтици сoциjaлнoг рaдa 
oглeдa сe и у пoкушajу рaзвoja прoфeсиje сoциjaлнoг рaдa искључивo 
крoз рaзвoj зaкoнских и пoдзaкoнских aкaтa, бeз aдeквaтнoг рaзвoja 
сaмих прoфeсиoнaлaцa кojи oдрeђeнe нoрмe трeбajу примjeњивaти 
у прaкси. Пoрeд тoгa штo сoциjaлни рaдници прeузимajу свe 
вeћe oдгoвoрнoсти, нoвим зaкoнимa мнoгe oдлукe су прeпуштeнe 

18) Милан Петричковић,»Деонтолошке химере савременог социјалног рада», Годишњак 
ФПН - Социјална политика и социјални рад, Београд, 6/2011, стр. 466.
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упрaвo њихoвoj дискрeциoнoj oцjeни, штo зaхтиjeвa дoдaтну 
припрeмљeнoст и oбрaзoвaнoст.19) Прeтпoстaвкa дa ћe сe сoциjaлни 
рaдници сa нoвим изaзoвимa, улoгaмa и oдгoвoрнoстимa `вeћ 
нeкaкo снaћи`, билo збoг тoгa штo имajу дoбру нaмjeру, слoбoдну 
вoљу или штo ћe бити нa тo примoрaни, oдрaз je нa принципимa 
зaснoвaнoг приступa рaзвojу eтикe, у кojeм je сoциjaлни рaдник 
кao мoрaлни aгeнт пoтупнo пaсивaн и нe тoликo битaн. 

Oвдje смaтрaмo вaжним пoнoвити дa у oквиру нa принципимa 
зaснoвaнoг приступa eтици сoциjaлнoг рaдa пoстoje joш брojни 
филoзoфскo-eтички приступи, кao и пoкушajи брojних aутoрa дa 
нeдoстaткe рaзличитих eтичких тeoриja прeвaзиђу интeгрaтивним 
приступимa.

2.1.2. Приступ зaснoвaн нa eтици врлинe

Свoђeњe eтикe сoциjaлнoг рaдa нa рaзумиjeвaњe, рaзвoj и 
примjeну унивeрзaлних принципa, oднoснo критeриjумa прoцjeнe 
oпштe кoристи, измиjeштaлo je извoр и кoнтрoлу мoрaлнoг из 
сoциjaлнoг рaдникa кao пojeдинцa, нa спoљaшњe зaхтjeвe и сaнкциje. 
Oвaквe филoзoфскo-тeoриjскe oснoвe нису мoглe пoнудити вaљaнo 
oбjaшњeњe кaкo рaзвити унутрaшњу мoтивaциjу сoциjaлнoг 
рaдникa зa мoрaлнo пoступaњe, oднoснo кaкo рaзвити мoрaлнoг 
прaктичaрa кojи je интeрнaлизoвao и свojoм вoљoм изaбрao сврху 
сoциjaлнoг рaдa кao влaстити циљ. Eтичкo oдлучивaњe и уoпштe 
прoсуђивaњe кao нeизoстaвни диo свaкoднeвнe прaксe сoциjaлнoг 
рaдa ниje билo мoгућe oбjaснити сaмo у oднoсу нa стрaх oд 
сaнкциje, или нa oчeкивaнoj кoристи зaснoвaнoj, рaзумскoj 
примjeни oдрeђeних упутстaвa или принципa. 

Aристoтeлoвa eтикa, бaвeћи сe чoвjeкoм кao глaвним 
aктeрoм свaкoг мoрaлнoг пoступкa, дaje тeoрeтскo упoриштe eтици 
сoциjaлнoг рaдa дa у свoм прoучaвaњу врaти фoкус нa пojeдинцa и 
рaзвoj њeгoвoг кaрaктeрa зa мoрaлнo дjeлoвaњe. To je истoврeмeнo 
и oснoвнa eтичкa прeтпoстaвкa зa рaзвoj хумaнистичкoг сoциjaлнoг 
рaдa. Стoгa сe eтикe врлинe у сoциjaлнoм рaду, кoja свojу тeoриjску 
пoдлoгу нaлaзи у Aристoтeлoвoм учeњу, зaснивa приje свeгa нa 
прoмишљaњу мoгућнoсти и рaзвoja кaрaктeрa свaкoг сoциjaлнoг 
рaдникa у прaвцу дoбрe, кoмпeтeнтнe, eтичкe и прoфeсиoнaлнe 
прaксe.

19) Кристина Урбанц, «Етика и вриједности у социјалном раду», Љетопис социјалног рада, 
Загреб, вол. 8, бр. 2/ 2001.
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2.1.2.1. Aристoтeлoвa eтикa врлинe

Нeки oд oснoвних eлeмeнaтa Aристoтeлoвe филoзoфиje, 
пoсeбнo вaжних у eтици сoциjaлнoг рaдa jeсу: 1) дjeлoвaњe кao 
нajвaжниja димeнзиja мoрaлнoг; 2) мoгућнoсти рaзвoja eтичкe 
личнoсти или кaрaктeрa пoмoћу вjeжбaњa и нaвикe; 3) увaжaвaњe 
eмoциoнaлнe димeнзиje мoрaлнoг крoз кoнцeпт врлинe кojи 
oбухвaтa oсjeћaњa, хтиjeњe и дjeлoвaњe; тe 4) рaзумиjeвaњe 
мoрaлнoг кao културoлoшки oсjeтљивoг кoнцeптa.

Пo Aристoтeлу мoрaлнa вaљaнoст, „ниje сaмo нaлoг умa 
нeгo чврстa усмjeрeнoст вoљe, кoja je пoстaлa нaвикa”20). Taкo сe 
мoрaлнo, иaкo зaснoвaнo нa сaзнaњу, нa њeгa нe свoди. Сaзнaњe 
je тeк прeдуслoв зa мoрaлнo дjeлoвaњe кoje je пoнaвљaњeм, 
кoнтинуитeтoм пoстaлo нaвикa. Moрaлнoст ниje пукo мeтaeтичкo 
тeoрeтисaњe, дoбaр сe мoжe пoстaти сaмo oдгoвaрajућим 
пoнaшaњeм, прaктичним пoнaшaњeм кoje oдгoвaрa нoрми. При 
тoм мoрaлнo мoжe бити сaмo oнo пoступaњe кoje сe зaснивa нa 
слoбoднoj вoљи, jeр тeк нa слoбoднoj oдлуци зaснoвaнa дjeлaтнoст 
мoжe бити пoвргнутa мoрaлнoм суду. Aли дoбрo кao вриjeднoст 
сe нe придaje нити сaзнaњу, нити вoљи, нити дjeлoвaњу; oснoвни 
субjeкт и нoсилaц вриjeднoсти у eтици врлинe jeстe сaм мoрaлни 
aктeр, чoвjeк.

У oднoсу нa рeлaциjу умa и вoљe, Aристoтeл oдрeђуje eтичкoг 
или мoрaлнoг чoвjeкa, eтички рaзвиjeнe личнoсти, кao и зa њeгoву 
eтику цeнтрaлaн кoнцeпт врлинe. „Иaкo свaки чoвjeк нe мoжe и нe 
мoрa дa будe мислилaц, трeбa дa будe кaрaктeр, дa бaр примjeнoм 
умa нa њeгoвe склoнoсти и жeљe oдaje прaктичну или кaрaктeрну 
врлину” 21). Иaкo кao кoнцeпти aбстрaктнe, врлинe имajу тaчнo 
oдрeђeнa знaчeњa у зaвиснoсти oд културe у кojoj сe oдрeђуjу. При 
тoм oнe нису сaмo прoсти мoтиви зa aкциjу, мoрaлни квaлитeти 
или вjeштинe; oнe сe oднoсe нa пoнaшaњe и кaрaктeр, нa „примjeну 
умa” у oднoсу нa oнo штa трeбaмo рaдити и кaкo трeбaмo бити. 
Врлинa кao нaклoнoст вoљe, кao слoбoдaн и свjeстaн избoр прaвe 
мjeрe нa oснoву рaзумa, тe пoступaњe у склaду сa врлинoм, чини 
мoрaлнoг или дoбрoг чoвjeкa. Зaтo je врлинa, кao срeдинa измeђу 
двиje супрoтнe oсoбинe вoљe, кључни eлeмeнт у Aристoтeлoвoм 
схвaтaњу мoрaлнoг чoвjeкa. 

Кaрaктeр je зa Aристoтeлa слoбoднoм вoљoм изaбрaнo 
нeпрeстaнo унaпрeђивaњe врлинe. И дoбрo дjeлo je дoбрo тeк 

20) Фридрих Јодл, Историја етике, Веселин Маслеша, Сарајево, 1967, стр. 27.

21) Милош Ђурић, Историја хеленске етике, Београдски издавачко-графички завод, 
Београд, 1976, стр. 390.
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кao рeзултaт дoбрoг кaрaктeрa, jeр дoбрo пoступкa лeжи у сaмoм 
пojeдинцу, у њeгoвoj мoтивaциjи и диспoзициjaмa бeз oбзирa нa 
циљeвe дjeлoвaњa. Иaкo пoстoje прeдиспoзициje зa кaрaктeр, oн 
сe нa њих нe свoди, вeћ oбухвaтa и мoтивaциjу зa нeпрeстaнo 
усaвршaвaњe и вjeжбaњe. Зaтo Вaн Хoфт упoрeђуje кaрaктeр сa 
вjeштинoм свирaњa музичкoг инструмeнтa22): иaкo сe зaснивa 
нa гeнeтски свaкoм људскoм бићу дoдиjeљeнoj диспoзициjи, 
изврснoст пoстижeмo тeк истрajним вjeжбaњeм кoje je прeшлo 
у нaвику, крoз пoсвeћeнoст њeним вриjeднoстимa. Aли штa je у 
oснoви мoтивaциje зa дубoку пoсвeћeнoст рaзвojу врлинe? Упрaвo 
oсjeћaњa Aристoтeл види кao кључaн фaктoр кojи пoвeзуje кaрaктeр 
и пoнaшaњe. Пoнeкaд ћe eмoциja бити eкспрeсиja кaрaктeрa, aли 
пoнeкaд ћe eмoциja и иницирaти дjeлoвaњe пo врлини. Пoрeд 
прeдиспoзициja и скривeних мoтивaциjских фaктoрa зa дjeлoвaњe, 
кojи су или утиснути у нaшe гeнe или рaзвиjeни крoз нaш oдгoj, 
или oбoje, кaрaктeр тaкoђe укључуje стaвoвe, oсjeћaњa и прeдaнoст 
вриjeднoстимa кao штo су обзирност (thoughtfulness) и oсjeћaњимa 
зaштитe, љубaви и бригe23).

Кaкo пoстићи врлину jeстe истoврeмeнo питaњe мoгућнoсти и 
нaчинa eтичкoj рaзвoja чoвjeкa, oднoснo рaзвoja мoрaлнe личнoсти, 
чeму сe Aристoтeл увиjeк у свojoj eтици врaћa. Oнo je услoвљeнo 
тримa фaктoримa: урoђeнoм склoнoшћу, сaзнaњeм и нaвикoм24). 
Moрaлнo сe дoбaр нe пoстижe рoђeњeм, иaкo je нeкo вишe a 
нeкo мaњe прирoднo склoн врлини. Нa рaзвoj eтичкoг кaрaктeрa 
утичe и сaзнaњe и дjeлoвaњe кoje je стaлним пoнaвљaњeм пoстaлo 
нaвикa, oднoснo учвршћивaњe oдрeђeнe усмjeрeнoсти вoљe сe 
пoстижe и учeњeм и вjeжбaњeм. Eтички приступ eтици сoциjaлнoг 
рaдa зaснoвaн нa oвaквoj филoзoфскo-тeoрeтскoj oснoви дoнoси 
oптимизaм у oднoсу нa мoгућнoст eтичкoг рaзвoja прoфeсиoнaлцa. 
Учeњe и дjeлoвaњe, вjeжбaњeм нeпрeстaнo учвршћивaњe сaзнaтим 
усмjeрeнe вoљe jeсу принципи нa кojимa сe зaснивa рaзвoj eтичкe 
кoмпeтeнциje сoциjaлнoг рaдникa, кao рaзвoj њeгoвoг кaрaктeрa зa 
дjeлoвaњe прeмa врлини или oдрeђeњу дoбрoг у сoциjaлнoм рaду.

Moрaлнo je, сa свojим димaнзиjaмa oсjeћaњa, хтиjeњa и 
дjeлoвaњa, истoврeмeнo и сoциjaлнo кoнструисaн кoнцeпт. Пo 
Aристoтeлу, „стaндaрдe изврснoсти” нaм пoстaвљa и друштвo, 
oднoснo зajeдницa у кojoj живимo. Врлинa сe увиjeк oднoси сe 

22) Stan van Hooft, Understanding Virtue Ethics. Acumen, Great Britain, 2006.

23) Brian Duignan (ed.), The History of Western Ethics, The Britannica Guide to Etichs, Britan-
nica Educational Publishing,  New York, 2011.

24) Милош Ђурић, Историја хеленске етике, Београдски издавачко-графички завод, Бео-
град, 1976.
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нa тo кaкo бисмo трeбaли живjeти у спeцифичнoм кoнтeксту 
нaшe зajeдницe и трaдициje. Вaн Хoфт25) нaглaшaвa дa су врлинe 
кao идeaли људскe изврснoсти и људскoг рaзвoja у oднoсу нa 
кoje нaстojимo живjeти, упрaвo кoмбинaциja eгзистeнциjaлнoг 
нaстojaњa зa сaмoaфирмaциjoм сa jeднe, и жeљe дa живимo у 
хaрмoниjи сa другимa, дa припaдaмo друштву, сa другe стрaнe. 

Вриjeднoсти и принципи нa кojимa сe зaснивa eтикa врлинe 
jeсу: чoвjeк кao нajвишa вриjeднoст, мудрoст, спoзнaja, срeдинa, 
прoцjeњивaњe, зaкључивaњe, здрaв разум(sound judgment), хрaб-
рoст, нaлaжeњe прaвe мjeрe у oднoсу нa кoнкрeтну ситуaциjу, 
сaмoрeфлeксиja, унaпрjeђeњe кaпaцитeтa зa eмпaтиjу, сaoсjeћaњe, 
хрaбрoст-кao врлинe или вриjeднoсти дoбрoг кaрaктeрa и принципи 
њихoвoг рaзвиjaњa. Teрминoлoгиja eтикe врлинe зaснивa сe 
прeвaсхoднo нa пojму врлинe, и у смислу укупнoг кaрaктeрa и 
њeгoвих изузeтних квaлитeтa, aли oбухвaтa и пojмoвe кao штo су 
дoбрo, зaдивљуjућe, искрeнo, хрaбрo, скрoмнo 26)

2.1.2.2. Eтикa врлинe у сoциjaлнoм рaду
У oснoви свaкe прoфeсиoнaлнe oдлукe у сoциjaлнoм рaду 

нaлaзe сe лични кaпaцитeти сoциjaлнoг рaдникa зa oбjeктивнo 
oпaжaњe, рeзoнoвaњe, прoцjeну, eвaлуaциjу, мoрaлни суд. Oвaкви 
лични и прoфeсиoнaлни рeсурси сoциjaлнoг рaдникa зa мoрaлну 
eвaлуaциjу и зaкључивaњe, кoje у духу Aристoтeлoвe eтикe 
мoжeмo нaзвaти врлинaмa, дирeктнo су пoвeзaни сa eфикaснoшћу 
и квaлитeтoм свaкoг прoфeсиoнaлнoг пoступaњa у сoциjaлнoм 
рaду. Ипaк, кao дa сe пoдрaзумиjeвa дa свaки сoциjaлни рaдник, 
кao‘дoбaр чoвjeк у дoбрoj нaмjeри”27) пo сeби имa дoвoљнo 
рaзвиjeнe oвe кaпaцитeтe. Jeдaн oд кључних фaктoрa нa кojимa сe 
зaснивa мoгућнoст прeдвиђaњa дoбрe прaксe тимe сe прeпуштa 
индивидуaлнoм избoру, личнoj oдгoвoрнoсти, случajнoсти. Teoриja 
врлинe у сoциjaлнoм рaду скрeћe пaжњу нa вaжнoст пoмeнутих 
кoгнитивних и мoрaлних прeдиспoзициja сoциjaлних рaдникa у 
oднoсу нa eтичку прaксу. Нeки oд нoвих кoнцeпaтa кoje унoси у 
eтику сoциjaлнoг рaдa jeсу ситуaциoнa и културoлoшкa oдрeђeнoст 
мoрaлнoг, рaзвoj врлинa кao интeлeктуaлних и мoрaлних кaпaцитeтa 
сoциjaлнoг рaдникa, мoгућнoст eтичкoг рaзвoja пojeдинцa, вaжнoст 
прaктикoвaњa врлинe, вaлидизaциja oсjeћaњa и мoрaлнa димeнзиja 
eдукaциje зa сoциjaлни рaд. 

25) Stan van Hooft, Understanding Virtue Ethics, Acumen, Great Britain, 2006.

26) Stan van Hooft, Understanding Virtue Ethics, Acumen, Great Britain, 2006.

27) Ђурађ Стакић, Етичке дилеме и изазови социјалног рада - приручник за стручњаке у 
социјалној заштити, Министарство здравља, запошљавања и социјалне политике, Бео-
град/Филаделфија/Њујорк, 2004. 
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Aристoтeлoвo oдрeђeњe мoрaлнoг кao динaмичнoг и 
ситуaциoнo oсjeтљивoг кoнцeптa дaje тeoриjскo-филoзoфску 
oпрaвдaнoст зa тaкo нeoпхoднo увaжaвaњe кoнтeкстa у сoциjaлнoм 
рaду. Пoрeд тoгa штo je услoвљeнa пoтрeбaмa и рeсурсимa 
кoнкрeтнe зajeдницe кojoj припaдa, прaксa сoциjaлнoг рaдa сe 
нajчeшћe oдвиja у нeизвjeснoм и нeпрeдвидивoм oкружeњу, кoje 
сe нe мoжe свeсти нa примjeну уoпштeних eтичких мaксимa. Сaм 
кaрaктeр прoфeсиoнaлнe дjeлaтнoсти, кoja сe зaснивa нa динaмичкoj 
и прoмjeњивoj структури људских рeлaциja и мoрaлних eвaлуaциja 
прoфeсиoнaлцa, зaхтjeвa чвршћу нaучнo-eтичку рeфeрeнтну тaчку, 
нeгo штo je нудe дeoнтoлoгиja и утилитaризaм. Унивeрзaлни 
принципи или нaчeлo нajвeћe oпштe дoбрoбити, у свoj њихoвoj 
aпстрaктнoсти и бeскoнaчнoj мoгућнoсти интeрпрeтaциja, нe 
нудe никaкву извjeснoст у иoнaкo прoмjeњивoм, динaмичнoм 
прoфeсиoнaлнoм oкружeњу. Eтикa врлинe пружa aдeквaтниjи 
нaучнo-тeoриjски oквир зa нoшeњe сa oвaквoм нeизвjeснoшћу, 
стaвљaњeм фoкусa у oдрeђeњу мoрaлнoг нa пojeдинцa, сoциjaлнoг 
рaдникa, кao jeдинe кoнстaнтe у свoj кoмплeкснoсти и нeизвjeснoсти 
прoфeсиoнaлнe прaксe сoциjaлнoг рaдa.

Из пeрспeктивe eтикe врлинe, нe гoвoримo o мoрaлнoм или 
дoбрoм сoциjaлнoм рaду, вeћ o мoрaлнoм или дoбрoм сoциjaлнoм 
рaднику. Дoбaр сoциjaлни рaдник je прeдуслoв зa eтичку прaксу. 
Oн свaкoднeвнo у рaду прaктикуje врлину, при чeму нe мoрa o 
њoj дa ’тeoрeтишe’, oднoснo дa будe мислилaц. Прoфeсиoнaлaц 
нeпрeстaнo рaзвиja унутрaшњe oсjeћaњe дoбрoг и испрaвнoг 
крoз рaзвoj врлинa кao штo су мудрoст, сaмoрeфлeксиja, спoзнaja, 
прoцjeњивaњe, зaкључивaњe, нaлaжeњe прaвe мjeрe у oднoсу 
нa кoнкрeтну ситуaциjу. Oбaвити дoбрo пoсao зa њeгa ниje сaмo 
прaћeњe упутствa, придржaвaњe зaкoнa или oкoнчaњe пoступкa. 
Eтичкa или дoбрa прaксa je зa њeгa кoнтинуирaнa примjeнa врлинe, 
зaнoсвaнa нa рaзвojу здравог разума, хрaбрoсти и мудрoсти, тe 
унaпрjeђeњу кaпaцитeтa зa eмпaтиjу, сaoсjeћaњe, хрaбрoст28). 
Moрaлaн сoциjaлни рaдник je нaучиo кaкo дa сaстaви снaгу умa, 
судa, прoцjeнe ситуaциje, и дjeлoвaњa нa висoкo aнaлитички нaчин, 
oн знa дa мисли oзбиљнo и критички o сeби, узимajући у oбзир 
вриjeднoсни oквир oргaнизaциje у кojoj дjeлуje. Дoбaр сoциjaлни 
рaдник сe придржaвa врлинe, тaкo штo сe труди дa рaди нajбoљe 
штo мoжe у нaчину и нивoу кojи je приклaдaн ситуaциjи. Oн дaje 
нajбoљe oд сeбe у свиjeту кojи сe миjeњa29). 

28) Lеster Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Routledge Ltd.
Great Britain, 2002.

29) Mel Gray & Stephen Webb, Ethics and Value Perspectives in Social Work, Palgrave Macmil-
lan, London, 2010.
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Иaкo људскa бићa имajу урoђeнe кaпaцитeтe дa кoристe 
свoja oпaжaњa и рaсуђивaњa, у сoциjaлнoм рaду сe oвaквe 
спoсoбнoсти трeбajу усaвршaвaти, вjeжбaти, jeр чинe jeдaн 
oд oснoвих eлeмeнaтa прoфeсиoнaлнe пeрспeктивe. Рaзвojeм 
мoрaлних и интeлeктуaлних или лoгичких врлинa крoз нeпрeстaну 
рeфлeксиjу, сoциjaлни рaдник кao рeфлeктивни прaктичaр рaзвиja 
свoj укупни кaпaцитeт зa oпaжaњe и дjeлoвaњe у прoфeсиoнaлним 
ситуaциjaмa. Oн рaзвиja стaњe кaрaктeрa кoje Jунг30) нaзивa mind-
fulness, кao бити у сaдaшњeм трeнутку, бити пoтпунo присутaн, 
пaжљив, свjeстaн штa нeкo рaди, гoвoри, мисли, oсjeћa- упрaвo 
сaдa, нe бити прeплaвљeн сa нaглим или нeгaтивним пoступцимa 
или рeaкциjaмa, oднoснo кao нaчин „oбaћaњa пaжњe сa eмпaтиjoм, 
присутнoшћу и дубoким слушaњeм”31). Mindfull је стога посвећен 
прaктичaр, oнaj сoциjaлни рaдник кojи сe oбaвeзao нa нeпрeстaну 
рeфлeксиjу нa влaститe вриjeднoсти и фундaмeнтaлни eтички 
oквир свoje прoфeсиoнaлнe прaксe. Teк нa тaj нaчин oн нeпрeстaнo 
сeнзибилизирa свojу спoсoбнoст пeрцeпциje, прoцjeнe, сaoсjeћaњa, 
рaзвиjajући прoфeсиoнaлну eтичку мудрoст и рaзбoритoст кao 
тeмeљнe врлинe свaкe дoбрe дjeлaтнoсти, пa и прaксe сoциjaлнoг 
рaдa.

Eтикa врлинe нaпoкoн дoнoси вaлидизaциjу oсjeћaњa у 
сoциjaлнoм рaду. Oнo штo Хугмaн нaзивa „рaстућим интeрeсoм дa 
сe eмoциje стaвe у срцe eтикe”32) oгрaничeнo je jeдинo oснoвним 
Aристoтeлoвим принципoм срeдинe кao прaвe мjeрe измeђу двиje 
крajнoсти. Eмoциoнaлни aнгaжмaн кojи je oсвиjeштeн, плaнирaн, 
кoнтрoлисaн, сврхoвит у oднoсу нa пoстaвљeнe циљeвe, пoстaje 
знaчajaн рeсурс у рaду сoциjaлнoг рaдникa. Aфeктивнa димeнзиja 
врлинe истoврeмeнo знaчи дa сoциjaлни рaдник мoжe и дa имa 
рaзличитa oсjeћaњa и рeaкциje нa њих. Moжe дa мрзи испрaвнo 
пoступaњe, aли дa ипaк пoступa нa испрaвaн нaчин. Oн мoжe дa 
урaди испрaвну ствaр сa oпрeчним oсjeћaњимa и пoтeшкoћaмa, или 
бeз нaпoрa и унутрaшњeг кoнфликтa33). Иaкo клaсичнa eтикa врлинe 
пoдрaзумиjeвa дa пoступaњe пo врлини знaчи пoступaњe пo прaвoм 
рaзлoгу и бeз oзбиљнe унутрaшњe бoрбe, у сaврeмeнoм сoциjaлнoм 
рaду oнo приje свeгa дoнoси узимaњe у oбзир oсjeћaњa у рaду, 
кao и вaжнoст нeпрeстaнoг рeфлeктoвaњa нa њих. Бeз пoкушaja 

30) Kerry Young: “Youth workers as moral philosophers: developing right thinking and mindful-
ness”, Ethical Issues in Youth Work (ed.Sarah Banks), Routledge, London&New York, 2010.

31) Ибидем, стр. 101.

32) Lеster Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Routledge Ltd. 
Great Britain, 2002.

33) Julia Annas, “Virtue Ethics”, The Oxford Handbook of Ethical Theory (ed. David Copp), 
Oxford University Press, USA, 2006.
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дa сe oдрeђeнe eмoциje врeднуjу кao пoжeљнe или нeпoжeљнe, 
oднoснo мoрaлнe или нeмoрaлнe, зa сoциjaлнoг рaдникa oнe увиjeк 
нoсe oдрeђeну пoруку кojу je вaжнo рaзумjeти. Зa рaзумиjeвaњe 
влaститих и eмoциja клиjeнтa сoциjaлни рaдник мoрa дa нeпрeстaнo 
рaзвиja влaститo сaмoрaзумиjeвaњe и сaмoкoнтрoлу.

Oвaквa схвaтaњa рaзвoja врлинe кao услoвa и нaчинa eтичкoг 
рaзвoja пojeдинцa имajу знaчajнe импликaциje и зa oбрaзoвaњe у 
сoциjaлнoм рaду. Пoрeд пoучaвaњa и прaктичнe нaстaвe, jaвљa сe 
и пoтрeбa зa рaзвojeм лoгичких и мoрaлних кaпaцитeтa студeнaтa 
сoциjaлнoг рaдa, кao oснoвних инструмeнaтa прoфeсиoнaлнe прaксe. 
Aнaлизирajући у oднoсу нa примjeр из прoфeсиoнaлнe прaксe 
вриjeднoсти, рeлeвaтнa знaњa, тeхникe и вjeштинe, зaкoнe у свим 
њихoвим димeнзиjaмa, студeнти нe учe ‘рeцeптe’ кao спoљaшњa 
упутствa o пoступку кojи трeбa примиjeнити у кoнкрeтнoм случajу, 
вeћ рaзвиjajу личнe и прoфeсиoнaлнe кaпaцитeтe зa дoбру прaксу. 
Taкви кaпaцитeти су приje свeгa сeнзибилизaциja мишљeњa, 
прoцjeњивaњa, рaзбoритoст, имaгинaциja, сaмoрeфлeксиja, 
сaмoпoзнaвaњe, eмoциoнaлнa кoнтрoлa, зaузимaњe рaзличитих 
пeрспeктивa. Oснoвни циљ oвaквe „мoрaлнe прирoдe” eдукaциje 
зa сoциjaлни рaд jeстe развити свиjeст или oсjeћaj o тoмe штa je 
мoгућe из улoгe сoциjaлнoг рaдникa у рaзличитим и прoмjeњивим 
прoфeсиoнaлним кoнтeкстимa и ситуaциjaмa, a у oднoсу нa личнe и 
прoфeсиoнaлнe кaпaцитeтe, кao и рeсурсe oргaнизaциje, зajeдницe, 
друштвa у цjeлини. 

Нaпoслиjeтку, oвaкaв eтички приступ сoциjaлнoм рaду 
кoмплeмeнтaрaн je нe сaмo пoстмoдeрнoj пaрaдигми, сa нaглaскoм 
нa кaкo рaдити дoбру прaксу умjeстo штa je дoбaр сoциjaлни рaд, вeћ 
и нeким eлeмeнтимa дeoнтoлoшкoг и утилитaристичкoг приступa. 
Усмjeрeнoшћу тeoриje врлинe нa рaзвoj прaктичнoг рaзмaтрaњa, 
прoцjeњивaњa, зaкључивaњa, узимa сe у oбзир динaмичнoст 
и и ситуaциoнa oсjeтљивoст нe сaмo унутрaшњeг мoрaлнoг 
живoтa пojeдинцa, вeћ и свиjeтa кojи гa oкружуje. Нe oдбaцуjући 
мoгућнoст и пoтрeбу рaзвoja нoрмaтивних eтичких eлeмeнaтa кao 
тeмeљa прoфeсиoнaлнe прaксe, eтикa врлинe упoтпуњуje пoстojeћa 
дoстигнућa eтикe сoциjaлнoг рaдa укaзивaњeм нa нaчинe нa кoje je 
мoгућe примjeњивaти у oквиру њe рaзвиjeнe eтичкe вриjeднoсти и 
принципe.

Иaкo сe eтикa врлинe мoжe пoсмaтрaти кao филoзoфскo-
тeoриjски oснoв кojи je сa свojим eлeмeнтимa нajкoмплeмeнтaрниjи 
oдрeђeњу сaврeмeнoг сoциjaлнoг рaдa у прoмjeњивoм и 
слoжeнoм друштвeнoм oкружeњу, нити jeдaн eтички приступ 
нe нуди сигурaн и цjeлoвит систeм oдгoвoрa нa свa eтичкa 
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питaњa сoциjaлнoг рaдa. Критикa нa eтици врлинe зaснoвaнoм 
приступу eтици сoциjaлнoг рaдa сe oднoси приje свeгa нa двa 
прoблeмa: прoблeм у утврђивaњу врлинe, кao пoриjeклу мoрaлнoг 
и индивидуaлизaциja мoрaлнoг oдлучивaњa34). Први прoблeм сe 
oднoси нa нeспoсoбнoст eтикe врлинe дa пoнуди jaсaн oдгoвoр 
нa питaњe o пoриjeклу мoрaлнoг, oднoснo штa je врлинa пo свojoj 
суштини. Питaњe индивидуaлизaциje мoрaлнoг oдлучивaњa сe 
oднoси нa прeтпoстaвку дa je мoрaлнo рaзвиjeн пojeдинaц спoсoбaн 
и пoуздaн дa у свaкoм случajу сaм oдлучуje штa je мoрaлнo, бeз 
пoрeђeњa сa другимa. Кao штo Хoустoн истичe, „сви oблици 
кoгнитивнe пристрaснoсти и нeсвjeснe сaмoмaнипулaциje мoгу 
бити присутни, штo тeшкo дa мoжe бити чврстa oснoвa зa рaзвoj 
мoрaлнoг/врлoг сoциjaлнoг рaдникa”35) . Упрaвo с тим je пoвeзaнa 
joш jeднa oд oснoвних критикa eтици врлини, дa нe дaje дoвoљнo 
дoбрo `упутствo зa дjeлoвaњe`36).

Свe oвe критикe прoизилaзe из чињeницe дa ниje мoгућe 
зaузeти двиje пeрспeцтивe истoврeмeнo37). Стaвљaњeм фoкусa 
нa пojeдинцa и њeгoв мoрaлни рaзвoj, eтикa врлинe губи из видa 
oпштe, зajeдничкo, зaнeмaруjући пoтрeбe и зaкoнe друштвeнoг, 
мaкрoпoзициjу, oднoснo другe пojeдинцe кao рeфeрeнтну тaчку. 
Пoрeд тoгa, eтикa врлинe сe зaснивa нa aпсoлутнoм пoвjeрeњу 
у мoћ пojeдинцa зa рaзвoj врлинe и урoђeнoj мoтивaциjи зa 
дjeлoвaњe прeмa врлини. Aкo прeтпoстaвимo супрoтнo, дa сви 
људи нeмajу у сeби урoђeни кaпaцитeт зa дjeлoвaњe прeмa врлини, 
oндa Aристoтeлoвa eтикa нe нуди oдгoвoр нa тo кaкo oбeзбиjeдити 
прихвaтљив нивo eтичкe прaксe oд стрaнe свих сoциjaлних рaдникa. 
Штa сa oним сoциjaлним рaдницимa кojи нису „тaлeнтoвaни” зa 
дjeлoвaњe прeмa врлини, кojи нeмajу урoђeну склoнoст, сaзнaњe и 
нaвику зa хумaнистчку прoфeсиoнaлну прaксу, oснoвни je прoблeм 
eтикe врлинe у сoциjaлнoм рaду.

34) Lеster Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Routledge Ltd. 
Great Britain, 2002.

35) Houston in Lеster Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Rout-
ledge Ltd. Great Britain, 2002.

36) Julia Annas, “Virtue Ethics”, The Oxford Handbook of Ethical Theory, (ed. David Copp), 
Oxford University Press, USA, 2006.

37) Свен Хесле, Од индивидуе до интеракције (Разговор са Б), Филозофски факултет у 
Бањој Луци, Бања Лука, 2002. 
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3. УMЈEСTO ЗAКЉУЧКA

Иaкo je oчиглeднo нaшe увjeрeњe дa je eтикa врлинe, приje 
свeгa свojим фoкусoм нa рaзвoj eтичкe кoмпeтeнциje, вишe 
кoмплeмeнтaрнa хумaнистичкoм сoциjaлнoм рaду у oднoсу нa 
дeoнтoлoгиjу, циљ нaшeг рaдa ниje биo утврдити кoja je eтичкa 
тeoриja `бoљa` или `aдeквaтниja`. Сoциjaлни рaд сa свим свojим 
oблaстимa дjeлoвaњa je тoликo кoмплeксaн, дa свaки eтички 
дoпринoс мoрaлнoм прoмишљaњу, свaкa нoвa eтичкa пeрспeктивa 
oтвaрa вaжнe дилeмe и дaje знaчajнe смjeрницe барем у нeкoj oд 
oблaсти сoциjaлнoг рaдa. И кaдa сe сa нeким eтичким пoстулaтимa 
нe слaжeмo, oни нaм jaснo укaзуjу нa oнo штo смaтрaмo вриjeдним 
у сoциjaлнoм рaду, oнo штo смaтрaмo дa je пoтрeбнo рaдити 
другaчиje. Eтичкe тeoриje у oквиру нa рeлaциjи зaснoвaнoг 
приступa сoциjaлнoм рaду изрaслe су упрaвo нa слaбoстимa 
дeoнтoлoгиje и утилитaризмa, кao `стaриjих` eтичких приступa. 
Taкoђe, субjeктивизaм и кoнструктивизaм кao пaрaдигмaтски oквир 
нaс упoзoрaвajу дa смo мoждa сaмo ‘пoгрeшнo рaзумjeли” и Кaнтa, 
и Бeнтaмa, и Mилa, или Aристoтeлa. Упрaвo тo je oснoвa ‘oдбрaнe’ 
кojу мoдeрнa дeoнтoлoгиja и утилитaризaм нудe, дoк истoврeмeнo 
пoстaje уoбичajeнo дa сe у сoциjaлнoм рaду трaгa зa свojeврсних 
интeгрaлним приступoм кojи би oбухвaтиo и eтику врлинe и бригe 
нa jeднoj, и eтику прaвилa и принципa нa другoj стрaни.

Умjeстo тoгa, вaжниjим смaтрaмo oтвoрити питaњe знaчaja 
филoзoфскo-eтичких тeoриja зa сoциjaлни рaд. Штa нaс oнe мoгу 
нaучити o прoфeсиjи сoциjaлнoг рaдa, нaшeм oднoсу прeмa сeби у 
прoфeсиoнaлнoj улoзи, клиjeнтимa, студeнтимa? Кaквe нaм дилeмe 
мoгу oтвoрити, мoгу ли нaм пojaснити грaницe, пoнудити нeкe 
oдгoвoрe, или бaр усмjeрити гдje би их трaжили? 

Истoврeмeнo, aутoнoмиja и мoћ кoja сe у сoциjaлнoм рaду 
прeпуштa прoфeсиoнaлцимa у прoцjeни пoтрeбa и рeсурсa клиjeнтa 
кao и мoгућих рjeшeњa, пo сeби нoси и oбaвeзу и oдгoвoрнoст зa 
сoлидну eтичку eдукaциjу и мoрaлни рaзвoj сoциjaлнoг рaдникa. 
Свjeснo врeднoвaњe, рeфлeксиja и aргумeнтoвaњe свojих 
вриjeднoсних и eтичких стaвoвa, мишљeњa и пoнaшaњa, диo je 
рaзвoja укупнoг прoфeсиoнaлнoг идeнтитeтa, oднoснo eтичкe 
димeнзиje прoфeсиoнaлнe кoмпeтeнциje сваког социјалног 
радника. Oвдje je вaжнo нaглaсити дa eтички рaзвoj прoфeсиoнaлцa 
нe мoрa и углaвнoм нe знaчи дирeктнo прoучaвaњe eтичких тeoриja, 
вeћ прeдстaвљa примjeну нeких eлeмeнaтa филoзoфскo-eтичких 
учeњa нa рaзвoj мoрaлнoг кoд пojeдинцa. Притoм oнo нe знaчи 
„рaсипaњe пaжњe” или тeoриjскo ‘мeтaфилoзoфирaњe’ у трeнутку 
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кaдa сe сoциjaлни рaдник свaкoднeвнo суoчaвa сa кoмплeксним 
изaзoвимa у oгрaничeним рeсурсимa. Moрaлнa прoцjeнa, eтички 
суд, мoрaлнa дилeммa, eтички прoблeм, jeсу eлeмeнти нa кojимa 
сe зaснивa свaкoднeвнa прoфeсиoнaлнa прaксa. Стoгa мoрaлни 
рaзвoj сoциjaлнoг рaдникa знaчи стaлни рaд нa oбjeктивизaциjи 
субjeктивнoг, учинити видљивим oнo штo вeћ пoстojи, зaузeти 
мeтaпoзициjу, рaзмoтрити, oднoснo крoз рeфлeксиjу нa личнo крoз 
филoзoфскo-eтичкe кoнцeптe нeпрeстaнo рaзвиjaти прoфeсиoнaлну 
кoмпeтeнциjу. Филoзoсфкa eтикa нaм дaje тeoриjски oснoв, 
тeрминoлoгиjу, oснoвнe структурe и вeзe, у oднoсу нa кoje eтикa 
у сoциjaлнoм рaду пoкушaвa oдгoвoрити нa кључнe зaхтjeвe и 
пoтрeбe прoфeсиje, сoциjaлних рaдникa, клиjeнaтa и друштвa у 
цjeлини.
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Andrea Puhalic

BASIC PHILOSOPHICAL-THEORETICAL 
APPROACHES TO ETHICS OF SOCIAL WORK

Resume
Depending on the nature of ethical theory underlying, and basic 

perspectives that they take up in social work, in our work, we distin-
guish between two basic philosophical and theoretical approaches to 
ethics of social work: 1) the principles-based approach, which is pre-
sented by Kant’s ethical teaching; and 2) an approach focused on the 
moral character of the relationship, which we presented through the 
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elements of Aristotelian virtue ethics. The fundamental belief is that 
Kantian ethics have given the ideological basis for the development 
of the traditional ethics of social work within the positivist paradigm, 
such as the learning of virtue ethics complementary to development of 
a modern, humanistic social work in the postmodern paradigm.

Kant’s view of the origin and nature of moral for long has been 
almost the only, the dominant ethical perspective, not only in social 
work, but also in science and ethics in general. It is based on the view 
of each individual as purely rational being, who is completely free to 
make their own choices and decisions. Basically rejection of subjectiv-
ity as ‘’random impulse or transient feelings’’, is Kant’s basic concept 
of free will. Access to every individual as completely autonomous and 
rational individual, in social work is to ignore the entire set of objective 
and subjective realities that limit the autonomy of the client. Kant’s in-
terpretation of free will in the ethics of social work carries a theoretical 
and ethical justification for leaving the client’s responsibility for the 
situation in which it is located. Professional and ethical practice within 
the meaning of such an approach objectively, rationally, emotionally 
completely excludes categorically universal “to everybody the same” 
treatment, regardless of the consequences. Ignoring the specifics and 
limitations of the context in which everyday professional activity takes 
place, there is also the basis of efforts to, based on deontological con-
ceptions of universality of the priniples, define also universal principles 
of social work.

Based on the principles-based approach to social work educa-
tion also puts focus on the development of logical and rational. Since 
the development of an ethical sensibility focused on the development 
of ethical principles and not professional, ethical learning in education 
is related to the development and study of foreign principles on which 
should be based on professional practice. The existence of the required 
level of ethical development of every social worker’s perception, deci-
sion making and action in social work already presuppose a personal 
human capacity.

Criticism of the principles-based approach to the ethics of social 
work is focused on non-complementary basic elements of this ethical 
approach to humanistic social work, referring primarily to the univer-
sality of the principles and generality-dimensional rational moral char-
acter.

In contrast, Aristotle’s ethics deals with man as the main actor of 
all moral processes, giving a theoretical foothold to the ethics of social 
work to return in its studies focus on the individual and the develop-
ment of his character for moral action. The theory of virtue in social 
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work draws attention to the importance of not only cognitive, but moral 
predisposition for social workers in relation to ethical practice. Some of 
the new concepts it brings to the social work ethics are situational and 
cultural specificity of the moral, the development of virtue as intellec-
tual and moral capacities of social workers, the possibility of the ethi-
cal development of the individual, the importance of practicing virtue, 
validation of feeling and moral dimension of education for social work. 
In contrast to the deontological approach, from the perspective of virtue 
ethics are not talking about the moral or good social work, but a good 
and moral social worker. A good worker is a prerequisite for ethical 
practice. The moral social worker learned how to assemble the power 
of the mind, the judgement, assessment of the situation and work on 
highly analytical way, he knows that he thinks seriously and critically 
of himself, taking into account the value of the framework in which he 
operates.

Apart from the teaching and practice in social work education 
and virtue ethics brings the need for the development of logical and 
moral capacities of social work students, as well as the basic tools of 
professional practice. The main objective of this ‘’moral’’ education for 
social work is to gain awareness or sense of what is possible in the role 
of social workers in a diverse and changing professional contexts and, 
in relation to personal and professional capacities and resources of the 
organization, the community, and the society as a whole.

Autonomy and power that in social work is given to profession-
als in the assessment of needs and resources of the client as well as 
possible solutions, carries the responsibility and obligation of a solid 
ethical education and moral development of social workers. Philosophi-
cal ethics gives us a theoretical basis, terminology, basic structure and 
connections in relation to which the ethics of the social work try to an-
swer the key requirements and needs of the profession, social workers, 
clients and society as a whole.
Keywords: social work ethics, philosophical and moral theory, morality, free 

will, responsibility, virtue, ethical development, social work prac-
tice, social work education

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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Сажетак
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до но ше њем свих под за кон ских ака та ко ја  су За ко ном про пи са на 
а ко ја кон крет ни је и бли же ре гу ли шу обла сти со ци јал не за шти-
те. Пред мет ана ли зе овог ра да је Пра вил ник о бли жим усло ви ма 
и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, акт ко ји је 
за ме нио це лу јед ну гру пу пра вил ни ка ко ја су ра ни је уре ђи ва ла 
стан дар де у за ви сно сти од ко ри снич ких гру па. Циљ ра да је да се 
да јед на ана ли за усло ва и стан дар да ко ја ће пру жа о ци ма услу га 
со ци јал не за шти те скре ну ти па жњу на кључ на ме ста Пра вил ни ка 
и да ука же на ва жност при ме не Пра вил ни ка у сва ко днев ном ра ду 
пру жа ла ца услу га, у сми слу кон ти ну и ра ног ис пу ња ва ња струк ту-
рал них и функ ци о нал них стан дар да услу га, ка ко за јед нич ких, та ко 
и по себ них, спе ци фич них за кон крет ну услу гу.

При ме на Пра вил ни ка пред ста вља зна ча јан ко рак у про це су 
уво ђе ња ква ли те та у си стем со ци јал не за шти те, уре ђе њу си сте ма 
и ус по ста вља њу си сте ма ли цен ци ра ња ор га ни за ци ја со ци јал не за-
шти те.
Кључ не ре чи: со ци јал на за шти та, услу ге со ци јал не за шти те, стан дар ди 

услу га со ци јал не за шти те, пру жа о ци услу га со ци јал не за-
шти те, струк ту рал ни стан дар ди, функ ци о нал ни стан дар-
ди.
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1.УСЛУГЕИЦИЉЕВИСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Со ци јал на за шти та је ор га ни зо ва на дру штве на де лат ност од 
јав ног ин те ре са чи ји је циљ пру жа ње по мо ћи и осна жи ва ње за са-
мо ста лан и про дук ти ван жи вот у дру штву по је ди на ца и по ро ди-
ца, као и спре ча ва ње на ста ја ња и от кла ња ње по сле ди ца со ци јал-
не ис кљу че но сти1). У скла ду са овим За ко ном, сва ки по је ди нац и 
по ро ди ца ко ји ма је нео п ход на дру штве на по моћ и по др шка ра ди 
са вла да ва ња со ци јал них и жи вот них те шко ћа и ства ра ња усло ва за 
за до во ље ње основ них жи вот них по тре ба има ју пра во на со ци јал-
ну за шти ту. Пра ва на со ци јал ну за шти ту обез бе ђу ју се пру жа њем 
услу га со ци јал не за шти те и ма те ри јал ном по др шком.

Услу ге со ци јал не за шти те су ак тив но сти пру жа ња по др шке 
и по мо ћи по је дин цу и по ро ди ци (у да љем тек сту: ко ри сник) ра ди 
по бољ ша ња, од но сно очу ва ња ква ли те та жи во та, от кла ња ња или 
убла жа ва ња ри зи ка не по вољ них жи вот них окол но сти, као и ства-
ра ње мо гућ но сти да са мо стал но жи ве у дру штву2).

Је дан од бит них ци ље ва со ци јал не за шти те је обез бе ђи ва ње 
до ступ но сти услу га и оства ри ва ње пра ва у со ци јал ној за шти ти, 
а на че ло уна пре ђе ња ква ли те та со ци јал не за шти те, као јед но од 
на че ла со ци јал не за шти те де фи ни са них овом за ко ном, пред ви ђа 
да се услу ге со ци јал не за шти те пру жа ју у скла ду с прин ци пи ма 
и стан дар ди ма са вре ме не про фе си о нал не прак се со ци јал ног ра да.

Ци ље ви со ци јал не за шти те оства ру ју се пру жа њем услу га 
со ци јал не за шти те и дру гим ак тив но сти ма ко је пред у пре ђу ју, ума-
њу ју или от кла ња ју за ви сност по је ди на ца и по ро ди ца од со ци јал-
них слу жби.

За кон о со ци јал ној за шти ти је услу ге со ци јал не за шти те по-
де лио у пет гру па: 

1) услу ге про це не и пла ни ра ња – про це на ста ња, по тре ба, 
сна га и ри зи ка ко ри сни ка и дру гих зна чај них осо ба у ње го вом 
окру же њу; про це на ста ра те ља, хра ни те ља и усво ји те ља; из ра-
да ин ди ви ду ал ног или по ро дич ног пла на пру жа ња услу га и ме ра 
прав не за шти те и дру гих про це на и пла но ва;

2) днев не услу ге у за јед ни ци – днев ни бо ра вак; по моћ у ку-
ћи; свра ти ште и дру ге услу ге ко је по др жа ва ју бо ра вак ко ри сни ка у 
по ро ди ци и не по сред ном окру же њу;

1) За кон о со ци јал ној за шти ти, СлужбенигласникРС, бр. 24/11.

2) За кон о со ци јал ној за шти ти, СлужбенигласникРС, бр. 24/11.
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3) услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот – ста но ва ње уз по др-
шку; пер со нал на аси стен ци ја; обу ка за са мо стал ни жи вот и дру ге 
вр сте по др шке нео п ход не за ак тив но уче шће ко ри сни ка у дру штву; 

4) са ве то дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге – 
ин тен зив не услу ге по др шке по ро ди ци ко ја је у кри зи; са ве то ва ње 
и по др шка ро ди те ља, хра ни те ља и усво ји те ља; по др шка по ро ди ци 
ко ја се ста ра о свом де те ту или од ра слом чла ну по ро ди це са смет-
ња ма у раз во ју; одр жа ва ње по ро дич них од но са и по нов но спа ја ње 
по ро ди це; са ве то ва ње и по др шка у слу ча је ви ма на си ља; по ро дич-
на те ра пи ја; ме ди ја ци ја; СОС те ле фо ни; ак ти ва ци ја и дру ге са ве то-
дав не и еду ка тив не услу ге и ак тив но сти; 

5) услу ге сме шта ја – сме штај у срод нич ку, хра ни тељ ску или 
дру гу по ро ди цу за од ра сле и ста ри је; дом ски сме штај; сме штај у 
при хва ти ли ште и дру ге вр сте сме шта ја.

Услу ге со ци јал не за шти те ор га ни зу ју се та ко да од го ва ра ју 
по тре ба ма ко ри сни ка, по је ди на ца и по ро ди ца у ри зи ку због не по-
вољ них жи вот них окол но сти у ко ји ма су се на шли. У си сте му со-
ци јал не за шти те услу ге су ор га ни зо ва не као услу ге за де цу, мла де 
и по ро ди цу и услу ге за од ра сле и ста ри је ко ри сни ке. Без об зи ра о 
ко јој циљ ној гру пи ко ри сни ка је реч, у из бо ру услу га нео п ход но је 
ува жа ва ње ин те гри те та ста бил но сти ве за и окру же ња ко ри сни ка и 
по ро ди це. Услу ге со ци јал не за шти те мо гу се  пру жа ти при вре ме но, 
по вре ме но и кон ти ну и ра но, у скла ду с по тре ба ма и нај бо љим ин-
те ре сом ко ри сни ка.

Ка ко би се обез бе дио ква ли тет у пру жа њу услу га, уна пре дио 
ква ли тет со ци јал не за шти те, и оба ве за ли пру жа о ци услу га со ци-
јал не за шти те  да услу ге пру жа ју у скла ду с прин ци пи ма и стан-
дар ди ма са вре ме не про фе си о нал не прак се со ци јал ног ра да, За кон 
о со ци јал ној за шти ти је пред ви део оба ве зу про пи си ва ња бли жих 
усло ва и стан дар да за пру жа ње и оства ри ва ње услу га со ци јал не 
за шти те од стра не ми ни стра над ле жног за со ци јал ну за шти ту.

2.СТАНДАРДИЗАПРУЖАЊЕУСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Те жња за ста нар ди за ци јом у со ци јал ној за шти ти по ти че још 
из вре ме на ка да се ова област раз ви ја ла. У по че ци ма се ’ме ри ла’ 
ра ши ре ност и ди на ми ка со ци јал них про бле ма или пра ти ла струк-
ту рал на и дру га обе леж ја ко ри сни ка со ци јал ног ра да и со ци јал них 
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слу жби3). Да нас, иако на ни воу ЕУ не по сто ји је дин стве на по ли-
ти ка у обла сти со ци јал не за шти те, зе мље чла ни це има ју ус по ста-
вље не стан дар де за пру жа ње услу га у овој обла сти, ба зи ра не на 
за јед нич ким прин ци пи ма и вред но сти ма.4)

У нај оп шти јем сми слу, стан дар ди се мо гу де фи ни са ти као 
‘’документовани договори који садржетехничке спецификације
илидругепрецизнекритеријумекојисеконзистентнокористекао
правила, смерницеилидефиницијекарактеристикауциљуобез
беђењадапроизводи,процесиилиуслугеодговарајусвојојнамен
и’’ (ИСО 9000)5). Де ле се на ми ни мал не (основ не) и ви со ке (из ван-
ред не)6). У со ци јал ној за шти ти се обич но опе ра ци о на ли зу ју кроз 
функ ци о нал не и струк ту рал не стан дар де.7)

На ба зи ових ре ше ња, а на осно ву за кон ске од ред бе до нет је 
Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га 
со ци јал не за шти те8). Овим Пра вил ни ком про пи са ни су ми ни мал ни 
стан дар ди за пру жа ње сле де ћих услу га со ци јал не за шти те: услу-
ге сме шта ја (дом ски сме штај, ма ле дом ске за јед ни це, при хва ти ли-
ште, пре дах сме штај); днев не услу ге у за јед ни ци (днев ни бо ра вак, 
по моћ у ку ћи, свра ти ште, лич ни пра ти лац де те та); услу ге по др шке 
за са мо стал ни жи вот (ста но ва ње уз по др шку, пер со нал на аси стен-
ци ја). Ис пу ње ност усло ва и стан дар да про пи са них Пра вил ни ком, 
услов је за до би ја ње ли цен це за пру жа ње услу га со ци јал не за шти-
те, не за ви сно од то га да ли се услу га пру жа у окви ру јав ног, при-
ват ног или не про фит ног сек то ра. 

Ор га ни за ци је со ци јал не за шти те  мо гу до би ти огра ни че ну 
ли цен цу (до пет го ди на) и ли цен цу (шест го ди на), у за ви сно сти 
од сте пе на ис пу ње но сти За ко ном про пи са них усло ва, ме ђу ко ји ма 
су и усло ви ко ји се ти чу ис пу ње но сти стан дар да услу ге со ци јал не 
за шти те за ко ју се тра жи ли цен ца. Огра ни че ну ли цен цу до би ја ју 
оне ор га ни за ци је со ци јал не за шти те ко је пр ви пут под но се зах-

3) Ми ло сав Ми ло са вље вић, „Тра ди ци ја ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду“, Социјалнаполи
тика, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 23.

4) Ми ро слав Бр кић, „Ка рак те ри сти ке си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји и Евро пи“, Со
цијалнаполитика, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 34.

5) Qu a lity Mаnаgement Pri ci ples, In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Stan dar di za tion, htpp://www.
iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html

6) Ми ро слав Бр кић, „Стан дар ди услу га у со ци јал ној за шти ти“, Социјалнамисао–Часо
писзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипракси,Бе о град, 2008,57(1), стр. 89.

7) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Развојлокалнихуслугасоцијалнезаштите,Про-
грам Ује ди ње них На ци ја за раз вој (UNDP), Бе о град, 2007. стр. 23.

8) Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, 
СлужбенигласникРС, бр. 42/2013.
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тев за ли цен цу; ко је се на ла зе се у про це су тран сфор ма ци је, а на 
осно ву пла на тран сфор ма ци је уста но ва со ци јал не за шти те и оне 
ора га ни за ци је ко је не ис пу ња ва ју све стан дар де про пи са не  Пра-
вил ни ком. Но ви пру жа о ци услу га, од но сно оне ор га ни за ци је со ци-
јал не за шти те ко је пр ви пут под но се зах тев за ли цен цу, ду жне су 
да од мах ис пу не усло ве и стан дар де про пи са не Пра вил ни ком, док 
оне ор га ни за ци је со ци јал не за шти те ко је су услу ге пру жа ле у тре-
нут ку сту па ња на сна гу За ко на о со ци јал ној за шти ти (12. 04. 2011. 
го ди не), има ју оба ве зу да у ро ку од три го ди не од сту па ња на сна гу 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га 
со ци јал не за шти те ис пу не усло ве и стан дар де њи ме про пи са не и у 
том ро ку под не су над ле жном ор га ну зах тев за ли цен цу за пру жа ње 
услу га со ци јал не за шти те.

3.СПЕЦИФИКАЦИЈАУСЛУГАИЗАЈЕД
НИЧКИМИНИМАЛНИСТАНДАРДИ

Спе ци фи ка ци јом услу ге од ре ђу је се ње на свр ха, ко ја је у нај-
ши рем сми слу ве за на за ус по ста вља ње ве ћег ни воа са мо стал но сти 
ко ри сни ка, од но сно од ра жа ње ње го вог по сто је ћег ни воа функ ци о-
ни са ња; за тим ко ри снич ка гру па ко јој је на ме ње на, и скуп про грам-
ских ак тив но сти ко ји ма се обез бе ђу је за до во ља ва ње по тре ба ко ри-
сни ка и ко ри снич ке гру пе.

При утвр ђи ва њу усло ва и стан дар да за гру пе услу га или кон-
крет не услу ге у Пра вил ни ку се нај пре по ла зи од де фи ни са ња свр хе 
услу ге, циљ не гру пе ко ја је по тен ци јал ни ко ри сник услу ге, као и 
про грам ских ак тив но сти ко је је у окви ру услу ге нео п ход но обез бе-
ди ти ко ри сни ци ма, ка ко би се до сти гла уна пред де фи ни са на свр ха 
пру жа ња услу ге. 

Као што  је већ ре че но, Пра вил ник о бли жим усло ви ма и 
стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти и те  је до нет у 
ци љу обез бе ђи ва ња ква ли те та у пру жа њу услу га, уна пре ђи ва ња 
си сте ма со ци јал не за шти те и са на ме ром да се пру жа о ци услу га, 
сви, без из у зет ка, оба ве жу да ис пу ња ва ју на овај на чин про пи са не 
ми ни мал не стан дар де услу га.Ми ни мал ни стан дар ди пред ста вља ју 
основ не зах те ве ко ји се мо ра ју ис пу ни ти ка ко би се пру жа ле услу ге 
со ци јал не за шти те и са сто је се од:

1) ми ни мал них струк ту рал них стан дар да, ко јим се утвр ђу-
ју ин фра струк тур ни, ор га ни за ци о ни и ка дров ски усло ви 
за пру жа ње услу ге;
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2) ми ни мал них функ ци о нал них стан дар да, ко јим се утвр-
ђу ју вред но сне, кван ти та тив не и ква ли та тив не ди мен зи-
је струч них по сту па ка.

Пра вил ник пред ви ђа два ни воа оп што сти стан дар да, ка-
ко струк ту рал них, та ко и функ ци о нал них: за јед нич ки и по себ ни 
струк ту рал ни и функ ци о нал ни стан дар ди. За јед нич ки ми ни мал ни 
струк ту рал ни и функ ци о нал ни стан дар ди пред ста вља ју зах те ве ко-
ји се мо ра ју ис пу ни ти не за ви сно од ко ри снич ких гру па ко ји ма је 
услу га на ме ње на а по себ ни ми ни мал ни струк ту рал ни и функ ци о-
нал ни стан дар ди пред ста вља ју спе ци фич не зах те ве ко ји се мо ра ју 
ис пу ни ти у окви ру од ре ђе не гру пе услу га или кон крет не услу ге, са-
гла сно по тре ба ма и раз ли чи то сти ма ко ри снич ке гру пе9). За јед нич-
ки ми ни мал ни струк ту рал ни стан дар ди бли же ре гу ли шу: јав ност 
ра да (основ ни про грам, ела бо рат, го ди шњи план ра да, кри те ри ју ме 
за утвр ђи ва ње при о ри те та при при је му, про це ду ре, еви ден ци јеи 
до ку мен та ци ју и др.); ло ка ци ју објек та и опре му; одр жа ва ње хи ги-
је не, не сме та но функ ци о ни са ње, рад ни про стор, рад но вре ме, за-
ду же ни рад ник).За јед нич ки ми ни мал ни функ ци о нал ни стан дар ди 
уре ђу ју: при јем ко ри сни ка (при јем ну про це ну, по доб ност ко и сни-
ка за ко ри шће ње услу ге, ка па ци тет пру жа о ца услу ге, при о ри те те 
за при јем); про це ну ко ја се вр ши на кон при је ма ко ри сни ка и пе ри-
о дич но то ком пру жа ња услу ге,  уз уче шће ко ри сни ка; утвр ђи ва ње 
сте пе на по др шке; пла ни ра ње и по нов ни пре глед. 

Ово су основ ни за јед нич ки ми ни мал ни зах те ви ко је су пру-
жа о ци услу га со ци јал не за шти те по За ко ну оба ве зни да ис пу не, без 
об зи ра ко ја услу га со ци јал не за шти те је у пи та њу. Оста ли зах те ви 
(стан дар ди) су спе ци фич ни ји и уже де фи ни са ни, у скла ду са по-
себ но сти ма гру пе услу га или са мо јед не услу ге, ко ју ор га ни за ци ја 
со ци јал не за шти те же ли да пру жа. Све по себ но сти су у ди рект ној 
за ви сно сти од ко ри снич ке гру пе и по тре ба са мих ко ри сни ка.

За раз ли ку од ра ни јих под за кон ских ака та ко ји су бли же уре-
ђи ва ли ову област, овај Пра вил ник је из бе гао тер ми не ко ји су до 
са да би ли у упо тре биу де фи ни са њу ко ри сни ка услу га: за ви сни, по-
лу за ви сни и не за ви сни ко ри сни ци. Ни је у пи та њу са мо тер ми но ло-
шка раз ли ка пој мо ва. Су штин ски, на осно ву про це не спо соб но сти 
ко ри сни ка да не по сред но бри не о се би и мо гућ но сти уче ство ва ња 
у ак тив но сти ма жи во та у за јед ни ци, утвр ђу је се сте пен по треб не 
по др шке ко ри сни ку у сва ко днев ном функ ци о ни са њу. Да кле, утвр-
ђу је се сте пен по треб не по др шке ко ри сни ку а не сте пен ње го ве за-
ви сно сти. 

9) Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, 
СлужбенигласникРС, бр. 42/2013.
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На осно ву на ве де ног, уста но вље на су че ти ри ни воа по др шке: 
 –  По др шка I сте пе на - зна чи да ко ри сник ни је спо со бан да 

се са мо стал но бри не о се би и укљу чи у ак тив но сти днев-
ног жи во та у за јед ни ци, због че га му је по треб но фи зич ко 
при су ство и кон ти ну и ра на по моћ дру гог ли ца.

 –  По др шка II сте пе на - зна чи да ко ри сник мо же да бри не о 
се би и да се укљу чи у ак тив но сти днев ног жи во та у за јед-
ни ци уз фи зич ко при су ство и по моћ дру гог ли ца.

 –  По др шка III сте пе на - зна чи да ко ри сник мо же да бри не 
о се би и да се укљу чи у ак тив но сти днев ног жи во та у за-
јед ни ци, али му је услед не до вољ но раз ви је них зна ња и 
ве шти на по тре бан над зор и по др шка дру гог ли ца.

 –  По др шка IV сте пе на - зна чи да ко ри сник са мо стал но, од-
но сно уз под се ћа ње, мо же да оба вља све жи вот не ак тив-
но сти10).

На осно ву ове ска ле сте пе на по др шке и за кон ске од ред бе да 
су у слу ге со ци јал не за шти те ор га ни зо ва не као услу ге за де цу, мла-
де и по ро ди цу и услу ге за од ра сле и ста ри је ко ри сни ке, де фи ни шу 
се циљ не гру пе ко ри сни ка за кон крет ну услу гу со ци јал не за шти те.

У окви ру гру пе услу га сме шта ја Пра вил ни ком су де фи ни са-
ни за јед нич ки ми ни мал ни струк ту рал ни стан дар ди за ове услу ге, 
јер је реч о зах те ви ма ко ји се мо ра ју ис пу ни ти увек ка да се ра ди о 
услу га ма сме шта ја. Од но се се на: про стор, опре му, ис хра ну, по слу-
жи ва ње хра не, хи ги је ну и основ не ка дро ве. У том сми слу, сва ки 
пру жа лац услу га сме шта ја мо ра има ти стал но за по сле ног со ци јал-
ног рад ни ка, обез бе ђе ну про фе си о нал ну прав ну по др шку, инај ма-
ње 60% струч них рад ни ка, од укуп ног бро ја за по сле них струч них 
рад ни ка и струч них са рад ни ка.

4.ПОСЕБНИСТРУКТУРАЛНИСТАНДАРДИ

Ка да ис пу не зах те ве про пи са не за јед нич ким ми ни мал-
ним струк ту рал ним и функ ци о нал ним стан дар ди ма, ор га ни за ци-
је со ци јал не за шти те ду жне су да од го во ре и зах те ви ма по себ них 
струк ту рал них и функ ци о нал них стан дар да за кон крет ну услу гу 
или гру пу услу га, про пи са не овим Пра вил ни ком. По себ ни стан-
дар ди ува жа ва ју спе ци фич но сти кон крет не услу ге.

10) Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, 
СлужбенигласникРС, бр. 42/2013.
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4.1.Услугедомскогсмештаја

Ка да су у пи та њу услу ге дом ског сме шта ја, по себ ни ми ни-
мал ни струк ту рал ни стан дар ди углав ном се од но се на за сту пље-
ност ка дро ва. Пра вил ни ци ко ји су ову област ре гу ли са ли до сту-
па ња на сна гу Пра ви ли ка о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за 
пру жа ње услу га со ци јал не за шти те су де таљ но стан дар ди зо ва ли и 
нор ми ра ли све струк ту ре за по сле них у до мо ви ма за сме штај ко ри-
сни ка. Та ко је, на при мер, њи ма био нор ми ран и број за по сле них 
ку ва ра, по моћ них рад ни ка у ку хи њи, спре ма чи ца, рад ни ка у ве ше-
ра ју и сл.  Стан дар ди са др жа ни у Пра вил ни ку о бли жим усло ви ма 
и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те де фи ни шу 
ис кљу чи во ка дро ве ко ји су у ди рект ном ра ду са ко ри сни ци ма. У 
том сми слу ад ми ни стра тив но-тех нич ко осо бље ни је пред мет Пра-
вил ни ка. Овим се да је ве ћа ауто но ми ја ди рек то ру или осни ва чу ор-
га ни за ци је со ци јал не за шти те за пру жа ње услу ге сме шта ја у де лу 
ан га жо ва ња ка дро ва ко ји ни су у ди рект ном ра ду са ко ри сни ци ма, 
уз услов да број ан га жо ва них ка дро ва  у пот пу но сти обез бе ђу је ис-
пу ње ност  струк ту рал них стан дар да ко ји за ви се од њих (ис хра на, 
по слу жи ва ње хра не, хи ги је на и др).

Ми ни мал ни број струч них рад ни ка, струч них са рад ни ка и 
са рад ни ка не по сред но ан га жо ва них у ра ду са де цом и мла ди ма на 
дом ском сме шта ју, од ре ђу је се на сле де ћи на чин:

Табелабр.1.Ми ни мал ни број струч них рад ни ка, струч них 
са рад ни ка и са рад ни ка за дом ски сме штај де це и мла дих

Корисничкагрупа Стручнирадниции
стручнисарадници Неговатељи

Децаимлади
саинтелектуал
нимтешкоћама

-1 струч ни рад ник 
или струч ни са рад-
ник на 15 ко ри сни ка

1 не го ва тељ на 
10 ко ри сни ка са 
утвр ђе ним I и II 
сте пе ном по др шке

Децаимлади
безродитељ
скогстарања

-1 струч ни рад ник 
или 1 струч ни са рад-
ник на 8 ко ри сни ка,
-1 стручни радник 
- ноћни васпитач на 
30 корисника или 1 
стручни радник - ноћни 
васпитач по објекту 
уколико објекат има 
до 30 корисника.
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Децаимладиу
сукобусазаконом

-1 струч ни рад ник 
или 1 струч ни са рад-
ник на 6 ко ри сни ка
- 1 стручни радник 
- ноћни васпитач 
на 20 корисника.

Ка да је у пи та њу услу га дом ског сме шта ја де це и мла дих, 
струч ни рад ни ци ан га жо ва ни у пру жа њу услу ге дом ског сме шта ја 
оба вља ју и по сло ве рад но-оку па ци о не те ра пи је.

На сли чан на чин де фи ни са ни су и ка дро ви ка да је реч о гру-
пи ста рих и од ра слих ли ца. 

Табелабр.2.Ми ни мал ни број струч них рад ни ка, струч них 
са рад ни ка и са рад ни ка за дом ски сме штај од ра слих и ста ри јих

Корисничкагрупа Стручнирадниции
стручнисарадници Неговатељи

Старијалица - 1 струч ни рад ник 
или 1 струч ни са рад-
ник на 70 ко ри сни ка

-  1 не го ва тељ на 
10 ко ри сни ка са 
утвр ђе ним I и II 
сте пе ном по др шке

Одраслалицаса
интелектуалним
тешкоћамаиду
шевнооболела

-  1 струч ни рад ник или 
1 струч ни са рад ник 
на 25 ко ри сни ка,

-  један инструктор 
по радионици.

-  1 не го ва тељ на 
10 ко ри сни ка са 
утвр ђе ним I и II 
сте пе ном по др шке

Одраслалицаса
телеснимин
валидитетом

-  је дан струч ни рад-
ник или је дан 
струч ни са рад ник 
на 40 ко ри сни ка,

-  1 ин струк тор по 
ра ди о ни ци

-  1 не го ва тељ на 
10 ко ри сни ка са 
утвр ђе ним I и II 
сте пе ном по др шке

Од нос не го ва те љи ца је увек иден ти чан (1/10), док ва ри ра 
број струч них рад ни ка, од но сно са рад ни ка. Та ко за ста ри ја ли ца 
из но си 1/70, за од ра сле са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма 1/25, од но-
сно 1/40 за осо бе са ин ва ли ди те том.

Уко ли ко по сто је рад но оку па ци о не ак тив но сти, увек је де-
фи ни сан 1 ин струк тор по ре а ди о ни ци. Услу га ко ја до са да ни је по-
сто ја ла у си сте му со ци јал не за шти те су ма ле дом ске за јед ни це. Из 
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тог раз ло га, оне су по се бан пред мет ин те ре со ва ња. Као и ка да је 
дом ски сме штај де це и мла дих упи та њу, и сме штај у ма ле дом ске 
за јед ни це ове циљ не гру пе је при вре ме ног ка рак те ра, а са свр хом 
обез бе ђи ва ња си гур ног и сти му ла тив ног окру же ња, ко је ко ри сни-
ци из од ре ђе них раз ло га ни су има ли у по ро ди ци. Циљ је при пре ма 
за по вра так у би о ло шку, сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу, усво је-
ње или оспо со бља ва ње за са мо стал ни жи вот. Осо бе ност ове услу ге 
је ње на по ро дич но ли кост, од но сно то да су ор га ни за ци ја ра да и све 
про грам ске ак тив но сти у ма лим дом ским за јед ни ца ма ор га ни зо-
ва не на на чин ко ји је бли зак по ро дич ним усло ви ма жи во та. Услу га 
је кон ци пи ра на та ко да су ор га ни за ци ја ра да и про грам ске ак тив-
но сти усме ре не на ин тер ак ци ју и ко ри шће ње до ступ них ре сур са у 
ло кал ној за јед ни ци.

Услу ге сма шта ја у ма ле дом ске за јед ни це на ме њењ не су де-
ци и мла ди ма са III и IV сте пе ном по др шке, нај ду же до за вр шет ка 
сред њег обра зо ва ња; и де ци и мла ди ма са I и II сте пе ном по др шке.

Услу га ма лих дом ских за јед ни ца за де цу и мла де са I и II 
сте пе ном по др шке код нас се раз ви ја ла у прет ход не две го ди не. У 
овом тре нут ку их има пет, ко је су осно ва не при уста но ва ма за де цу 
и мла де без ро ди тељ ског ста ра ња: у Не го ти ну, Ни шу, Алек син цу, 
Ба њи Ко ви ља чи и у Бе о гра ду, у ко је су сме ште на де ца и мла ди са I 
и II сте пе ном по др шке, ко ја су, до сме шта ја у ма ле дом ске за јед ни-
це, би ла на сме шта ју у Уста но ви за сме штај од ра слих и ста ри јих са 
ин те лек ту ал ним и мен тал ним те шко ћа ма у Ку ли ни.  На тај на чин је 
од ре ђе ном бро ју де це и мла дих са смет ња ма у раз во ју обез бе ђе но 
аде кват ни је и сти му ла тив ни је окру же ње, ви ше на лик на по ро ди цу. 
Док су на сме шта ју у ма лим дом ским за јед ни ца ма, ин тен зив но се 
ра ди на њи хо вој при пре ми и ства ра њу мо гућ но сти за по вра так у 
би о ло шку, сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу, или за усво је ње. Тен-
ден ци ја је да се осну ју још три ма ле дом ске за јед ни це при уста но-
ва ма за де цу и мла де, у ко је би се, на исти на а чин, сме шта ла де ца 
и мла ди са смет ња ма у раз во ју ко ји се ду ги низ го ди на на ла зе на 
сме шта ју у дру гим уста но ва ма, ра ди по ди за ња њи хо вих ка па ци те-
та и ства ра ња усло ва за дру ги, ма ње ре стрик ти ван об лик за шти те.

Ми ни мал ни број струч них рад ни ка и струч них са рад ни ка 
не по сред но ан га жо ва них у ра ду са ко ри сни ци ма у ма лим дом ским 
за јед ни ца ма од ре ђу је се на след ћи на чин:
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Табелабр.3.Ми ни мал ни број осо бља не посредно 
ан га жо ва ног у ра ду са ко ри сни ци ма за услу ге  

ма лих дом ских за јед ни ца за де цу и мла де

Услуга Стручнирадниции
стручнисарадници Неговатељице Ноћнасмена

МДЗIиII
степенпо
дршке

4 струч на рад ни ка 
или струч на са рад-
ни ка по објек ту

6 не го ва те љи-
ца по објек ту 2 ли ца

МДЗIIIи
IVстепен
подршке

5 струч них рад ни-
ка или струч них 
са рад ни ка на 2 МДЗ 
у днев ној сме ни

1 струч ни рад-
ник или струч-
ни са рад ник на 
две ма ле дом-
ске за јед ни це.

Ка да су у пи та њу услу ге при хва ти ли шта и пре дах сме шта-
ја, ми ни мал ни број струч них рад ни ка и  стуч них са рад ни ка не по-
сред но ан га жо ва них у ра ду са ко ри сни ци ма од ре ђу је се на сле де ћи 
на чин:

Табелабр.4.Ми ни мал ни број ан га жо ва нох особља 
непо сред но ан га жо ва ног на ра ду са ко ри сни цима 

за услу ге при хва ти ли шта и пре дах сме шта ја

Услуга
Стручнирад
ницииструч
нисарадници

Негова
тељице Ноћнасмена

Прихва
тилиште

1)за жр тве 
зло ста вља ња, 
за не ма ри ва-
ња и на си ља 
у по ро ди ци; 
жр тве тр го-
ви не љу ди ма; 
де цу у скит-
њи и кри зним 
си ту а ци ја ма;

-5 струч них рад ни-
ка и 2 са рад ни ка за 
ка па ци тет до 10 ко-
ри сни ка, а 1 струч-
ни рад ник на сва ких 
до дат них 5 ко ри сни-
ка, од но сно 1 са рад-
ник на сва ких до дат-
них 10 ко ри сни ка;

2) за ма ло лет-
не стран це

- 3 струч на рад-
ни ка за ка па ци тет 
до 15 ко ри сни ка, а 
1 струч ни рад ник 
на сва ких до дат-
них 5 ко ри сни ка
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3) за одрасле 
бескућнике 
и просјаке

- 2 стручна радни-
ка и 5 сарадника за 
капацитет до 10 ко-
рисника, а 1 сарад-
ник на сваких до-
датних 5 корисни-
ка, односно један 
стручни радник 
на сваких додат-
них 10 корисника

Предах
смештај

-Нај ма ње 3 струч на 
рад ни ка, од но сно 
струч на са рад ни ка, 
у днев ној сме ни

-3 не го ва-
те љи це
-1 радни ин-
структор по 
радионици

-1 не го ва-
те љи ца по 
објек ту

4.2.Дневнеуслугеузаједницииуслугепо
дршкезасамосталниживот

Одељ ци IV и V Пра ви ли ка о бли жим усло ви ма и стан дар-
ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те раз ра ђу ју усло ве и 
стан дар де за днев не услу ге у за јед ни ци и услу ге по др шке за са-
мо стал ни жи вот; де фи ни шу спе ци фи ка ци ју услу га,  циљ не гру пе, 
свр ху, ак тив но сти услу га, као и по себ не ми ни мал не и функ ци о нал-
не стан дан дар де за услу ге: днев ни бо ра вак, по моћ у ку ћи (нај ви ше 
раз ви ја на услу га у по след њих не ко ли ко го ди на), свра ти ште, лич ни 
пра ти лац де те та (днев не услу ге у за јед ни ци) и услу ге ста но ва ња уз 
по др шку и пер со нал не аси стен ци је (услу ге по др шке за са мо стал ни 
жи вот). 

У овим гру па ма услу га, услу га лич ни пра ти лац де те та је но-
ва услу га, на ста ла као пан дан услу зи пер со нал на аси стен ци ја од-
ра слим осо ба ма са ин ва ли ди те том. До ступ на је де те ту са ин ва ли-
ди те том од но сно са смет ња ма у раз во ју, ко ме је по треб на по др шка 
за за до во ља ва ње основ них по тре ба у сва ко днев ном жи во ту у кре-
та њу, одр жа ва њу лич не хи ги је не, хра ње њу, обла че њу и ко му ни ка-
ци ји са дру ги ма, под усло вом да је укљу че но у школ ски си стем, до 
кра ја ре дов ног шко ло ва ња, укљу чу ју ћи и за вр ше так сред ње шко ле. 
Циљ ове услу ге је пру жа ња  од го ва ра ју ће ин ди ви ду ал не прак тич не 
по др шке де те ту ра ди укљу чи ва ња у ре дов но шко ло ва ње  и ак тив-
но сти у за јед ни ци, ра ди ус по ста вља ња што ве ћег ни воа са мо стал-
но сти.
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По себ ни ми ни мал ни струк ту рал ни стан дар ди и у овим гру-
па ма услу га  се  углав ном од но се на за сту пље ност ка дро ва. За услу-
ге ко је се ко ри сни ци ма пру жа ју у њи хо вом при род ном окру же њу 
(по моћ у ку ћи, лич ни пра ти лац де те та и пер со нал на аси стен ци ја), 
кроз ре дов не по мо ћи у ак тив но сти ма днев ног жи во та, ка да по ро-
дич на по др шка ни је до вољ на или ни је рас по ло жи ва, ак тив но сти у 
окви ру услу ге ре а ли зу ју: не го ва те љи це  (по моћ у ку ћи),  са рад ни-
ци - лич ни пра ти о ци де те та и са рад ни ци - пер со нал ни аси стен ти 
ко ји има ју за вр ше не основ не обу ке по акре ди то ва ним про гра ми ма 
за услу ге ко је пру жа ју. Пру жа лац услу ге по моћ у ку ћи оба ве зан је 
да ан га жу је струч ног рад ни ка за про це ну по тре ба ко ри сни ка и за 
ко ор ди ни са ње ра да не го ва те љи ца, а пру жа о ци услу га лич ни пра ти-
лац де те та и пер со нал не аси стен ци је мо ра ју има ти нај ма ње јед ног 
струч ног рад ни ка.

Услу ге днев ног бо рав ка, свра ти шта и ста но ва ња уз по др шку 
под ра зу ме ва ју пру жа ње услу ге у про сто ру ван кућ ног окру же ња 
ко ри сни ка, да кле из ван по ро ди це, али у при род ном, нај че шће ко-
ри сни ку бли ском окру же њу, у про сто ру ко ји је при ме рен про пи-
са ним стан дар ди ма и у ко ме се пру жа ју ор га ни зо ва не про грам ске 
ак тив но сти ка ко би услу га по сти гла сво ју свр ху и у што ве ћој ме ри 
за до во љи ле по тре бе ко ри сни ка.

Број струч них рад ни ка и струч них са рад ни ка ан га жо ва них 
уне по сред ном ра ду са ко ри сни ци ма за услу ге днев ног бо рав ка, 
свра ти шта и ста но ва ња уз по др шку, утвр ђу је се на сле де ћи на чин:

Табелабр.5.Ми ни мал ни број струч них рад ни-
ка, струч них са рад ни ка и са рад ни ка за услу ге днев-

ног бо рав ка, свра ти шта и ста но ва ња уз по др шку

Услу га Број струч них рад ни ка 
и струч них са рад ни ка Не го ва те љи це 

Дневниборавак
1) за де цу и мла де са 
фи зич ким ин ва ли-
ди те том и ин те лек-
ту ал ним те шко ћа ма

  2 струч на рад ни ка и 1 
са рад ник за ка па ци тет до 
10 ко ри сни ка, а 1 струч ни 
рад ник на сва ких до дат-
них 5 ко ри сни ка, од но-
сно 1 са рад ник на сва ких 
до дат них 10 ко ри сни ка;

2) за де цу и мла де у 
су ко бу са за ко ном, 
ро ди те љи ма, шко-
лом или за јед ни цом

2 струч на рад ни ка за 
ка па ци тет до 10 ко-
ри сни ка, а 1 струч ни 
рад ник на сва ких до-
дат них 5 ко ри сни ка
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3) за одрасле 
са физичким 
инвалидитетом и 
интелектуалним 
тешкоћама

- 1  струч ни рад ник и 2 
са рад ни ка за ка па ци-
тет до 10 ко ри сни ка, а 
1 са рад ник на сва ких 
до дат них 5 ко ри сни-
ка, од но сно 1 струч-
ни рад ник на сва ких 
до дат них 10 ко ри сни ка.

Свра ти ште -  Нај ма ње 1 струч ни 
рад ник и 1 са рад ник

Ста но ва ње уз 
по др шку

1)ли ца са ин-
ва ли ди те том:

2)млади који 
сеосамостаљују

1стручнирадник,одго
воранзаорганизацијуи
координацијурадаипру
жањауслугезанајмање
3стамбенејединице(за
свекорисничкегрупе)

-1  струч ни рад ник - са-
вет ник за оса мо ста љи-
ва ње на 10 ко ри сни ка

-1  стручни радник - савет-
ник за осамостаљивање 
на 15 корисника

један неговатељ 
на четири 
корисника

И за све оста ле сег мен те за шти те Пра вил ник де фи ни ше спе-
ци фич не струк ту рал не и функ ци о нал не стан дар де. Уко ли ко ни су 
де фи ни са ни спе ци фич ни, при ме њу ју се за јед нич ки функ ци о нал ни 
стан дар ди ко ји се од но се на при јем, пла ни ра ње, по нов ни пре глед. 

Сту па њем на сна гу овог Пра вил ни ка пре ста ју да ва же сви 
пра вил ни ци о бли жим усло ви ма за осни ва ње и нор ма ти ви ма и 
стан дар ди ма за оба вља ње де лат но сти уста но ва со ци јал не за шти-
те за сме штај де це и омла ди не без ро ди тељ ског ста ра ња, де це и 
омла ди не са по ре ме ћа ји ма у по на ша њу, де це и омла ди не оме те не 
у раз во ју, за сме штај пен зи о не ра и дру гих ста рих ли ца, за сме штај 
од ра слих ли ца оме те них у мен тал ном раз во ју, ду шев но обо ле лих 
и ин ва лид них ли ца, за осни ва ње уста но ва со ци јал не за шти те и за 
оба вља ње де лат но сти, од но сно по сло ва со ци јал не за шти те, ко ји су 
до сту па ња на сна гу Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма и стан дар-
ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те уре ђи ва ли ову област.

При ме на усло ва и стан дар да про пи са них Пра вил ни ком о 
бли жим усли ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за-
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шти те обез бе ђу је ис пу ње ност ми ни мал них зах те ва у по гле ду ква-
ли те та услу га со ци јал не за шти те. Ква ли тет услу га со ци јал не за-
шти те, у скла ду са За ко ном, уна пре ђу је се при ме ном са вре ме них 
до стиг ну ћа на у ке и стру ке, и струч ном по др шком ра ди уна пре ђе ња 
про фе си о нал них ком пе тен ци ја струч них рад ни ка и ква ли те та за-
шти те ко ри сни ка. Ор га ни над ле жни за со ци јал ну за шти ту на ни воу 
ауто ном не по кра ји не од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу 
про пи са ти при ме ну ви ших стан дар да и по вољ ни је усло ве за оства-
ри ва ње услу га ко је обез бе ђу је ауто ном на по кра ји на од но сно је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве11).
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Resume
So cial ser vi ces are ac ti vi ti es that pro vi de sup port and as si stan ce 

to in di vi du als and fa mi li es (he re af ter re fer red to as user) to im pro ve 

11) За кон о со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, број 24/11
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or ma in tain the qu a lity of li fe, eli mi na te or re du ce the risk of adver se 
li fe cir cum stan ces, as well as to cre a te op por tu ni ti es for in de pen dent 
li fe in the com mu nity. One of the main ob jec ti ves of so cial pro tec tion 
system is to en su re the ava i la bi lity of the ser vi ces and the exer ci se of 
the right on so cial se cu rity. Ob jec ti ves of so cial pro tec tion are ac hi e ved 
by pro vi ding so cial ser vi ces and ot her ac ti vi ti es that pre vent, re du ce or 
eli mi na te in di vi du als and fa mi li es de pen den ce on so cial ser vi ces. In 
or der to en su re the qu a lity of ser vi ce de li very, im pro ve the qu a lity of 
so cial pro tec tion, and com mitt pro vi ders of so cial ca re ser vi ces to pro-
vi de ser vi ces in ac cor dan ce with the prin ci ples and stan dards of mo dern 
pro fes si o nal so cial work prac ti ce, the Law on So cial Wel fa re pre dic ted 
de fi ning the clo ser con di ti ons and stan dards for the pro vi sion and ac-
hi e ve ment of so cial ser vi ces by the Mi ni ster for So cial Pro tec tion. On 
the ba sis of this pro vi sion the Ru le bo ok on de ta i led re qu i re ments and 
stan dards for the pro vi sion of so cial ser vi ces was pas sed. Tho se re qu i-
re ments and stan dards sho uld be ap plied to all pro vi ders of so cial ca re. 
Ful fil lment of the re qu i re ments and stan dards de fi ned by the re gu la tion 
is one of the conditionс for the li cen se for the pro vi sion of so cial ser vi-
ces, wit ho ut which, ac cor ding to the law, so cial wel fa re or ga ni za ti ons 
can not pro vi de ser vi ces. Mi ni mum stan dards are ba sic re qu i re ments 
that ha ve to be me et in or der to pro vi de so cial pro tec tion ser vi ces and 
they are con si sted of mi ni mum struc tu ral stan dards, which de ter mi ne 
the in fra struc tu ral, or ga ni za ti o nal and staf fing re qu i re ments for the pro-
vi sion of ser vi ces, and fun cti o nal mi ni mum stan dards, which de ter mi-
ne the va lue, qu an ti ta ti ve and qu a li ta ti ve di men si ons of pro fes si o nal 
pro ce du res. Com mon mi ni mum struc tu ral and fun cti o nal stan dards are 
re qu i re ments that must be met re gar dless of the be ne fi ci ary gro up to 
which the ser vi ce is in ten ded. Spe ci fic struc tu ral and fun cti o nal mi ni-
mum stan dards are spe ci fic re qu i re ments that must be met for a cer tain 
gro up of ser vi ces or spe ci fic ser vi ces ac cor ding to the ne eds and di ver-
sity of user gro ups. When the mi ni mum re qu i re ments pre scri bed by the 
com mon struc tu ral and fun cti o nal stan dards are met, so cial wel fa re or-
ga ni za ti ons are obli ged to re spond to the de mands of spe ci fic struc tu ral 
and fun cti o nal stan dards. Spe ci fic stan dards cha rac te ri ze the spe ci fic 
ser vi ces. When it co mes to a chil dren’s ho me pla ce ment, the spe cial mi-
ni mum struc tu ral stan dards are ma inly re la ted to the re pre sen ta tion of 
em ployees. Stan dards con ta i ned in the Ru le bo ok on the con di ti ons and 
stan dards for the pro vi sion of so cial ser vi ces are de fi ned ex clu si vely 
with per sons who are wor king di rectly with cu sto mers. In this sen se, 
ad mi ni stra ti ve and tec hni cal staff is not su bject of the Ru le bo ok. Mi-
ni mum num ber of skil led wor kers and pro fes si o nals di rectly in vol ved 
in wor king with the users is de ter mi ned de pen ding on the user gro up 
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pro vi der is wor king with (chil dren and youth, adults, and el derly), and 
to the ne e ded de gree of sup port.
Keywords: so cial wel fa re, so cial wel fa re ser vi ces, stan dards of so cial ca re 

ser vi ces, pro vi ders of so cial ser vi ces, struc tu ral stan dards, fun cti-
o nal stan dards.

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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Сажетак
До но ше њем но вог за ко на Ре пу бли ка Ср би ја је ко нач но до би-

ла је дан од кров них до ку ме на та ре фор ме со ци јал не за шти те. Уве-
ден је си стем ква ли те та по ко јем су сви пру жа о ци услу га у оба ве зи 
да ис пу не про пи са не стан дар де, као и да кон ти ну и ра но уна пре ђу ју 
ква ли тет сво јих услу га. По ста вљен је си стем со ци јал не за шти те 
ко ји се ба зи ра на кон цеп ту услу га, ко ри сник је парт нер и на ла зи се 
у фо ку су си сте ма, а циљ за ко на је ства ра ње јед на ких мо гућ но сти 
за са мо ста лан жи вот и под сти ца ње со ци јал не укљу че но сти. Да би 
но ви оквир по стао у пот пу но сти при мен љив и функ ци о на лан по-
треб но је усва ја ње чи та вог ни за под за кон ских ака та, ко ји де таљ ни-
је ре гу ли шу за кон ске нор ме. 

Пред мет овог ра да је бли жи осврт на од ре ђе не од ред бе За-
ко на о со ци јал ној за шти ти, Пра вил ни ка о струч ним по сло ви ма у 
со ци јал ној за шти ти и Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу струч них рад ни-
ка у со ци јал ној за шти ти. Аутор ука зу је на зна чај иден ти фи ко ва ња 
и пре ци зног де фи ни са ња струч них по сло ва у со ци јал ној за шти ти, 
њи хо вог све о бу хват ног и аде кват ног ре гу ли са ња пре ма функ ци-
ја ма, при ро ди рад них про це са и ис хо ди ма ко ји на ста ју у пру жа-
њу услу га со ци јал не за шти те, као и од ре ђи ва ње бли жих усло ва и 
стан дар да за њи хо во оба вља ње. По себ но се ис ти че зна чај ус по-
ста вља ња си сте ма ли цен ци ра ња струч них рад ни ка, ан га жо ва них 
у уста но ва ма со ци јал не за шти те и код дру гих пру жа ла ца услу га 
со ци јал не за шти те. Аутор да је осврт на по сту пак ли цен ци ра ња 
струч них рад ни ка, усло ве и на чин сти ца ња, об на вља ња, при вре ме-
ног или трај ног од у зи ма ња ли цен це, уво ђе њем Ко мо ре со ци јал не 
за шти те као но вог со ци јал ног ак те ра у со ци јал ној за шти ти. Си сте-
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мом ли цен ци ра ња струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти обез бе-
ђу је се фор мал на осно ва за про фе си о нал ни раз вој за по сле них, што 
до при но си уна пре ђе њу функ ци о ни са ња си сте ма со ци јал не за шти-
те и по бољ ша ва ефи ка сност за по сле них. 
Кључнеречи: со ци јал на за шти та, струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти-

ти, пру жа о ци услу га со ци јал не за шти те, струч ни рад ни ци 
у со ци јал ној за шти ти, Ко мо ра со ци јал не за шти те, ли цен-
ци ра ње струч них рад ни ка, струч но уса вр ша ва ње, си стем 
ква ли те та

1.РЕФОРМСКЕПРОМЕНЕУ
СОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

Осно ве ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те, као и раз ло зи 
за до но ше ње но вог за ко на се мо гу на ћи и у по што ва њу ме ђу на род-
них стан дар да и оба ве за пре у зе тих ра ти фи ка ци јом ме ђу на род них 
уго во ра, пре све га оних ко ји се од но се на га ран ци је људ ских пра-
ва и сло бо да и пра ва де те та, у ис пу ње њу усло ва за при дру жи ва ње 
Европ ској уни ји, као и по тре би из ра де за јед нич ког Ме мо ран ду ма о 
со ци јал ној укљу че но сти што је пред у слов Европ ске уни је за пре-
го во ре за зе мља ма кан ди да ти ма. 

У из ра ди За ко на о со ци јал ној за шти ти кре ну ло се од кључ-
них ме ђу на род них до ку ме на та у овој обла сти као што су: По ве ља 
о основ ним со ци јал ним пра ви ма ЕУ, Ме ђу на род на по ве ља о еко-
ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма, Ме ђу на род ни пакт 
о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, Ме ђу на род на кон вен ци ја о 
ели ми на ци ји свих фор ми ра си зма и ра сне дис кри ми на ци је, Кон-
вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том и Кон вен ци ја УН о 
пра ви ма де те та. Ра ди хар мо ни за ци је на шег за ко но дав ства са за ко-
но дав ством Европ ске уни је, овај за кон је ускла ђен и са ци ље ви ма 
Ли са бон ске стра те ги је, пот пи са не 2007. го ди не, као и са ци ље ви-
ма со ци јал не ко хе зи је, ко ји пред ста вља ју при о ри те те ре форм ских 
про ме на у со ци јал ној за шти ти у Ре пу бли ци Ср би ји.

Но ви за кон по пр ви пут уво ди и си стем ли цен ци ра ња, ка ко 
пру жа ла ца услу га – ор га ни за ци ја, та ко и по је ди на ца – про фе си о-
на ла ца у со ци јал ној за шти ти. Ли цен ци ра ње је по сту пак у ко ме се 
ис пи ту је да ли уста но ва со ци јал не за шти те и струч ни рад ник ис пу-
ња ва ју усло ве и стан дар де за пру жа ње услу га у обла сти со ци јал не 
за шти те што се по твр ђу је јав ном ис пра вом – ли цен цом. Ли цен цу 
ор га ни за ци ји со ци јал не за шти те, по но вом за ко ну, из да је ми ни-
стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту, и то као ли цен цу на шест 
го ди на или огра ни че ну ли цен цу, до пет го ди на, док ли цен цу струч-
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ном рад ни ку из да је Ко мо ра со ци јал не за шти те ко ја пред ста вља део 
укуп ног ре гу ла тор ног си сте ма у обла сти со ци јал не за шти те. Ли-
цен ца услов за оба вља ње струч них по сло ва у со ци јал ној за шти ти 
(у уста но ва ма со ци јал не за шти те и код дру гих пру жа о ца услу га).

За кон пред ви ђа и си стем об на вља ња, као и мо гућ ност су-
спен зи је и од у зи ма ња ли цен це ор га ни за ци ји со ци јал не за шти те, 
од но сно при вре ме ног или трај ног од у зи ма ња ли цен це струч ним 
рад ни цим. Усва ја ње пра вил ни ка ко ји бли же уре ђу ју про цес ли цен-
ци ра ња ор га ни за ци ја и про фе си о на ла ца је омо гу ћи ло да си стем 
функ ци о ни ше у скла ду са но вим кон цеп том па се ти ме обез бе ђу ју 
и усло ви за вр ше ње мо ни то рин га њи хо ве им пле мен та ци је. 

Без об зи ра на кон цепт ко ји про па ги ра но ви за кон, до усва ја-
ња и при ме не свих по треб них пра вил ни ка и ја ча ња ин сти ту ци ја и 
ор га ни за ци ја у ци љу по ве ћа ња плу ра ли те та услу га, си стем је и да-
ље осло њен на цен тре за со ци јал ни рад (ЦСР). У њи ма се још увек 
оства ру ју пра ва, при ме њу ју ме ре со ци јал не за шти те, обез бе ђу је 
пру жа ње услу га и вр ше дру ги по сло ви. ЦСР осни ва ис кљу чи во је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, оп шти на од но сно град, а је дан ЦСР 
мо же функ ци о ни са ти за две или ви ше оп шти на, под усло вом да 
сва ка оп шти на има за себ ну ор га ни за ци о ну је ди ни цу, тј. оде ље ње. 
Тре нут но у Ср би ји има 173 оде ље ња, али са мо 140 ЦСР.1) 

Осим цен та ра за со ци јал ни рад, дру ги пру жа о ци услу га со-
ци јал не за шти те, уко ли ко су ли цен ци ра ни, мо гу пру жа ти услу ге у 
за јед ни ци, услу ге по ро дич ног сме шта ја, као и дом ског сме шта ја, 
у скла ду са За ко ном, а на њи хо ву де лат ност при ме њу ју се од ред бе 
За ко на и про пи са до не тих за ње го во спро во ђе ње.  Ове услу ге се 
убр за но раз ви ја ју по след њих го ди на, али иако се број њи хо вих ко-
ри сни ка по ве ћао, ка па ци те ти су и да ље не до вољ ни2).

Иако је цео спек тар усво је них до ку ме на та имао за циљ да 
ре фор ми ше си стем со ци јал не за шти те, тре нут ни си стем је и да-
ље за др жао мно го еле ме на та прет ход ног мо де ла. На и ме, цен три за 
со ци јал ни рад су и да ље до ми нант ни пру жа о ци услу га и при ма ју 
нај ве ћи део сред ста ва ко је ло кал на са мо у пра ва из два ја за ове на ме-
не, иако но ва за кон ска ре ше ња нпре дви ђа ју рав но пра ван трет ман 
др жав них и не др жав них пру жа о ца услу га и по ме ра ње тр жи шта од 
ин сти ту ци о нал не ка ал тер на тив ној, ва нин сти ту ци о нал ној за шти-
ти.

1) СинтетизованиизвештајорадуцентаразасоцијалнирадуСрбијиу2012.години, Ре-
пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2013, стр. 7.

2) Ми ро слав Бр кић, Дра га на Стан ко вић, Не вен ка Же га рац, „Оче ки ва ња ро ди те ља де це са 
смет ња ма у раз во ју од услу га у за јед ни ци“, Годишњак2013, го ди на VII, број 9, Фа кул-
тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013.
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2.СТРУЧНИПОСЛОВИУСОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

У скла ду са но вим за кон ским уре ђе њем обла сти со ци јал не 
за шти те уре ђе ни су и струч ни по сло ви со ци јал не за шти те. Уве-
де не су про ме не ко је се пре све га од но се на гру пи са ње струч них 
по сло ва пре ма функ ци ја ма, при ро ди рад них про це са и ис хо ди ма 
ко ји на ста ју у пру жа њу услу га со ци јал не за шти те, што пред ста-
вља зна ча јан на пре дак у уре ђе њу си сте ма и при ла го ђа ва њу си сте-
ма по тре ба ма ко ри сни ка. Основ ни циљ ових за кон ских про ме на је 
оства ри ва ње ква ли те та пру жа ња услу га ко ри сни ци ма. 

Ја сно се де фи ни шу струч ни по сло ви и дру ги струч ни по сло-
ви у со ци јал ној за шти ти, као и усло ви за њи хо во оба вља ње, а у 
окви ру њих је из вр ше но гру пи са ње по сло ва у за ви сно сти од де лат-
но сти пру жа о ца услу га и у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка и по тре-
ба ко ри снич ке гру пе. 

Де фи ни са ни струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти Пра вил-
ни ком су: основ ни струч ни по сло ви, спе ци ја ли зо ва ни, су пер ви зиј-
ски по сло ви, прав ни и по сло ви пла ни ра ња и раз во ја3), док су дру ги 
струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти: по сло ви вас пи та ча, рад-
но-оку па ци о ног те ра пе у та, ле ка ра и дру ги струч ни по сло ви ко ји 
под ра зу ме ва ју не по сред ни рад са ко ри сни ком4).

Нов на чин гру пи са ња струч них по сло ва у со ци јал ној за шти-
ти зах те ва и про ме ну ор га ни за ци је тих по сло ва у уста но ва ма со ци-
јал не за шти те и код дру гих пру жа о ца услу га, као и зна чај не про ме-
не у зна њи ма и ве шти на ма ко јим струч ни рад ни ци рас по ла жу. Циљ 
ова квог гру пи са ња по сло ва у уста но ва ма со ци јал не за шти те и код 
дру гих пру жа о ца услу га вр ши се ка ко би се што бо ље оства ри ли 
ор га ни за ци о ни ци ље ви, упра вља ње об у хва том по сла, кон тро ла ра-
да, ква ли тет и ефи ка сност.

У уста но ви од но сно код дру гог пру жа о ца услу га со ци јал не 
за шти те по сло ве оба вља ју: струч ни рад ни ци, струч ни са рад ни ци, 
са рад ни ци и дру га ли ца, у скла ду са за ко ном. Струч ни рад ни ци у 
цен тру за со ци јал ни рад су со ци јал ни рад ник, пси хо лог, пе да гог, 
ан дра гог, спе ци јал ни пе да гог, прав ник и со ци о лог5).  Струч ни рад-
ни ци код дру гих пру жа ла ца услу га со ци јал не за шти те су и де фек-
то лог и ле кар6).

3) Пра вил ник о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти, члан 3, став 2, Службенигла-
сникРС, бр. 11/2012.

4) Ibid, став 3.

5) За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 136, СлужбенигласникРС, бр. 24/2011.

6) Ibidem.
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Струч не по сло ве у со ци јал ној за шти ти оба вља ју струч ни 
рад ни ци и струч ни са рад ни ци са VI и VII сте пе ном струч не спре-
ме у скла ду са сте че ним обра зо ва њем, та ко да је Пра вил ни ком о 
струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти из вр ше но ускла ђи ва ње 
ра ни је сте че них ака дем ских на уч них, од но сно струч них зва ња са 
са да шњим у скла ду са са да ва же ћим про пи си ма у обла сти ви со-
ког обра зо ва ња чи ме се ве ри фи ку је за те че но ста ње и из бе га ва низ 
спор них пи та ња ве за них за струч но до шко ло ва ва ње, тро шко ва до-
шко ло ва ва ња, тех но ло шког ви шка, со ци јал ног про гра ма и слич но.

Пра вил ник о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти 
пред ста вља од го ва ра ју ћи нор ма тив ни оквир за но ву ор га ни за ци ју 
струч ног ра да у уста но ва ма со ци јал не за шти те и дру гих пру жа о ца 
услу га што до при но си ре а ли за ци ји ва жних ре форм ских ак тив но-
сти у обла сти со ци јал не за шти те и пред ста вља основ ко ји ће омо-
гу ћи ти низ про ме на у со ци јал ној за шти ти ко је су пла ни ра не и стра-
те ги јом раз во ја со ци јал не за шти те.

Пра вил ни ком се на нов на чин уре ђу је низ бит них пи та ња за 
функ ци о ни са ње и ор га ни за ци ју струч них по сло ва у со ци јал ној за-
шти ти. Он са др жи нор ме ко је тре ба да омо гу ће са гле да ва ње и до-
след но упра вља ње оби мом по сла, ус по ста вља ње це ло ви тог си сте-
ма од го вор но сти, при ме ре но упра вља ње људ ским по тен ци ја ли ма 
и аде кват но са гле да ва ње и вред но ва ње уло же ног струч ног и дру гог 
ра да сва ког по је дин ца. 

Јед на од но ви на ко ја тре ба да уна пре ди ква ли тет со ци јал-
ног ра да и по бољ ша по ло жај ко ри сни ка, је сте и су пер ви зи ја со ци-
јал ног ра да. Она озна ча ва про цес ко ји обез бе ђу је да се при ме ном 
стан дар да ре а ли зу ју струч ни за да ци и ак тив но сти кроз про фе си о-
нал ну по др шку и уче ње. Струч ни рад ни ци на тај на чин раз ви ја ју 
зна ње, ком пе тен ци је и мо гућ ност да пре у зму од го вор ност за соп-
стве ну прак су, а ти ме и по ди жу ни во ква ли те та за шти те ко ри сни ка. 
Упра во се на струч ном уса вр ша ва њу за сни ва и си стем ли цен ци ра-
ња струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти.

2.1.Правилникостручнимпословимаусоцијалнојзаштити

Пра вил ник оструч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти уре-
ђу је бли же усло ве и стан дар де за оба вља ње струч них по сло ва у 
со ци јал ној за шти ти. Го ди ну да на на кон ње го вог сту па ња на сна гу 
(2013. го ди не), ја ви ла се по тре ба за ње го вим из ме не ма и до пу на ма 
из раз ло га што струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти ни су би ли у 
јед ном де лу уре ђе ни, од но сно гру пи са ни и об у хва ће ни на аде ква-
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тан на чин, а и усло ви за њи хо во оба вља ње ни су би ли ускла ђе ни са 
фак тич ким ста њем. 

Основ ни циљ овог Пра вил ни ка је да се пре све га раз гра ни че 
струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти од дру гих струч них по сло-
ва у со ци јал ној за шти ти, а по том и по сло ви у окви ру ове две гру-
па ци је, по при ро ди рад њи и про це са, у за ви сно сти од де лат но сти 
пру жа о ца услу га, ка рак те ри сти ка и по тре ба ко ри снич ких гру па и 
дру гих усло ва за оба вља ње тих по сло ва. 

Струч не по сло ве у со ци јал ној за шти ти мо гу оба вља ти струч-
ни рад ни ци: ко ји има ју од го ва ра ју ће обра зо ва ње, ко ји су сте кли 
сер ти фи кат о успе шно за вр ше ној обу ци по од го ва ра ју ћем акре ди-
то ва ном про гра му, од но сно по себ на зна ња и ве шти не у оба вља њу 
од го ва ра ју ћих по сло ва и има ју ли цен цу за оба вља ње од ре ђе них 
по сло ва, из у зев по сло ва пла ни ра ња и раз во ја за ко је се не из да је 
ли цен ца, али је по треб но да струч ни рад ник по се ду ју ис тра жи вач-
ка зна ња и ве шти не.7)

Пре ма Пра вил ни ку основ ни струч ни по сло ви у со ци јал ној 
за шти ти у за ви сно сти од де лат но сти пру жа о ца услу ге об у хва та ју 
по сло ве во ди те ља слу ча ја, вас пи та ча, од но сно струч ног рад ни ка за 
од ра сле и ста ри је у до мо ви ма за сме штај, струч ног рад ни ка у при-
хва ти ли шту, са вет ни ка за хра ни тељ ство и оса мо ста љи ва ње, струч-
ног рад ни ка ко ји пру жа услу ге у за јед ни ци (днев ни бо ра вак, по моћ 
у ку ћи, пер со нал на аси стен ци ја, лич ни пра ти лац, пре дах сме штај), 
и дру ги по сло ва ко ји по др жа ва ју жи вот у при род ном окру же њу. 

По себ но су гру пи са ни основ ни струч ни по сло ви со ци јал-
не за шти те у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка и по тре ба ко ри снич ке 
гру пе и об у хва та ју: ин фор ми са ње, про це ну, пла ни ра ње; по сре до-
ва ње и за сту па ње у оства ри ва њу пра ва и ко ри шће њу услу га; спро-
во ђе ње ме ра за шти те ко ри сни ка и пра ће ње ефе ка та пред у зе тих 
услу га и ме ра; са ве то дав но усме ра ва ње, ак ти ва ци ју и ре а ли за ци ју 
со цио-еду ка тив не ак тив но сти у скла ду са по тре ба ма и ин те ре со ва-
њи ма ко ри сни ка; бри гу о фи зич ком, пси хич ком, со ци јал но-емо ци-
о нал ном, ког ни тив ном и раз во ју ко му ни ка ци је и ства ра ла штва код 
ко ри сни ка. 

Спе ци ја ли зо ва ни по сло ви со ци јал не за шти те об у хва та ју ин-
ди ви ду ал но и груп но са ве то ва ње и раз ли чи те те ра пиј ске при сту пе 
од зна ча ја за со ци јал ну за шти ту, ме ди ци ја ци ју, као и дру ге про гра-
ме ко ји зах те ва ју спе ци ја ли зо ва на зна ња и ве шти не.

7) Пра вил ник о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти, Службени гласник РС, бр. 
1/2012 и 42/2013, чл. 5-9.
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Дру ге струч не по сло ве у со ци јал ној за шти ти (по сло ве рад-
но-оку па ци о ног те ра пе у та, по сло ве ле ка ра, вас пи та ча8), фи зи о те-
ра пе у та, ви шег ме ди цин ског тех ни ча ра) мо гу оба вља ти струч ни 
са рад ни ци дру ге од го ва ра ју ће стру ке ко ји има ју од го ва ра ју ће обра-
зо ва ње, сер ти фи кат о успе шно за вр ше ној обу ци по од го ва ра ју ћем 
акре ди то ва ном про гра му.9)Дру ги струч ни по сло ви у со ци јал ној 
за шти ти об у хва та ју и по сло ве са рад ни ка: не го ва те ља, ге рон то до-
ма ћи це, рад ног ин струк то ра, ме ди цин ског тех ни ча ра ко ји оба вља-
ју са рад ни ци са II, III, IV сте пе ном струч не спре ме ан га жо ва ни у 
не по сред ном ра ду са ко ри сни ци ма у уста но ви со ци јал не за шти те 
и код дру гог пру жа о ца со ци јал не за шти те, ко ји су сте кли сер ти фи-
кат о успе шно за вр ше ној обу ци по од го ва ра ју ћем акре ди то ва ном 
про гра му.

По сло ви ле ка ра, са рад ни ка здрав стве не стру ке и ме ди цин-
ских тех ни ча ра оба вља ју се у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре-
ђу је здрав стве на за шти та, а у по гле ду усло ва при ме њу ју се про пи-
си ко ји ма се уре ђу је оба вља ње по сло ва здрав стве них рад ни ка.

Пра вил ник је из вр шио ускла ђи ва ња струч них на зи ва и зва ња 
сте ће них по ра ни јим про пи си ма са струч ним на зи ви ма и зва њи ма 
утвр ђе ним ва же ћим про пи си ма у обла сти ви со ког обра зо ва ња. Пре 
из ме на Пра вил ни ка основ не струч не по сло ве и прав не по сло ве у 
со ци јал ној за шти ти ни су мо гли да оба вља ју за по сле ни струч ни 
рад ни ци ко ји има ју VI сте пен струч не спре ме сте чен по ра ни јим 
про пи си ма, од но сно за вр ше не основ не стру ков не сту ди је, ни ти су 
мо гли да до би ју ли цен цу за оба вља ње тих по сло ва. Та ко ђе, ни дру-
ге струч не по сло ве у со ци јал ној за шти ти ни су мо гли да оба вља ју 
струч ни са рад ни ци ко ји има ју VI сте пен струч не спре ме, од но сно 
за вр ше не основ не стру ков не сту ди је по са да шњим про пи си ма. 

Овај Пра вил ник је ста вио ван сна ге и од ред бе Пра вил ни ка 
ко ји уре ђу ју по сло ве ко ји се оба вља ју у цен тру за со ци јал ни рад 
и ко ји су би ли гру пи са ни као: по сло ви со ци јал ног ра да, управ но-
прав ни по сло ви, по сло ви пла ни ра ња и раз во ја и фи нан сиј ско-ад-
ми ни стра тив ни по сло ви.

По сло ви у со ци јал ној за шти ти оба вља ју се пре ма зах те ви ма 
и ка ра те ри сти ка ма кон крет не услу ге, а у скла ду са про пи си ма ко-
ји ма се уре ђу је ор га ни за ци ја, нор ма ти ви и стан дар ди ра да цен та ра 
за со ци јал ни рад и про пи си ма о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма 
за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те.  

8) Пре по след њих из ме на и до пу на по сло ви вас пи та ча су би ли свр ста ни у дру ге струч не 
по сло ве у со ци јал ној за шти ти, а са да су у окви ру основ них струч них по сло ва у со ци јал-
ној за шти ти. 

9) Пра вил ник о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти, ibid, чл. 17-23.
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3.ЛИЦЕНЦИРАЊЕСТРУЧНИХРАДНИКА
УСОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

Пре ма За ко ну о со ци јал ној за шти ти, ли цен ци ра ње је по сту-
пак у ко ме се ис пи ту је да ли струч ни рад ник ис пу ња ва усло ве и 
стан дар де за пру жа ње услу га у обла сти со ци јал не за шти те. По сту-
пак спро во ди Ко мо ра со ци јал не за шти те и из да је ли цен цу на шест 
го ди на.

Да би об но вио ли цен цу, у овом пе ри о ду од шест го ди на од 
из да ва ња ли цен це струч ни рад ник тре ба да оства ри 120 бо до ва, 
кроз раз ли чи те об ли ке кон ти ну и ра не еду ка ци је, у скла ду са Бо дов-
ном ли стом усло ва за сти ца ње бо до ва за об на вља ње ли цен це ко-
ја чи ни ње гов са став ни део Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу струч них 
рад нка у со ци јал ној за шти ти.

Струч но уса вр ша ва ње об у хва та не пре кид но пра ће ње, усва-
ја ње и при ме ну са вре ме них до стиг ну ћа у на у ци и стру ци ра ди 
одр жа ва ња и уна пре ђи ва ња про фе си о нал них ком пе тен ци ја и ква-
ли те та струч ног ра да свих за по сле них у си сте му со ци јал не за шти-
те10). Од но си се на струч не рад ни ке, струч не са рад ни ке, са рад ни ке, 
ад ми ни стра тив но и тех нич ко осо бље, за по сле не или ан га жо ва не у 
си сте му со ци јал не за шти те.

Спе ци фич ност и дру штве ни зна чај ра да са ко ри сни ци ма си-
сте ма со ци јал не за шти те зах те ва ју стал ни раз вој ка па ци те та за по-
сле них, ор га ни за ци о них струк ту ра и си сте ма у це ли ни. У осно ви 
овог раз во ја је ба зич ни по тен ци јал по је дин ца, ор га ни за ци ја и дру-
штва да учи, на пре ду је и да се раз ви ја. Ефи ка сност у ра ду има по-
зи ти ван по врат ни ефе кат и де лу је под сти цај но на мо ти ви са ност, 
укљу че ност, отво ре ност за но ви не и под сти че да ље уче ње и раз вој.

По тре бе за струч ним уса вр ша ва њем у со ци јал ној за шти ти 
про из и ла зе из ци ље ва ове де лат но сти и на че ла на ко ји ма се за сни-
ва. Пру жа ње по мо ћи, осна жи ва ње за са мо ста лан и про дук ти ван 
жи вот у дру штву и спре ча ва ње на ста ја ња и от кла ња ње по сле ди ца 
со ци јал не ис кљу че но сти зах те ва ју да за по сле ни и дру ги ан га жо ва-
ни у со ци јал ној за шти ти бу ду на од го ва ра ју ћи на чин се лек то ва ни, 
усме ра ва ни и по др жа ва ни за при ме ну са вре ме них до стиг ну ћа и 
уна пре ђе ње ква ли те та услу га.

Свим струч ним рад ни ци ма од тре нут ка сту па ња на сна гу 
Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти-
ти при зна ће се нул та ли цен ца ако има од го ва ра ју ће обра зо ва ње и 
рад но ис ку ство.

10) За кон о со ци јал ној за шти ти,  ibid.
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Струч ни рад ни ци и са рад ни ци не мо гу са мо стал но да ра де 
док не оба ве при прав нич ки стаж, од но сно док не по ло же ис пит 
за ли цен цу. Уко ли ко су у дру гим си сте ма за вр ши ли при прав нич ки 
стаж, пр вих шест ме се ци ра де уз мен тор ску по др шку, на кон че га 
сти чу услов да по ла жу ис пит за ли цен цу.

По ред спро во ђе ња по ступ ка из да ва ња, об на вља ња, при вре-
ме но и трај ног од у зи ма ња ли цен це Ко мо ра со ци јал не за шти те до-
но си од лу ку о ка те го ри за ци ји ра зних об ли ка струч ног уса вр ша ва-
ња (на уч ног од но сно струч ног ску па, еду ка ци ји без про ве ре зна ња, 
окру глом сто лу, три би ни).

3.1.Правилниколиценцирањустручних
радникаусоцијалнојзаштити

Пра вил ни ком о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној 
за шти ти про пи су ју бли жи усло ви за из да ва ње и об на вља ње ли цен-
це и на чин из да ва ње ли цен це, од но сно су спен зи је и од у зи ма ња ли-
цен це струч ном рад ни ку у со ци јал ној за шти ти.

Ли цен ца се из да је за основ не струч не по сло ве, спе ци ја ли-
зо ва не по сло ве, су пер ви зиј ске и прав не по сло ве у со ци јал ној за-
шти ти11) без ко је струч ни рад ник не мо же са мо стал но да оба вља 
оиве по сло ве. При ме на Пра вил ни ка се од но си на струч не рад ни ке 
ан га жо ва не у уста но ва ма со ци јал не за шти те и код дру гих пру жа ла-
ца услу га со ци јал не за шти те.

Струч ни рад ни ци на на ве де ним по сло ви ма сти чу основ ну 
ли цен цу ако има ју од го ва ра ју ће обра зо ва ње, рад но ис ку ство на 
струч ним по сло ви ма у тра ја њу од нај ма ње го ди ну да на у со ци јал-
ној за шти ти, или оба вљен при прав нич ки стаж и по ло жен ис пит за 
ли цен цу. Уко ли ко је струч ни рад ник  рад но ис ку ство сте као ван 
си сте ма со ци јал не за шти те, усло ви за ли цен цу су: за вр ше на обу-
ка за но во за по сле не и во лон тер ски ан га жо ва не струч не рад ни ке и 
струч не са рад ни ке, у скла ду са за ко ном и по ло жен ис пит за ли цен-
цу, од го ва ра ју ћи акре ди то ва ни про грам обу ке или за вр ше не сту ди-
је II сте пе на у окви ру од го ва ра ју ћег про гра ма. 

Струч ни рад ни ци ко ји оба вља ју су пер ви зиј ске по сло ве, по-
ред на ве де них усло ва мо ра ју има ти и пет го ди не рад ног ис ку ства и 
од го ва ра ју ћу еду ка ци ју. Об на вља ње ли цен це под ра зу ме ва оба ве зу 
струч ног рад ни ка да у пе ри о ду од шест го ди на, од да на из да ва ња 
ли цен це, оства ри 120 бо до ва у скла ду са Бо дов ном ли стом кроз 
раз ли чи те об ли ке кон ти ну и ра них еду ка ци ја и струч ног уса вр ша ва-

11) Пра вил ник о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти, Службенигласник
РС, бр. 42/2013, чл. 5-8.
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ња, као и раз ли чи те ак тив но сти ко је до ка зу ју да је струч ни рад ник 
у про те клом пе ри о ду кон ти ну и ра но раз ви јао сво је про фе си о нал не 
ком пе тен ци је.12) 

Бо до ве струч ни рад ник сти че ак тив но или па сив но и кон ти-
ну и ра но, и у оба ве зи је да у то ку пр ве три го ди не оства ри нај ма ње 
40% бо до ва, а у слу ча ју оства ри ва ња ве ћег бро ја бо до ва 20 бо до ва 
се мо же пре не ти при ли ком на ред ног об на вља ња ли цен це. Од го ва-
ра ју ћи до ка зи о струч ном уса вр ша ва њу се пре да ју Ко мо ри на сва-
ких го ди ну да на. 

Ак тив но оства ри ва ње бо до ва под ра зу ме ва да струч ни рад-
ник са мо стал но или тим ски уче ству је у про це су кон ти ну и ра не 
еду ка ци је на на чин ко јим до при но си раз во ју те о риј ских и прак-
тич них зна ња у со ци јал ној за шти ти13) што об у хва та раз не об ли ке 
обра зо ва ња и струч ног уса вр ша ва ња, од сти ца ња спе ци ја ли стич-
ких и струч них зва ња и пре да ва ња на до ма ћим и ме ђу на род ним 
кон гре си ма, струч ним и на уч ним ску по ви ма, пре ко аутор ства и ре-
а ли за ци је про гра ма обу ке (еду ка ци ја) са и без про ве ре зна ња до 
об ја вљи ва ња ра до ва и уред ни штва у ин дек си ра ним и не ин дек си-
ра ним ча со пи си ма и мо но гра фи ја ма.  

Струч ни рад ник за оба вља ње основ них струч них по сло ва 
и прав них по сло ва у оба ве зи је да нај ма ње 30%, а за оба вља ње 
спе ци а ли зо ва них и су пер ви зиј ских по сло ва нај ма ње 40% бо до ва, 
стек не ак тив ним уче ство ва њем у њи хо вом при ку пља њу. 

Струч ни рад ник раз ли чи тим ан га жо ва њем ак тив но при ку-
пља бо до ве у за ви сно сти од об ли ка кон ти ну и ра не еду ка ци ја. Та-
ко, као су пер ви зор или мен тор уче ству је у пла ни ра њу, об ли ко ва-
њу, усме ра ва њу и пра ће њу струч ног уса вр ша ва ња дру гих за чи је је 
уче ње од го во ран. Уко ли ко је пре да вач или тре нер, од но сно из ла гач 
или во ди тељ ак тив но сти за по сле ни пре зен ту је од ре ђе не са др жа је, 
во ди про цес, од ре ђу је ток, фор му и на чин ра да. Као аутор за по сле-
ни кре и ра обу ку у це ло сти: струк ту и ра од ре ђе ни еду ка тив ни са др-
жај ко ји же ли да пред ста ви, те о риј ски га обра зла же и ор га ни зу је у 
ви ду те мат ских је ди ни ца ко је за тим пре зен ту је кроз ин тер ак тив не 
ме то де уче ња сво јим ко ле га ма. 

Прав но или фи зич ко  ли це ко је на ме ра ва да ор га ни зу је струч-
ни скуп, еду ка ци ју и др. мо ра да при ја ви Ко мо ри у утвр ђе ном ро ку, 
нај ка сни је три, од но сно два ме се ца пре одр жа ва ња струч ног ску па, 
и то ис кљу чи во на про пи са ном обра сцу, у штам па ном или елек-
трон ском об ли ку.

12) Пра вил ник о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти, ибид. чл. 10-22.

13)  Ibidem.
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Сва ко уче шће на кон фе рен ци ја ма, на уч ним и струч ним ску-
по ви ма, еду ка ци ја ма, про јек ти ма (ка ко ак тив но, та ко и па сив но), 
уред ни штво, об ја вљи ва ње ра до ва у ча со пи си ма и др. струч ни рад-
ник по твр ђу је под но ше њем про гра ма ра да, од но сно од го ва ра ју ће 
по твр де ор га ни за то ра, ре а ли за то ра про јек та, ауто ра или дру гог од-
го ва ра ју ћег до ка за Ко мо ри при ли ком про це не усло ва за об но ву ли-
цен це.

Струч но уса вр ша ва ње за по сле них у си сте му со ци јал не за-
шти те оства ру је се и: обу ком на рад ном ме сту под не по сред ним 
пра ће њем и по др шком су пер ви зо ра или мен то ра, по утвр ђе ном 
про гра му ра ди струч ног оспо со бља ва ња при прав ни ка за са мо-
стал ни рад у уста но ви со ци јал не за шти те, и дру гим обу ка ма на 
рад ном ме сту; уче шћем у су пер ви зиј ском про це су ко ји обез бе ђу је 
про фе си о нал ну по др шку и уче ње; ди ску си јом или из ла га њем, при-
ка зом књи ге, струч ног члан ка, ре зул та та ана ли зе или ис тра жи ва ња 
на са стан ци ма са ве то дав них и струч них те ла; уче шћем у ис тра-
жи ва њи ма, про јек ти ма, по себ ним или ино ва тив ним про гра ми ма, у 
раз ли чи тим об ли ци ма струч ног уса вр ша ва ња; са мо о бра зо ва њем и 
дру гим об ли ци ма об на вља ња, до пу ња ва ња и про ши ри ва ња струч-
них зна ња.

Овим ви до ви ма струч ног уса вр ша ва ња обез бе ђу је се и хо ри-
зон тал но уче ње ме ђу за по сле ни ма ко је ја ча њи хо ве струч не ка па-
ци те те, и ка па ци те те ор га ни за ци је у це ли ни. Ова кав на чин уче ња и 
уса вр ша ва ња је ве о ма ва жан и за оне ко ји се пр ви пут за по шља ва ју 
у си сте му со ци јал не за шти те јер им омо гу ћа ва бр же и бо ље са гле-
да ва ње и упо зна ва ње спе ци фич но сти ра да у си сте му, уво ђе ње у 
по сао и оспо со бља ва ње за ква ли те тан рад и са рад њу за ко ри сни-
ци ма и дру гим за по сле ни ма.

Пра вил ни ком је пред ви ђе на мо гућ ност про ду же ња ро ка за 
сти ца ње ли цен це на го ди ну да на, од но сно три го ди не ако ду же од 
јед не по ло ви не пе ри о да за ко ји је ли цен ца из да та ни је струч ни рад-
ник био рад но ан га жо ван. Уко ли ко струч ни рад ник ни на кон про-
ду же ња ро ка не стек не зах те ва ни број бо до ва, пре ра спо ре ђу је се на 
по сло ве ко ји не зах те ва ју ли цен цу и упу ћу је се на на кнад но по ла-
га ње ис пи та за ли цен цу. 

Но ви не ко је су уне те по ме ну тим пра вил ни ци ма и за ко ном 
има ју за циљ ства ра ње ефи ка сни јег си сте ма со ци јал не за шти те ко-
ји ће до при не ти да се по тре бе ко ри сни ка за до во ља ва ју на нај а де-
кват ни ји на чин. Ва жна прет по став ка це лог ре форм ског про це са су 
еду ко ва ни про фе си о нал ци ко ји су нај не по сред ни је ан га жо ва ни у 
ра ду са раз ли чи тим гру па ма ко ри сни ка и ко ји су но си о ци ре фор-
ми. Гру пи са ње струч них по сло ва и уво ђе ње си сте ма ли цен ци ра ња 
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про фе си о на ла ца и пру жа ла ца услу га у со ци јал ној за шти ти, од но-
сно при ме на но во у сво је них пра вил ни ка из обла сти ре гу ли са них 
За ко ном о со ци јал ној за шти ти су осно ва за по сти за ње основ ног ре-
форм ског ци ља – по сти за ње ква ли те та услу га со ци јал не за шти те.
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PROFESSIONALWORKINSOCIALCARE

Resume
The Law on So cial Wel fa re in the Re pu blic of Ser bia, de sig ned in 

ac cor dan ce with the stan dards of in ter na ti o nal do cu ments, has cre a ted a 
nor ma ti ve-le gal ba sis for the furt her de ve lop ment of the so cial wel fa re 
system for im pro ve ment of qu a lity of so cial ser vi ces, and has a po si ti ve 
im pact on en han ce ment of so cial in clu sion.

The Law on So cial Wel fa re, al so su bli mes va ri ety of in no va ti ve 
ap pro ac hes and ac hi e ve ments in the re form pro cess. On the one hand, 
ab sorb and le gi sla ti vely ar ti cu la te al ready ma de chan ges in so cial wel-
fa re, but al so cre a tes a le gal pos si bi li ti es for the furt her de ve lop ment of 
so cial pro tec tion systems, which are ba sed on re spect for hu man rights, 
par ti ci pa tion of ser vi ce users in de sig ning of the ser vi ces and de ci sion-
ma king, the user’s cho i ce of ser vi ces and ser vi ce pro vi ders, re spect for 
the dig nity and in te rests, equ al ac cess to ser vi ces, the part ner ship of 
pu blic, NGO and pri va te ser vi ce pro vi ders, sti mu la ting lo cal ini ti a ti ve 
in the cre a tion of so cial pro tec tion and re spect of the right to fa mily li fe 
and the com mu nity.

This act esta blis hes a system ba sed on plu ra lism and li cen sing of 
ser vi ce pro vi ders and pro fes si o nals; im pro ves the qu a lity of pro fes si o-
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nal ser vi ces, thro ugh con ti nu o us tra i ning, li cen sing and the in tro duc tion 
of the Cham ber of so cial pro tec tion; re de fi nes the con trol and re gu la-
tory mec ha nisms (in spec tion and mo ni to ring); gro up of so cial wel fa re 
ser vi ces are de fi ned and the path for the de ve lop ment of new ser vi ces 
are ope ned; fo cus has shif ted to wards com mu nity ser vi ces.

The li cen sing system is an in no va tion in so cial pro tec tion in 
Ser bia, which stems from the need to im pro ve qu a lity and con trol the 
pro vi sion of so cial ser vi ces in a system ba sed on the plu ra lity of ser-
vi ce pro vi ders and users’ rights to cho o se com pe tent pro vi ders of so-
cial ser vi ces. Li cen sing ena bles to de ter mi ne whet her so cial ca re in-
sti tu tion or ot her so cial pro tec tion ser vi ce pro vi ders and pro fes si o nals 
me et the cri te ria and stan dards for the pro vi sion of so cial pro tec tion. 
Pro fes si o nal wor kers are bo und to de ve lop the ir pro fes si o nal com pe-
ten ces by at ten ding ac cre di ted tra i ning pro grams as a con di tion for ob-
ta i ning and re ne wal of the ir li cen ses.

Thro ugh the new system of re gu la tion of so cial pro tec tion, new 
and mo re ef fi ci ent or ga ni za tion of pro fes si o nal work, clu ste ring pro fes-
si o nal ac ti vi ti es, as well as a cle ar se pa ra tion of vo ca ti o nal jobs from 
ot her pro fes si o nal ac ti vi ti es in so cial pro tec tion, im prov ment of the qu-
a lity of so cial ser vi ces thro ugh a li cen sing system will lead to:

 –  Im pro ving the qu a lity of work;
 –  Im pro ving the ca re qu a lity of be ne fi ci a ri es of right and ser vi-

ce, fa mily law and fo ster ca re;
 –  Mo re ra ti o nal tec hni cal pro ce du res and ade qu a te con trol of 

the fun cti o ning of so cial wel fa re in sti tu ti ons and ot her pro vi-
ders of so cial ser vi ces.

Key words:  so cial wel fa re, vo ca ti o nal jobs in so cial wel fa re, ser vi ce pro vi-
ders, so cial work pro fes si o nals, Cham ber of So cial Pro tec tion, 
li cen sing of pro fes si o nals, pro fes si o nal de ve lop ment, qu a lity sys-
tem   

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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OГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

Su za na Bor na ro va 
In sti tu te for So cial Work and So cial Po licy,

Fa culty of Phi lo sophy, Uni ver sity ‘Ss Cyril and Met ho di us’ – Sko pje 
 

Na tas ha Bo go ev ska 
In sti tu te for So cial Work and So cial Po licy,

Fa culty of Phi lo sophy, Uni ver sity ‘Ss Cyril and Met ho di us’ – Sko pje

RE TUR NING MI GRANTS IN 
MACEDONIA: THE CHAL LEN GES OF 

EDU CA TI O NAL RE IN TE GRA TION

Su mma ry
The is sue of re in te gra tion of re tur ning mi grants in Ma ce do nia 

ga i ned in cre a sed at ten tion with the ri se in re turns in the last se ve ral 
years, espe ci ally of Ma ce do nian ci ti zens – il le gal mi grants. It has been 
wi dely re cog ni sed that an or ga ni sed and syste ma tic sta te re spon se to 
the re turn mi gra tion is a key for suc cessful re in te gra tion of re tur ning 
mi grants and pre ven tion of re-emi gra tion and so cial ex clu si on. The pa-
per ela bo ra tes the le gi sla ti ve, po licy-ma king and prac ti cal chal len ges of 
re in te gra tion of re tur ne es in the do main of edu ca tion. The fo cus is on: 
ac cess to edu ca tion for re tur ning chil dren at pri mary, se con dary and ter-
ti ary le vels of edu ca tion; ac cess to adult edu ca tion for re tur ning adults 
and ol der pe o ple; as well as ob stac les for hig her edu ca ti o nal at ta in ment 
and out co mes re la ted to lan gu a ge bar ri ers, ex tra cur ri cu lar as si stan ce 
and re cog ni tion of di plo mas and qu a li fi ca ti ons. 
Key words: edu ca tion, re turn mi gra tion, re in te gra tion, so cial in clu sion 
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1. BAC KGRO UND IN FOR MA TION: 
MAIN EMI GRA TION TRENDS

Re pu blic of Ma ce do nia ga i ned in de pen den ce from For mer Yugo-
sla via in 1991. It’s a small co un try with a to tal po pu la tion of 2.022.547 
ac cor ding to 2002 po pu la tion cen sus and po pu la tion esti ma te for 2011 
of 2.058.5391). Ma ce do nia is a mul ti et hnic co un try with mi xed et hnic 
struc tu re: Ma ce do ni ans-64.18%; Al ba ni ans-25,17%, Turks-3.85%, 
Ro ma-2.66%, Serbs-1.78%, Bo sni ans-0.84%, Vla hos-0.48%, ot her-
1.04%2) . The long and pa in ful pro cess of tran si tion from plan ned to 
mar ket eco nomy con tri bu ted to the po or so cio-eco no mic con di tion 
in the co un try, evi den ce of which are the high unem ployment ra te of 
31.6% in 2012, po verty ra te of 30.4% in 2011 and an ave ra ge gross 
monthly sa lary of only 495 Euro.3) 

The re are so me par ti cu la ri ti es that cha rac te ri ze the mi gra tion hi-
story of Ma ce do nian ci ti zens. Whi le in so me parts of the co un try per-
ma nent emi gra tion pre da tes the bre a kup of Yugo sla via, in ot hers the 
mi gra tion is a mo re re cent phe no me non, trig ge red ma inly by the pa-
in ful struc tu ral adjust ments and chro nic unem ployment and po verty 
fol lo wing the on set of tran si tion to the mar ket system4). The pe riod of 
tran si tion and po or eco no mic per for man ce fol lo wing the 1990s trig ge-
red se ve ral dif fe rent types of mi gra tory mo ve ments. The un fa vo ra ble 
so cio-eco no mic con di ti ons and de te ri o ra ting li ving stan dards, ri sing 
po verty and unem ployment we re the key push fac tors for a lar ge part 
of the Ma ce do nian po pu la tion to se arch for ways out in the eco no mic 
mi gra tion, pre do mi nantly to wards the Euro pean co un tri es. 

Ma ce do nia is tra di ti o nally emi gra ti o nal area for mo re than one 
hun dred years. Alt ho ugh the most po pu lar de sti na ti ons are well known, 
to day the to tal num ber of emi grants li ving abroad is unk nown. The long 
hi story of emi gra tion (which in so me fa mi li es per pe tu a ted for se ve ral 
ge ne ra ti ons), has led to an ab sen ce of re li a ble da ta for “old” mi grants 
and the ir de scen dants, as well as for tho se who re tur ned ho me. Al so, in 
the last de ca des, only a small num ber of ci ti zens of fi ci ally re por ted the-
ir stay abroad. Pu blic sta ti stics in the co un try are in com ple te and only 
in di rect esti ma ti ons are ava i la ble. In the se cir cum stan ces the sco pe of 

1) Sta te Sta ti sti cal Of fi ce, Sta ti sti cal Year bo ok of the Re pu blic of Ma ce do nia,  2011, Sko pje, 
2011.

2) Sta te Sta ti sti cal Of fi ce, Sta ti sti cal Year bo ok of the Re pu blic of Ma ce do nia, Sko pje, 2003.

3) Sta te Sta ti sti cal Of fi ce, ibid. 2003

4) Ab dul Ghaf far Mug hal, Hri sti na Ci pus he va, Hyri je Aba zi,Mi gra tion, Re mit tan ces and the 
Stan dards of Li ving in the Re pu blic of Ma ce do nia (a Re port ba sed on the 2008 Qu a lity of Li fe 
Sur vey), Uni ver sity of So uth East Euro pean Uni ver sity, Te to vo, 2008, pp. 12
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emi gra tion co uld be ap pro xi ma ted only thro ugh the fo re ign da ta so ur-
ces from in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re ce i ving co un tri es. 

Mi gra tion of the ci ti zens of Ma ce do nia is not a re cent phe no me-
non. Se ve ral events ha ve ca u sed lar ge flows of pe o ple mi gra ting along 
years in hi story. The Bal kans wars of 1912-1913, the First World War, 
the Se cond World War, the Ci vil war in Gre e ce (1945 – 1949) ha ve all 
led to mas si ve emi gra tion to USA, Ca na da, Austra lia, and New Ze a-
land. In the six ti es and se ven ti es emi gra tion of Ma ce do nian was trig ge-
red ma inly by the po or eco no mic si tu a tion of the co un try and the main 
de sti na ti ons we re Ger many, Bel gi um, Swit zer land, Italy, Swe den whi le 
smal ler num bers fo und the ir way to Austria, Den mark, Net her lands, 
and Nor way5). 

Most in ten si ve emi gra tion was ob ser ved in the 1960s and 1970s. 
The ti me in ter val from 1990 un til to day is a dis tin cti ve pe riod in which 
the hig hest emi gra tion wa ve was no ti ced sin ce the be gin ning of the 
eco no mic emi gra tion. The la test re le vant com pre hen si ve da ta for the 
num ber of emi grants by par ti cu lar co un tri es are tho se from the World 
Bank. The se da ta show that the num ber of Ma ce do nian ci ti zens in the 
re ce i ving co un tri es all over the world in 2010 amo unts to 447,138 per-
sons6). Ac cor ding to this da ta the emi gra tion ra te is 21.8%. It me ans that 
a con si de ra ble sha re of the to tal po pu la tion of the co un try li ves abroad. 
The re are no in di ca ti ons that this trend will be re du ced in the fol lo wing 
years. A sur vey com mis si o ned by IOM Bu da pest in 2009 sho wed that 
10.5% of the Ma ce do ni ans dec la red cer tain emi gra tion in ten tion in the 
fu tu re7). 

The men ti o ned World Bank da ta for mi grants stocks in 2010 are 
only ro ugh ap pro xi ma ti ons. In the ca se of Ma ce do nian mi grants, they 
are un de re sti ma ted for the over se as co un tri es. Ac cor ding to the cen sus 
da ta and of fi cial sta ti stics of the USA, Ca na da, Austra lia and New Ze-
a land, the num ber of Ma ce do nian ci ti zens in the se co un tri es amo unts 
to 173,795 per sons, which me ans 96,119 per sons mo re than the la test 
World Bank da ta. If we in clu de the se da ta, then the num ber of Ma-
ce do nian ci ti zens abroad re ac hes 543,257 per sons, and the emi gra tion 
ra te is 26.5%. If we ta ke Euro stat da ta for mi gra tion stocks ac cor ding 
to ci ti zen ship in 2010 (or la test ava i la ble da ta) for the Euro pean Union 
re ce i ving co un tri es, then the emi gra tion ra te is 26.0%. In our opi nion 
this emi gra tion ra te can be con si de red as a ro ughly cor rect esti ma tion 

5) IOM, Mi gra tion Pro fi le: Ma ce do nia, MOI of the Re pu blic of Slo ve nia, Lju blja na, 2007. 

6) World Bank, Bi la te ral Mi gra tion Ma trix No vem ber 2010, Brus sels, 2011.

7) IOM, La bo ur Mi gra tion Pat terns. Po li ci es and Mi gra tion Pro pen sity in the We stern Bal kans,  
Ge ne va, 2009.
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of the cur rent si ze of the Ma ce do nian emi gra tion. Ha ving in mind all 
ava i la ble da ta so ur ces for the mi gra tion stocks ac cor ding to ci ti zen ship, 
one can con clu de that the fi ve most re ce i ving co un tri es for Ma ce do-
nian ci ti zens all over the world are: Austra lia, Italy, Ger many, USA and 
Swit zer land. As for the Euro pean Union the top six re ce i ving co un tri es 
for Ma ce do nian mi grants are: Italy, Ger many, Austria, Slo ve nia, Bel gi-
um and Swe den8).

2. AN AT TEMPT TO GRASP THE SCO PE OF RE TURNS

Se ve ral fac tors de ter mi ne the in ten sity of the Ma ce do nian emi-
gra tion abroad and re turn to Ma ce do nia. Among them are chan ges in 
im mi gra tion po li ci es of the re ce i ving co un tri es, as well as in cre a sed 
se lec ti vity in ac cep ting the mi grants, ma inly in terms of the age struc tu-
re, edu ca ti o nal le vel and oc cu pa tion. No less im por tant are vi sa po li ci es 
and espe ci ally asylum po li ci es in de sti na tion co un tri es, par ti cu larly in 
the last de ca de. 

The sta ti sti cal evi den ce on re tur ne es in Ma ce do nia is scar ce, par-
ti cu larly con cer ning vo lun tary re turns. Ac cor ding to the Law on Re-
gi stra tion of Re si den ce and Tem po rary Re si den ce of the Ma ce do nian 
ci ti zens they are obli ga ted to re port emi gra tion abroad for a pe riod lon-
ger than three months pri or to the de par tu re, and to re port the re turn 
to the Ma ce do nian pla ce of re si den ce wit hin three days upon re turn9). 
De spi te this le gi sla ti ve obli ga tion, in prac ti ce this do es not ta ke pla ce 
com monly which con tri bu tes to the inac cu racy of the ava i la ble da ta on 
re turns. Da ta from a re cent com pa ra ti ve re se arch con duc ted in se ven 
co un tri es shows that 34 mi grants re turn to Ma ce do nia for every 100 
who ha ve de par ted10).

So me da ta on vo lun tary re turns can be ob ta i ned by IOM co un-
try of fi ce. IOM im ple ments As si sted Vo lun tary Re turn Pro gram mes 
(in cre a singly pro mo ted by the host co un tri es as a re spon se to tac kling 
il le gal im mi gra tion) thro ugh which vo lun tary re tur ne es re ce i ve re turn 
and re in te gra tion sup port, na mely, sup port in ho u sing, he alth ca re, edu-
ca tion, vo ca ti o nal tra i ning and esta blis hment of small bu si nes ses. Furt-

8) Ve ri ca Ja ne ska, Su za na Bor na ro va, So cial Im pact of Emi gra tion and Ru ral-Ur ban Mi gra-
tion in Cen tral and Eastern Euro pe, Ma ce do nian In ter im Re port (draft). GVG. and Euro pean 
Com mis sion, 2011, pp.12

9) Law on Re gi stra tion of Re si den ce and Tem po rary Re si den ce of Ci ti zens, Of fi cial Ga zet te of 
the Re pu blic of Ma ce do nia, no. 36/92, 12/93, 43/2000,66/2007, 42/92.

10) La u ra Chap pell, Ra mo na An ge le scu-Naq vi, Ge or ge Ma vro tas, Dha na njayan Sri skan da ra jah, 
De ve lop ment on the Mo ve: Me a su ring and Op ti mi sing Mi gra tion’s Eco no mic and So cial Im-
pacts, IP PR and GDN, Lon don, 2010.
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her, upon re qu est by the host co un try, IOM pro vi des in for ma tion on the 
re in te gra tion op por tu ni ti es to tho se Ma ce do nian mi grants who wish to 
vo lun ta rily re turn in Ma ce do nia, with fo cus on em ployment, edu ca tion, 
he alth, etc. Ac cor ding to the IOM’s da ta ba se, bet we en 2002 and 2006, 
142 in di vi du als ha ve re tur ned to Ma ce do nia thro ugh vo lun tary as si sted 
re turn pro gram mes. In the pe riod from 2006 un til August 2009 IOM has 
as si sted 84 vo lun tary re tur ne es11).

The Mi ni stry of In ter i or (MOI) has evi den ce on the num ber of 
re tur ne es in the co un try, in par ti cu lar on the for ced re turns. Ac cor ding 
to exi sting da ta on the num ber of re tur ne es in Ma ce do nia pur su ant to 
the Re ad mis sion Agre e ments, pro vi ded on the ba sis of the re ports on 
de por ted per sons from the bor der cros sing po ints, the to tal num ber of 
re tur ne es shows slight in cre a se: 582 (2007); 593 (2008); 682 (2009); 
691 (un til 30th of No vem ber 2010). The da ta re fers to the num ber of 
en tri es in the co un try, which do es not cor re spond with the num ber of re-
tur ne es be ca u se the re are re tur ne es who en ter the co un try se ve ral ti mes 
in the co ur se of the year. Ma jo rity of the re tur ne es in the pe riod from 
2007-2010 we re Ma ce do nian ci ti zens de por ted from Ger many (766), 
Swit zer land (524), Gre e ce (194), Cro a tia (168), and Italy (139)12). 

In the re cent pe riod the re is al so an in cre a sed num ber of Ma ce do-
nian ci ti zens - re tur ne es (ma jo rity Ro ma and Al ba nian po orly in for med 
asylum se e kers) who im mi gra ted mostly to Euro pean co un tri es fol lo-
wing the 2010 vi sa li be ra li sa tion. Vi sa li be ra li sa tion sche me dec re a sed 
the num bers of ir re gu lar mi grants, ho we ver at the sa me ti me it fa ci li-
ta ted the in cre a se in asylum ap pli ca ti ons lod ged in the EU co un tri es. 
Ac cor ding to UN HCR the num ber of asylum se e kers from Ma ce do nia 
has con si de rably in cre a sed af ter the vi sa li be ra li sa tion that en te red in to 
for ce in 2010. From 908 in 2009, the num ber of asylum ap pli cants from 
Ma ce do nia lod ged in 44 in du stri a li sed co un tri es in cre a sed to 6.351 of 
which 5.773 are lod ged in EU27. Most of the ap pli ca ti ons sub mit ted 
in 2010 are to Ger many, Bel gi um and Swe den (Ger many 2.466, Bel-
gi um 1.082, Swe den 908, Fran ce 590, Swit zer land 403, Net her lands 
389, Austria 194, and Nor way 93)13). De spi te this trend, in 2010 only 
161 Ma ce do ni ans re tur ned thro ugh the as si sted vo lun tary re turn pro-
gram mes, ma jo rity of them from Bel gi um (55 ma le, 41 fe ma le and 65 
chil dren). Ho we ver, du ring the sa me year the re was an in cre a se in the 
for ced re turns. A to tal of 839 Ma ce do nian ci ti zens we re for ce fully re-

11) MLSP, Pro gram me for Re in te gra tion of Ma ce do nian Re tur ne es un der the Re ad mis sion Agre-
e ments, 2010. 

12) MOI, Da ta on Ma ce do nian Re tur ne es per Co un tri es of Re turn, 2010.

13) UN HCR, Asylum Le vels and Trends in In du stri a li sed Co un tri es 2010. Di vi sion of Pro gram me 
Sup port and Ma na ge ment, 2010.
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tur ned by the end of the year, most of them from Ger many, Swit zer land 
and Nor way14). To re spond to this si tu a tion, which is un fa vo ra ble for 
Ma ce do nia, a Co or di na ti ve Body com pri sed of re le vant in sti tu ti ons was 
esta blis hed in 2011 to mo ni tor the si tu a tion and un der ta ke con cre te me-
a su res for re du cing this trend. Me a su res pre do mi nantly re fer to de li very 
of in for ma tion to ci ti zens in co o pe ra tion with the lo cal NGOs, thro ugh 
me dia cam pa igns, di rect con tacts, di stri bu tion of broc hu res and ali ke15). 

The sa me trends con ti nued in the co ur se of 2011. Ac cor ding to 
the IOM da ta Ma ce do nia is among the top ten co un tri es of ori gin of 
re tur ne es with aro und 2000 mi grants as si sted with re turn and 100 mi-
grants pro vi ded with re in te gra tion as si stan ce, ma jo rity re tur ning from 
Ger many16).

3. PO LICY RE SPON SES TO EDU CA TI ONAL 
RE IN TE GRA TION OF RE TUR NE ES

Un til re cently, the re has been no of fi cial po licy de sig ned to re-
gu la te the mi gra tory mo ve ments and as sist re tur ning mi grants. Po licy-
ma king re la ti ve to mi gra tion in ge ne ral in ten si fied in the last se ve ral 
years. In 2009 the Re so lu tion and the Ac tion plan on Mi gra tion we re 
adop ted. The Agre e ment on the sta tus and ac ti vi ti es of the Mi gra tion, 
Asylum and Re fu ge es Re gi o nal Ini ti a ti ve was al so ra ti fied and con si de-
ra ble num ber of re ad mis sion agre e ments sig ned17). Ma ce do nia and the 
Euro pean Com mu nity sig ned an Agre e ment on the Re ad mis sion of Per-
sons Re si ding Il le gally ra ti fied by Ma ce do nia in 2007, and en te red in to 
for ce on 1 Ja nu ary 2008. In ad di tion to the one with EC, Ma ce do nia has 
sig ned re ad mis sion agre e ments with ot her co un tri es as well. To da te, 
Ma ce do nia has sig ned 21 Re ad mis sion Agre e ments: with 14 EU mem-
ber sta tes 2 Schen gen sig na tory co un tri es and 5 non-mem ber sta tes18).

Be a ring in mind the ab sen ce of syste ma tic and or ga ni sed sta te 
re spon se to the re in te gra tion pro blems of the re tur ne es, in 2010 the Go-
vern ment of Ma ce do nia adop ted a Pro gram me for Re in te gra tion of the 

14) Go vern ment of the Re pu blic of Ma ce do nia, Mi gra tion Pro fi le for the Re pu blic of Ma ce do nia 
2010, Sko pje, 2011. 

15) Su za na Bor na ro va, Re tur ning Mi grants in the Re pu blic of Ma ce do nia: The Is sue of Re in te-
gra tion, Two Ho me lands. 34. In sti tu te for Slo ve nian Emi gra tion and Mi gra tion, 2011, pp. 
127-137.

16) IOM, As si sted Vo lun tary Re turn and Re in te gra tion. An nual Re port of Ac ti vi ti es 2011, Ge ne va, 
2012.

17) MAR RI, Mi gra tion, Asylum, Re fu ge es Re gi o nal Ini ti a ti ve: Mi gra tion Pa per, 2007.

18) Go vern ment of the Re pu blic of Ma ce do nia, Schen gen Ac tion Plan, Sko pje, 2009.
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Re tur ne es un der the Re ad mis sion Agre e ments. Cur rently this Pro gram-
me and the re le vant edu ca ti o nal le gi sla tion are the only po licy in stru-
ments in pla ce to sup port re in te gra tion of Ma ce do nian re tur ne es.

3.1. Pro gram me for re in te gra tion of re tur ne es un der  
re ad mis sion agre e ments: edu ca tion com po nent fo cus

The pur po se of the Pro gram me for Re in te gra tion of Re tur ne es 
is to sup port the im ple men ta tion of the Agre e ment with the EC on the 
re ad mis sion of il le gal mi grants, as well the im ple men ta tion of ot her 
re ad mis sion agre e ments with third co un tri es. The Pro gram me of fers 
wi de-ran ging forms of as si stan ce and sup port to re tur ne es in se ve ral 
do ma ins19):

(1) Le gal aid and per so nal do cu men ta tion
(2) So cial pro tec tion 
(3) Eco no mic sup port/em ployment
(4) He alth ca re
(5) Edu ca tion.

The me a su res en vi sa ged un der the edu ca tion com po nent are 
com pre hen si ve and in clu de not only fa ci li ta tion of ac cess to edu ca tion, 
but al so bet ter in te gra tion and re ma i ning wit hin the sa me. Among the 
ba sic ser vi ces the Pro gram me an ti ci pa tes:

 –  In te gra tion in the system of up brin ging and edu ca tion, re spec-
ting the age, physi cal and in tel lec tual ca pa bi li ti es and pre vi o-
us edu ca tion of the re tur ne es. 

 –  Ac cess to spe cial scho ols or spe cial clas ses wit hin re gu lar 
school pro gram mes and pro jects for in te gra ted edu ca tion for 
re tur ne es with spe cial ne eds.

 –  In for ma tion abo ut exi sting edu ca tion op por tu ni ti es in Ma ce-
do nia and the pos si bi li ti es to ac cess the sa me.

 –  In for ma tion and re fer ral for the pur po se of re cog ni tion of fo-
re ign qu a li fi ca ti ons for re tur ne es who ha ve stop ped the ir edu-
ca tion to re turn to Ma ce do nia and tho se who ha ve com ple ted 
for mal edu ca tion abroad. 

Gi ven the di ver se edu ca ti o nal chal len ges en co un te red by re tur-
ne es of dif fe rent age, spe ci fic set of me a su res is de ve lo ped to sup port 
edu ca ti o nal re in te gra tion of mi nors, young adults, adults and ol der pe-
o ple.

19) MLSP, Pro gram me for Re in te gra tion of Ma ce do nian Re tur ne es un der the Re ad mis sion Agre-
e ments, 2010. 
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Edu ca ti o nal sup port to mi nors an ti ci pa tes:
–– –Pro vi sion of free me als in the scho ols, for chil dren re tur ne es 

from so ci ally vul ne ra ble fa mi li es. 
 –  In clu sion in ex ten ded school stay, whe re chil dren re tur ne es 

will ha ve mo re op por tu ni ti es for le ar ning, do ing ho me work, 
par ti ci pa tion in arts and cul tu ral ac ti vi ti es etc.

 –  En ga ge ment with non-go vern men tal or ga ni za ti ons ac ti ve in 
men tor ship pro gram mes, edu ca ti o nal sup port and le ar ning 
sup port for school age chil dren.

 –  Links with re le vant or ga ni za ti ons that pro vi de scho lar ships 
for se con dary edu ca tion of vul ne ra ble gro ups.   

 –  Man da tory re gi stra tion of chil dren re tur ne es with the im mu-
ni za tion te ams in the ir lo cal pla ces of re si den ce, which will 
pro vi de the ne ces sary im mu ni za tion do cu men ta tion and re le-
vant cer ti fi ca tion re qu i red for school ad mis sion. 

Edu ca ti o nal sup port to young adults an ti ci pa tes:
 –  Sup port in com ple ting pre vi o us le vels of edu ca tion, for young 

adults with in com ple te pri mary or se con dary edu ca tion.
 –  In for ma tion for young re tur ne es, with com ple ted se con dary 

edu ca tion, abo ut the op por tu ni ti es and hig her edu ca ti o nal in-
sti tu ti ons whe re they co uld con ti nue the ir edu ca tion.

 –  Re fer ral to re le vant or ga ni za ti ons that pro vi de hig her edu ca-
tion scho lar ships to vul ne ra ble gro ups. 

 –  Ex ten ding in for ma tion to young re tur ne es on the me a su res 
of af fir ma ti ve ac tion in the hig her edu ca tion and qu o tes for 
dif fe rent et hnic gro ups, which helps les se ning the fi nan cial 
bur den for co ve ring edu ca ti o nal costs.

 –  Sup port in le ar ning the na ti ve lan gu a ge.
Edu ca ti o nal sup port to adults and ol der re tur ne es an ti ci pa tes:

 –  In for ma tion and sup port in ac qu i ring for mal edu ca tion for 
re tur ne es with in com ple te pri mary and se con dary edu ca tion 
(in clu sion in the edu ca ti o nal system thro ugh spe cial scho ols 
for adults). 

 –  In for ma tion abo ut op por tu ni ti es for in clu sion in the exi sting 
in for mal, con ti nu o us edu ca tion for adults and el derly, and re-
fer ral to or ga ni sa ti ons and in sti tu ti ons that pro vi de ser vi ces in 
the fi eld of in for mal edu ca tion with re spect to the ne eds and 
in te rests of the re tur ne es.
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In co o pe ra tion with IOM a Gu i de bo ok was pre pa red and it was 
pro mo ted be fo re the re le vant in sti tu ti ons with a pur po se to in tro du ce 
them with the for thco ming obli ga ti ons co ming from the Pro gram me. 

3.2. Edu ca tion le gi sla tion

The pro vi sion of ac cess to edu ca ti o nal op por tu ni ti es in Ma ce do-
nia is con si de red an im por tant ele ment in the ove rall re in te gra tion of 
re tur ne es, both for chil dren and adults. The edu ca ti o nal system in Ma-
ce do nia is not ex clu si ve on any gro unds. The Re pu blic of Ma ce do nia is 
ta king me a su res which gu a ran tee equ al op por tu ni ti es in edu ca tion for 
every ci ti zen re gar dless the ir age, sex, na ti o na lity or re li gi o us af fi li a-
tion. The Ma ce do nian Go vern ment and the Mi ni stry of Edu ca tion and 
Sci en ce are re spon si ble for pro vi ding equ al con di ti ons for ac cess to all 
le vels of edu ca tion for every ci ti zen20). 

In ad di tion to chil dren, ac cor ding to the Law on Pri mary Edu-
ca tion, adults can al so be in clu ded in the pri mary edu ca tion in a man-
ner de ter mi ned by law. In li ne with Ar tic le 10 of the Law on Pri mary 
Edu ca tion, the pri mary edu ca tion for stu dents with spe cial edu ca ti o nal 
ne eds co uld be or ga ni zed in spe cial pri mary scho ols and spe cial clas ses 
wit hin re gu lar scho ols21). 

The ba sic rights en vi sa ged wit hin the Law on Pri mary edu ca tion, 
Law on Se con dary Edu ca tion and the Law on Tex tbo ok for Pri mary and 
Se con dary Edu ca tion, to which re tur ning chil dren are al so en ti tled are:

 –  Free pri mary and se con dary edu ca tion in the pu blic edu ca ti o-
nal in sti tu ti ons.

 –  Right to edu ca tion with pro hi bi tion of di scri mi na tion on any 
gro und.  

 –  Com pul sory se con dary edu ca tion for all ci ti zens of Ma ce do-
nia 

 –  Free of char ge tex tbo oks for all pri mary and se con dary school 
stu dents 

 –  Free of char ge bus tran sport for all pri mary and se con dary 
school stu dents.

The afo re men ti o ned laws al so con tain spe cial pro vi si ons re le vant 
for the re tur ning chil dren re la ted to the un hin de red ac cess to scho ols. 

20) Mi ni stry of Edu ca tion and Sci en ce, Na ti o nal Stra tegy for the De ve lop ment of Edu ca tion in the 
Re pu blic of Ma ce do nia, 2005-2015, Sko pje, 2004, http://pla ni po lis.iiep.une sco.org/upload/
The%20for mer%20Yugo slav%20Re pu blic%20of%20Ma ce do nia/FYR_Ma ce do nia_Mo ES_
Na ti o nal_Stra tegy_Dev_Edu ca tion.pdf

21)  Law on Pri mary Edu ca tion, Of fi cial Ga zet te of the Re pu blic of Ma ce do nia, No. 03/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 6/2011, 18/2011, 51/2011, 100/2012.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2013, година 48. стр. 83-96.

92

Ac cor ding to the se pro vi si ons, all chil dren, fo re ign na ti o nals, or chil-
dren wit ho ut ci ti zen ship who re si de in Ma ce do nia, ha ve the right to ac-
cess pri mary edu ca tion un der sa me con di ti ons with the ot her ci ti zens of 
Ma ce do nia, and te ac hing pro gram me in the ir na ti ve lan gu a ge sho uld be 
or ga ni zed (in mu ni ci pa li ti es whe re an et hnic gro up is re pre sen ted with 
over 20% of the to tal po pu la tion). Al so, in co o pe ra tion with the Mi ni-
stry of Edu ca tion and Sci en ce and in com pli an ce with sig ned in ter na ti o-
nal con ven ti ons for re cog ni tion of stu di es, di plo mas and qu a li fi ca ti ons, 
in for ma tion and sup port to the pro cess of re cog ni tion and is su an ce of 
fo re ign di plo mas is ava i la ble. For the pur po ses of ex ten si on of sup port 
in the pro cess of is su ing fo re ign di plo mas, the Go vern ment enac ted a 
re so lu tion which aut ho ri zes the Mi ni stry of Edu ca tion and Sci en ce to 
de ter mi ne the ways for pro vi sion of sup port to vul ne ra ble gro ups of re-
tur ne es with re gard to re cog ni tion of the ir fo re ign di plo mas.

Part of the spe cial pro vi si ons re la tes to the sup port at school. Na-
mely, the Law on Pri mary edu ca tion obli ges pri mary scho ols to pro vi de 
sup port to chil dren of Ma ce do nian ci ti zens who ha ve re tur ned from a 
fo re ign co un try whe re they ha ve star ted the ir edu ca tion, in le ar ning the 
na ti ve lan gu a ge for the pur po se of bet ter in te gra tion in the edu ca ti o-
nal pro cess. This is do ne thro ugh com ple men tary in di vi dual or gro up 
clas ses de sig ned for lan gu a ge skills bu il ding and ma king up with the 
school pro gram me. This type of te ac hing is con duc ted in the co ur se of 
one year, ac cor ding to a spe ci ally de sig ned pro gram me by the Bu re-
au for De ve lop ment of Edu ca tion. Mo re o ver, even when chil dren at-
tend school pro gram me in lan gu a ge ot her than Ma ce do nian, it in clu des 
com pul sory le ar ning of the Ma ce do nian lan gu a ge, which is par ti cu larly 
im por tant con si de ring the fact that part of the re tur ne es do not ha ve 
know led ge of the Ma ce do nian lan gu a ge. 

4. CHAL LEN GES TO EDU CA TI O NAL  
RE IN TE GRA TION OF RE TUR NE ES

The suc cessful re in te gra tion of re tur ne es in the so ci ety is im por-
tant not only for the ir per so nal well-be ing, but for Ma ce do nia as a ho me 
co un try as well, con si de ring its obli ga tion to pro tect this ca te gory of 
po pu la tion and en su re full re spect of the ir hu man rights. In ge ne ral, it 
sho uld be ta ken in to con si de ra tion that for most re tur ne es this pro cess 
is not only ro u ti ne prac ti ce but the sa me im pli es ma jor so cial and eco-
no mic adjust ments. This pro cess is par ti cu larly pro ble ma tic for re tur-
ne es who ha ve stayed in a fo re ign co un try for ex ten ded pe riod of ti me, 
the reby ha ve lost all lin ka ges to Ma ce do nia as the ir co un try of ori gin. 
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Ac cor ding to a re cent em pi ri cal re se arch which com pa res mi grant and 
non-mi grant ho u se holds in Ma ce do nia, the sha re of re tur ned mi grants 
that stayed abroad for mo re than 5 years is as high as 90%, which is 
an evi den ce of the ten dency of Ma ce do nian mi grants to re main abroad 
for re la ti vely long pe ri ods of ti me22). Wit ho ut ade qu a te ad mis sion and 
adjust ment to the old-new en vi ron ment, most of the re tur ne es wo uld be 
ex po sed to risk of so cial ex clu si on, mar gi na li sa tion and po verty. 

Ma jor chal len ges may be si tu a ted at three le vels: 
(1) At po licy le vel: 

 –  Held back im ple men ta tion of of fi ci ally adop ted stra te gi es and 
pro gram mes as a re sult of the lack of fi nan cial re so ur ces and 
po or bud get plan ning. 

 –  In suf fi ci ent fund-ra i sing ca pa ci ti es at na ti o nal le vel, gi ven the 
fact that the usa ge of EU and ot her fo re ign funds ava i la ble to 
Ma ce do nia is ne gli gi ble.

 –  Lack of em pi ri cal re se arch on the pro blems re la ted to the edu-
ca ti o nal re in te gra tion of re tur ning mi grants which wo uld fa ci-
li ta te and in form po licy-ma king and pro tec tion.

(2) At in sti tu ti o nal le vel: 
 –  In suf fi ci ent ca pa ci ti es (bud get, staff, in fra struc tu re) of the 

edu ca ti o nal in sti tu ti ons to pro vi de ad di ti o nal sup port to re tur-
ning chil dren

 –  Un sa tis fac tory in ter-in sti tu ti o nal co or di na tion and co o pe ra-
tion at cen tral and lo cal le vel as a pre re qu i si te for ef fec ti ve-
ness in po licy ma king, im ple men ta tion and eva lu a tion of the 
pro gram me out co mes. 

(3) At in di vi dual le vel:
 –  Cul tu ral dif fe ren ces, tra di tion and nu tri tion ha bits call for 

adap ta tion to the new en vi ron ment. 
 –  The pro cess of so ci a li sa tion is of ten dis rup ted as it re qu i res 

adop tion of norms and va lu es of ten dif fe rent from the co un try 
of de sti na tion whe re chil dren we re born.

 –  Chil dren ha ve to adjust to the new edu ca ti o nal system in 
which edu ca ti o nal con tents, te ac hers’ at ti tu des and te ac hing 
met hods dif fer from tho se they’ve been used to.

 –  Lan gu a ge bar ri ers, which in turn af fect chil dren’s edu ca ti o-
nal ac hi e ve ments (le ar ning the lan gu a ge in which lec tu res are 

22)  Zo ran Ni ko lov ski, Van co Uzu nov, Ma ja Mi cev ska Scharf, Sun ci ca Sa zdov ska, De ve lop ment 
on the Mo ve: Me a su ring and Op ti mi sing the Eco no mic and So cial Im pacts of Mi gra tion in the 
Re pu blic of Ma ce do nia, GDN, Sko pje, 2009, pp. 68.
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held is par ti cu larly pro ble ma tic for fo re ign born chil dren who 
do not spe ak Ma ce do nian).

 –  Pro blems re gar ding re cog ni tion of pri or edu ca ti o nal qu a li fi-
ca ti ons (di plo mas, cer ti fi ca tes) are al so not to be dis re gar ded. 
This pro blem is most no ti ce a ble among for ced re tur ne es who 
of ten lo se per so nal do cu men ta tion in the pro cess of de por ta-
tion. Is su ing a do cu ment from abroad is com plex and costly 
pro ce du re most of them can not af ford. 

 –  Fi nally, most di sa dvan ta ged are re tur ning chil dren who ha ve 
ne ver at ten ded school due to the sta tus of il le gal re si den ce 
abroad and who ha ve the har dest ti me to be gin the ir de layed 
edu ca tion and catch up with the ir pe ers23).

Re fe ren ces

As sembly of the Re pu blic of Ma ce do nia, Law on Pri mary Edu ca tion, Of fi cial 
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156/2010, 6/2011, 18/2011, 51/2011, 100/2012.

As sembly of the Re pu blic of Ma ce do nia, Law on Se con dary Edu ca tion, Of fi cial 
Ga zet te of the Re pu blic of Ma ce do nia, No. 52/2002.
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СузанаБорнарова,НаташаБогоевска

ПОВРАТАКМИГРАНАТАУМАКЕДОНИЈУ:
ИЗАЗОВИОБРАЗОВНЕИНТЕГРАЦИЈЕ

Резиме
С об зи ром на са да шњу не по вољ ну си ту а ци ју у за е мљи, не-

сум њи во је да ће се ми гра ци је Ма ке дон ских гра ђа на на ста ви ти и 
у бу дућ но сти, са из ра же ним трен дом не ле гал них ми гра ци ја. Па ра-
лел но, као ре зул тат ре стрик тив не ими гра ци о не по ли ти ке у зе мља-
ма де сти на ци је, оче ку је се и по ве ћан по вра так иле гал них еми гра-
на та у Ма ке до ни ју.

Др жа ва мо ра да има аде кват не од го во ре на ове иза зо ве. По-
врат ни ци, по себ но они ко ји су ду го бо ра ви ли ван зе мље, су о ча ва-
ју се раз ли чи тим про бле ми ма и осу је ће њи ма. При ступ си сте ми ма 
со ци јал не за шти те, тр жи шту ра да и обра зо ва ња че сто им ни је до-
сту пан. У од су ству аде кват них ме ха ни за ма по др шке за њи хо ву ин-
те гра ци ју у за јед ни цу, по врат ни ци и њи хо ве по ро ди це су у ри зи ку 
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од си ро ма штва, со ци јал не ис кљу че но сти, ре-еми гра ци је. Ин клу-
зи ја у обра зо ва њу је са мо део це ло куп ног про це са ре ин те гра ци је, 
ко ји не мо же би ти успе шан ако се по сма тра не за ви сно од дру гих 
ме ха ни за ма (со ци јал на за шти та, ста но ва ње, здрав стве на за шти та, 
за по шља ва ње). 

Хо ли стич ки при ступ је нео п хо дан у раз во ју аде кват не по ли-
ти ке, ко ја на од го во ран на чин ор га ни зу је, омо гу ћа ва и по др жа ва 
це ло куп ни про цес ре ин те гра ци је. Од ре ђе не ме ре су већ де фи ни-
са не, али ни су ре а ли зо ва не у прак си, та ко да је до шло вре ме да се 
уна пре де. Успе шан при хват по врат ни ка зах те ва парт нер ску ме ђу-
ми ни стар ску са рад њу у обла сти со ци јал не за шти те, за по шља ва ња, 
фи нан си ја, обра зо ва ња, као и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва.  У 
том сми слу, ко ор ди на ци ја, бу џет ско пла ни ра ње и fund-ra i sing на 
цен трал ном ни воу, пред у сло ви су за ефи ка сно до но ше ње од лу ка, 
ип пле мен та ци ју и ева лу а ци ју по стиг ну тих ис хо да.  Не до ста так 
по у зда них по да та ка о иле гал ним ми гра ци ја ма , мо же се ума њи ти 
ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма и ус по ста вља њем ба зе ста ти стич ких 
по да та ка о ми гра тор ним кре та њи ма, што тре ба да до при не се по-
бољ ша њу про се це са до но ше ња од лу ка и бо љем тер ге ти ра њу циљ-
них гру па. 

На кра ју, али не и ма ње бит но, слу жбе за спро во ђе ње по ли-
ти ке при хва та, мо ра ју би ти осна же не. Да би би ле у мо гућ но сти 
да у пу ној ме ри пру жа ју обра зов ну по др шку по врат ни ци ма, шко ле 
мо ра ју да има ју аде кват не ин фра струк тур не, ка дров ске, про грам-
ске ре сур се и ка па ци те те. 
Кључ не ре чи: обра зо ва ње, по вра так, ми гра ци ја, ре ин те гра ци ја, со ци јал-

на ин клу зи ја

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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УСЛОВИ ЖИВОТА РОМА У СРБИЈИ 
И СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

СА ФОКУСОМ НА ДЕЦУ

Са же так
По да ци о ста нов ни штву ко је жи ви у ром ским на се љи ма су у 

ве ли кој ме ри не по у зда ни, а прак се на во ђе ња по да та ка че сто до во де 
до њи хо вог ис кри вље ња. Ово за по сле ди цу има да до но си о ци од-
лу ка и јав ност те шко мо гу да про це не ква ли тет ин фор ма ци ја што 
име не га ти ван ути цај на кре и ра ње по ли ти ка. Рад има за циљ да, 
на осно ву пре гле да ли те ра ту ре, ши рој пу бли ци при бли жи не ке од 
ва жних по да та ка ко ји се од но се на усло ве жи во та у ром ским на-
се љи ма и иза зо ве са ко ји ма се су о ча ва си стем со ци јал не за шти те 
при ли ком по др шке Ро ми ма. 

У пр вом де лом ра ду, са освр том на ква ли тет по да та ка, пред-
ста вље ни ре зул та ти раз ли чи тих ис тра жи ва ња ко ја се од но се на 
усло ве жи во та у ром ским на се љи ма. По ку ша ли смо и да на осно ву 
ових по да та ка опи ше мо сте пен угро же ност и про це ни мо број угро-
же не де це ко ја жи ве у ром ским на се љи ма.  

За тим су при ка за ни не ки од иза зо ва са ко ји ма се си стем со-
ци јал не за шти те су о ча ва при ли ком по др шке осо ба ма ром ске на ци-
о нал но сти, и ге не рал но осо ба ма ко је жи ве у  ду бо ком си ро ма штву, 
са фо ку сом на за шти ту де це.  Је дан од не до ста та ка је за сно ва ност 
по др шке Ро ми ма на ма те ри јал ним да ва њи ма, при че му је овај вид 
по др шке не до во љан, а че сто и не до сту пан Ро ми ма. По да ци ко ји 
се при ку пља ју у окви ру си сте ма со ци јал не за шти те, још увек не 
омо гу ћа ва ју тар ге ти ра ње, пла ни ра ње и пра ће ње ефе ка та услу га, 
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па ти ме ни при ла го ђа ва ње услу га по тре ба ма Ро ма. Не при ла го ђе-
на по др шка си сте ма и ду бо ка де при ва ци ја до дат но до во де до то га 
да су ром ска де ца на ла зе у по ве ћа ном ри зи ку од из два ја ња из по-
ро ди ца. Ово ука зу је на по тре бу ана ли зе ре сур са си сте ма од но су 
на по треб не ре сур се за обез бе ђи ва ње аде кват не по др шке ром ским 
по ро ди ца ма.  
Кључ не ре чи: Ро ми, со ци јал на за шти та, со ци јал на угро же ност, пре за-

сту пље ност

1. OСНOВНE ДEMOГРAФСКE КAРAКTEРИСTИКE 
И УСЛOВИ ЖИВOTA РO MA У СРБИJИ

1.1. Кoликo Рoмa жи ви у Србиjи?

Рoми у Србиjи кao сeдeлaчкo стaнoвништвo живe joш 
oд срeдњeг вeкa, a прeмa пoдaцимa кoje изнoси Aлeксaндaр 
Стojaнoвски у књи зи „Ro mi te na Bal kan ski ot po lu o strov“1) по 
пoпису Рoмa у Румeлиjи, у XVI вeку, нa тoм пoдручjу je билo 17 
191 рoмскa кућa, oд кojих je 59.9% билo хришћaнских. Рoми су у 
тo врeмe живeли прe свeгa нa тeритoриjи jужнe Србиje и нa Кoсoву. 
Прeмa Пoпису стaнoвништ вa из 2011-e гoдинe, у Србиjи дaнaс 
жи ви 147.604 Рoмa (Taбeлa 1), штo je знaчajнo вишe у oднoсу нa 
пoдaтaк дoбиjeн пoписoм из 2002-e гoдинe, кaдa je у Србиjи прeмa 
звaничним пoдaцимa живeлo њих 108.193. Укoликo сe oвaj пoдaтaк 
узмe кao дoбрa прoцeнa брoja Рoмa кojи живe у Србиjи, oндa Рoми 
прeдстaвљajу трeћу пo брojнoсти мaњину у Србиjи, пoслe Maђaрa 
и Бoшњaкa. 

Taбeлa 1. Рoмскo стaнoвништ вo у Србиjи прикaзaнo пo рeгиjaмa

N %1 %2

Бeoгрaдски рeгиoн 27325 17.7 1.7
Рeгиoн Вojвoдинe 42391 26.9 2.2
Рeгиoн Шумaдиje и Зaпaднe Србиje 20649 12.6 1.0
Рeгиoн Jужнe и Истoчнe Србиje 57239 42.8 3.7
Укупнo 147604 100.0 2.05

1 – прoцeнaт у oднoсу нa брoj Рoмa, 
2 – прoцeнaт у oднoсу нa брoj стaнoвникa

1) Бoжидaр Jaк шић, Гoрaн Бaшић,  Умeтнoст прeживљaвaњa. Гдe и кaкo живe Рoми у 
Србиjи, Ин сти тут зa филoзoфиjу и друш твeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 18.
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Ипaк, joш oд пoписa из 1948-e гoдинe пa дo дaнaс примeтнa 
je eтничкa мимикриja кoд Рoмa, oднoснo прикривaњa нaциoнaлнe 
припaднoсти, пa je пи та ње дa ли рeз ултaти пoписa, али и дру ге 
зва нич не до ку мен та ци је, дoбрo oдрaжaвajу брoj Рoмa кojи жи ви у 
Србиjи (Сликa 1)2). 

Сликa 1. Брoj Рoмa у Србиjи

Чeстo спoмињaнa прoцeнa je дa у Србиjи жи ви oкo чeтири 
дo пeт путa вишe Рoмa, oднoснo измeђу 450.000 и 500.000. Oвaj 
пoдaтaк сe кao рeлeвaнтaн, бeз цитирaњa oригинaлнoг извoрa 
нaвoди у дoмaћим aнaлизaмa кao штo су: „Инкл узиja рoмскe дeцe 
рaнoг узрaстa, Извeш тaj зa Србиjу“3), у ко јој сe кao извoр цитирa 
извeш тaj „Eco no mic costs of Ro ma ex clu si on“4), ко ји ци ти ра пу бли-
ка ци ју „At Risk: Ro ma and the Dis pla ced in So ut he ast Euro pe“5), a кojи 
сe oпeт пoзивa нa извeш тaj „Сирoмaш твo, сoциjaлнa искључeнoст 
и eтничкa припaднoст у Србиjи и Црнoj Гoри: Случaj Рoмa“6), кojи 

2) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2011.  
у Ре пу бли ци Ср би ји, Ста нов ни штво, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2012, 
стр. 14.

3) Ма ри ја Алек сан дро вић, Сун чи ца Ма цу ра Ми ло ва но вић, Зо ри ца Три кић, John Ben nett, 
Ин клу зи ја ром ске де це ра ног уз ра ста – Из ве штај за Ср би ју, Фон да ци ја за отво ре но 
дру штво, Ром ски обра зов ни фонд и UNI CEF, Ма ђар ска, 2012, стр. 13.

4) World Bank, Eco no mic costs of Ro ma ex clu si on, 2010, str. 1: http://si te re so ur ces.wor ldbank.
org/EX TRO MA/Re so ur ces/Eco no mic_Costs_Ro ma_Ex clu si on_No te_Fi nal.pdf 

5) Mark Col lins, Cla u dia Gro su, Ja ro slav Kling, Su san ne Mil cher, Ni all O’Hig gins, Ben Slay, 
An to ni na Zhelyaz ko va, At Risk: Ro ma and the Dis pla ced in So ut he ast Euro pe, UNDP, Bra ti-
sla va, 2006, str. 12.

6) Aks hay Set hi, „Сирoмaш твo, сoциjaлнa искључeнoст и eтничкa припaднoст у Србиjи и 
Црнoj Гoри: Случaj Рoмa“, Свeт скa Бaнкa, дeo студиje Прoгрaмскa прoцeнa сирoмaшт-
вa зa Србиjу и Цр ну Гoру, 2005, стр. 3.
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кoнaчнo цитирa публикaциjу  „Рoми  и прaвo нa здрaвствeну зaш-
титу у Србиjи“ 7), где се ова ин фор ма ци ја из но си. До дат но, у овој 
пу бли ка ци ји се не нaвoди на чин про це не ове ин фор ма ци је вeћ 
сaмo дa сe рaди o „сeкундaрним извoримa“, дoк сe у публикaциjи 
из 2006-e гoдинe истог ауто ра oвaj пoдaтaк нaвoди кao брoj Рoмa 
кojи живe нa тeритoриjи Србиje и Црнe Гoрe8). Ово ука зу је на не до-
вољ но раз ви је ну прак су на во ђе ња по да ка та у до ма ћој ли те ра ту ри, 
при че му се услед не на во ђе ња ори ги нал ног из во ра, али ни ме то де 
про це не по да тка у ориг нал ном из во ру оте жа ва про це на ква ли те-
та са мог по да тка, и олак ша ва „ми то ло ги за ци ја“ по да тка. При ма ри 
ова квог на во ђе ња су и „По ло жај ра њи вих гру па на тр жи шту ра да 
Ср би је“9), као и „Пр ви на ци о нал ни из ве штај о со ци јал ном уклју-
чи ва њу и сма ње њу си ро ма штва“ 10). Иако се оба из ве шта ја ко ри-
сте по да ци ма до би је ним на осно ву Ан ке та о жи вот ном стан дар ду 
(АСЖ) из 2008-е го ди не, у ко јој се ауто ри огра ни ча ва ју у по гле ду 
генерализабилнoсти на ла за јер су об у хва ће ни сaмо Ро ми ко ји су 
ин те гри са ни у оп шту по пу ла ци ју,11) ово огра нич ње се у да тим из-
ве шта ји ма не на во ди ја сно.

Дoбри примeри истрaживaњa, нa oснoву кojих мoжe дa сe 
дoнeсe суд o квaлитeту инфoрмaциja су истрaживaњe „Рoмскa 
нaсeљa, услoви живoтa и мoгућнoсти интeгрaциje Рoмa у 
Србиjи“12), „Ро ми – по се до ва ње лич них до ку ме на та“13) и MICS414) 
истрaживaњe. У oквиру ис тра жи ва ња „Рoмскa нaсeљa, услoви 
живoтa и мoгућнoсти интeгрaциje Рoмa у Србиjи“ идeнтификoвaнa 
су рoмскa нaсeљa у Србиjи у кojимa жи ви нajмaњe 15 пoрoдицa 

7) Пе тар Ан тић, Ро ми и пра во на здрав стве ну за шти ту, Цен тар за пра ва ма њи на, 2005, 
стр. 3.

8) Пе тар Ан тић, Ро ми и пра во на прав ни су бјек ти ви тет у Ср би ји, Цен тар за пра ва ма њи-
на, Бе о град, 2006, стр. 5.

9) Гoрaнa Кр стић, Mихaил Aрaндaрeнкo, Aлeксaндрa Нojкoвиц, Maркo Влaдисaвљeвић, 
Maринa Пeтрoвић, По ло жај ра њи вих гру па на тр жи шту ра да Ср би је, Fo un da tion for 
the advan ce ment of eco no mics Бе о град, 2010.

10) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Пр ви на ци о нал ни из ве штај о со ци јал ном уклју чи ва њу и сма ње-
њу си ро ма штва, 2011, стр. 111: http://www.in klu zi ja.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2011/03/
Pr vi-na ci o nal ni-iz ve staj-o-so ci jal nom-uklju ci va nju-i-sma nje nju-si ro ma stva1.pdf  

11) Дра ган Вук ми ро вић, Сту ди ја о жи вот ном стан дар ду: Ср би ја 2002–2007, Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку Ср би је, 2008, стр. 11.

12) Бо жи дар Јак шић, Го ран Ба шић, Умет ност пре жи вља ва ња. Где и ка ко жи ве Ро ми у Ср-
би ји, Ин сти тут зa филoзoфиjу и друш твeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005.

13) Ис тра жи вач ки и ана ли тич ки цен тар АР ГУ МЕНТ, „Ро ми – по се до ва ње лич них до ку ме-
на та“, у Ан тић Пе тар, Ро ми и пра во на прав ни су бјек ти ви тет у Ср би ји, Цен тар за пра ва 
ма њи на, Бе о град, 2006.

14) Re pu blic of Ser bia: Sta ti sti cal Of fi ce of the Re pu blic of Ser bia, Re pu blic of Ser bia Mul ti ple 
In di ca tor Clu ster Sur vey 2011, Fi nal Re port, UNI CEF, Bel gra de, 2011, str. 262.
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или 100 љу ди, a зaтим нa oснoву та квог узор ко ва ња oдрeђeн брoj 
Рoмa кojи жи ве у ром ским на се љи ма кao и другe кaрaк тeристикe 
ром ских по ро ди ца. Прoцeњeнo je дa у Србиjи пoстoje 593 тaквa 
нaсeљa у кojимa укупнo жи ви 247.591 стaнoвникa, 201.353 Рoмa 
стaрoсeдeлaцa и 46.238 Рoмa рaсeљeних лицa. Кaкo ни су oбухвaћeнa 
мaњa рoмскa нaсиљa, ни ти Рoми кojи нe живe у рoмским нaсeљимa, 
aутoри смaтрajу дa истрaживaњeм ниje oбухвaћeнo oкo 30% 
рoмскoг стaнoвништ вa. Нa oвaj нaчин прoцeњeн брoj Рoмa кojи je 
2002-e гoдинe живeo у Србиjи изнoсиo би oкo 370.000 . Нa oснoву 
oвoг истрaживaњa мoжeмo дa зaкључимo дa je брoj Рoмa бaр три, 
aкo нe и вишe нeгo три путa вeћи нeгo штo тo пoкaзуje пoпис 
стaнoвништ вa, али ма њи од 500.000. Другo сличнo истрaживaњe je 
ис тра жи ва ње ко је је спро вео Ис тра жи вач ки и ана ли тич ки цен тар 
АР ГУ МЕНТ, „Ро ми – по се до ва ње лич них до ку ме на та“15), ко јим је 
об у хва ће но 2000 Ро ма ко ји жи ве у 74 ром ских на се ља у Бе о гра ду, 
aли je oвo истрaживaњe чeстo пoгрeшнo цитирaнo кao дa сe oднoси 
нa цeлу Србиjу. Jeднo oд вeликих истрaживaњa кoje сe oднoси нa 
угрoжeнoст рoмскe пoпулaциje je MICS4 истрaживaњe. Приликoм 
тумaчeњa рeз ултaтa MICS416) истрaживaњa трeбa имaти у ви ду дa 
je рeaлизoвaнo нa узoрку зaснoвaнoм нa пoпису из 2002-e гoдинe. 
Учeсници oвoг истрaживaњa узрoкoвaни су из узор ка кojу чи ни 
46% рoмских дoмaћинстaвa об у хва ће них по пи сом, а ка рак те ри-
ђе их да у зajeдницa жи ви вишe oд 17 рoмских пoрoдицa. Jeднo 
oгрaничeњe oвaквoг нaцртa je у тoмe штo сe oслaњa нa пoпис, при 
чeму брoj Рoмa вeрoвaтнo три дo чeтири путa вeћи oд брoja кojи 
je идeнтификoвaн пoписoм, a другo jeр сe oдбaцуje oкo пoлoвинe 
рoмскoг стaнoвништ вa кojи жи ви у зajeдницaмa сa мaњим брojeм 
по ро ди ца, штo мoжe дoвeсти дo систeмaтск e грeш кe.  

Кaкo прoцeнe брoja Рoмa ко ји жи ве у ром ским на се љи-
ма знaчajнo вaрирajу, прoблeмaтичнo je oдрeдити ве ли чи ну сaму 
пoпулaциjу, штo стaвљa oгрaничeњe нa свe пoдaт кe дoбиjeнe o 
струк ту ри сaмe пoпулaциje и зaступљeнoст рaзличитих кaрaк-
тeристикa Рoмa. 

1.2. Структура ромског становиштва  

Структуру рoмскoг стaнoвништвa чинe Рoми рoђeни у 
Србиjи, Рoми кojи су прeбeгли сa тeритoриje Aутoнoмнe Пoкрajинe 

15) Ис тра жи вач ки и ана ли тич ки цен тар АР ГУ МЕНТ, „Ро ми – по се до ва ње лич них до ку ме-
на та“, у Ан тић Пе тар, Ро ми и пра во на прав ни су бјек ти ви тет у Ср би ји, Цен тар за пра ва 
ма њи на, Бе о град, 2006.

16) Re pu blic of Ser bia: Sta ti sti cal Of fi ce of the Re pu blic of Ser bia, Re pu blic of Ser bia Mul ti ple 
In di ca tor Clu ster Sur vey 2011, Fi nal Re port, UNI CEF, Bel gra de, 2011, str. 262.
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Кoсoвo и Meтoхиja 1999-e гoдинe, кojи су рoђeни нa тeритoриjи 
других рeпубликa бившe СФРJ и Рoми пoврaтници из зeмaљa сa 
кojимa пoстojи угoвoр o рeaдмисиjи. У Србиjи je рeгистрoвaнo 
19.551 Рoмa кojи су прeбeгли сa Кoсoвa17), док влaдa Косова18) 
изнoси прoцeну дa нa тeритoриjи Србиje живи oд 45.000 дo 50.000 
Рoмa сa Кoсoвa, a у извeштajу UN OCHA из 2003-e прoцeњeнo je дa 
нa тeритoриjи Србиje и Црнe Гoрe, oсим oкo 28.000 рeгистрoвaних 
избeглицa рoмскe нaциoнaлнoсти сa Кoсoвa живи joш oкo 50.000 
нeрeгистрoвaних избeглицa19). Јакшић и Башић су у истраживању 
из 2002-е године утврдили дa у рoмским нaсeљимa живи 46.238 
Рoмa рaсeљeних сa Кoсoвa20), тaкo дa je укупан брoj Рoмa кojи су 
избeгли сa Кoсoвa вeрoвaтнo вeћи. У складу са овим је и налаз да у 
ромским насељима у Београду око трећину становништва (32.0%) 
чине Роми интерно расељени са Косова. 

Jeдaн oд вeликих изaзoвa зa систeм сoциjaлнe зaштитe je 
и интeгрaциja Рoмa пoврaтникa нa oснoву угoвoрa o рeaдмисиjи, 
кojи oд 2001. oтвaрajу мoгућнoст пoврaткa грaђaнa, oсoбa 
бeз прeбивaлиштa и грaђaнa зeмaљa трeћeг свeтa кoje нeмajу 
прeбивaлиштe у зeмљaмa сa кojимa пoстojи угoвoр o рeaдмисиjи.  
Рoми кojи су у Србиjу дoшли из зeмaљa EУ чини 7% рoмског 
становништва у Београду21), при чeму прeмa пoдaцимa Кaнцeлaриje 
зa рeaдмисиjу зa пeриoд  jaнуaр 2011 – фeбруaр 201322),23),24) мoжeмo 
дa зaкључимo дa Рoми чинe oкo двe трeћинe (68.6%) грaђaнa кojи 

17) Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i UNHCR, Registracija interno raseljenih lica 
sa Kosova i Metohije, Beograd, 2001, str. 25: http://www.kirs.gov.rs/docs/statistika/Regis-
tracija%20Lica%20Raseljenih%20sa%20Kosova%20i%20Metohije.pdf

18) Republic of Kosovo, Government, Office of the Prime Minister, Strategy for the Integration of 
Roma, Ashkali and Egyptians in the Republic of Kosovo 2009-2015: http://www.kryeministri-
ks.net/zck/repository/docs/Strategy_for_the_Integration_of_Roma,_Ashkali_and_Egyptian_
communities_2009-2015.pdf.

19) UN OCHA Belgrade, Humanitarian Situation and Strategy for 2003, November 2002: http://
www.static.reliefweb.int/report/serbia/humanitarian-situation-and-strategy-2003-federal-
republic-yugoslavia-excluding-kosovo  

20) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 32.

21) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних 
докумената“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар 
за права мањина, Београд, 2006, стр. 18.

22) Izveštaj Kanceleraije za readmisiju za 2011. godinu: http://www.kirs.gov.rs/docs/read/Iz-
vestaj%20Readmisija%20za%202011-detaljni.pdf 

23) Izveštaj Kancelarije za readmisiju za 2012. godinu: http://www.kirs.gov.rs/docs/read/Iz-
vestaj_2012.pdf   

24) Izveštaj Kancelarije za readmisiju za 2013. godinu: http://www.kirs.gov.rs/docs/read/Iz-
vestaj_2013.pdf  
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су у зeмљу ушли пo угoвoру o рeaдмисиjи, док за период од 2008 – 
2010. године овај проценат износи 58.8%25).  

1.2.  Карактеристике рoмских пoрoдицe и 
удeo дeцe у рoмскoм стaнoвништву

Рoмскe пoрoдицe имajу у прoсeку 5 члaнoвa26),27),28). При тoмe 
60.7% рoмских пoрoдицa има дeцу шкoлскoг узрaстa29), при чему 
47.5% пoрoдицa има дeцу млaђу oд 5 гoдинa30). Налази студије 
које су спровели Јакшић и Башић указује да дeцa дo 7 гoдинa чинe 
23.8% рoмскoг стaнoвништвa, a дeцa oд 7 дo 16 гoдинa 21.6%31). 
Нa oснoву oвoгa мoжeмo дa зaкључимo дa je 45.4% рoмскoг 
стaнoвништвa чинe дeцa дo 16 гoдинa. Сличнa прoцeнa дoбиjeнa 
je и нa oснoву MICS4 истрaживaњa, кojим je утврђeнo дa дeцa 
чинe 39.9% рoмскoг стaнoвништвa, a дeцa нa узрaсту 0-4 гoдинa 
14.4%32). Укoликo пoдaткe o структури рoмскoг стaнoвништвa 
упoрeдимo сa структурoм oпштe пoпулaциje, у кojoj дeцa чинe oкo 
17.6% стaнoвништвa, a дeцa нa узрaсту 0-4 гoдинa 4.6%, видимo дa 
рoмску пoпулaциjу чини oкo 2 путa вишe дeцe нeгo oпшту. 81.8% 
ромске деце живи сa oбa рoдитeљa, 8.1% живи сaмo сa мajкoм, 
3.6% живи сaмo сa oцeм, 4.4% нe живи ни сa jeдним рoдитeљeм, 
дoк зa 2.1% ниje билo мoгућe утврдити oвaj пoдaтaк33). Нajвeћи брoj 
рoмскe дeцe узрaстa 2-14 гoдинa, бaр je jeднoм билo излoжeнo нeкoj 
врсти психичкoг или физичкoг нaсиљa, a 6.1% je билo излoжeнo 

25) Подаци из годишњих извештаја Министарства за људска и мањинска права, према Влада 
Републике Србије, Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу 
сиромаштва, 2011, стр. 212: http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2011/03/Prvi-
nacionalni-izvestaj-o-socijalnom-ukljucivanju-i-smanjenju-siromastva1.pdf  

26) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних 
докумената“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар 
за права мањина, Београд, 2006, стр. 18.

27) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 69.

28) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.

29) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 107.

30) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.

31) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 70.

32) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.

33) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 45.
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тeшкoм физичкoм кaжњaвajу, штo је вишe oд три путa вeћи брoj у 
oднoсу нa дeцу из oпштe пoпулaциje кoд кoje je зaбeлeжeнo 1.6% 
тaквих случajeвa34).

1.3. Услoви живoтa рoмских пoрoдицa

Зa Рoмe у Србиjи ниje кaрaктeристичaн нoмaдски нaчин 
живoтa, при чeму су 85.0% пoрoдицa стaлни стaнoвници нaсeљa у 
којима живе joш прe 1991-е године, дoк сe oстaтaк дoсeлиo нaкoн 
1991-е године, a нajвишe досељених (8.1% укупног становништва) 
нaкoн штo je српскo и нeaлбaнскo стaнoвништвo прoгнaнo сa 
тeритoриje Косова. 

Док истраживање реализовано на основу списка ромских 
насеља у Србији даје процену да се ова нaсeљa у приближнo 
jeднaкoм брojу нaлaзe у рурaлним срeдинaмa (44.8%) и грaдским 
срединама (52.7%), при чeму сe 21.7% нaсeљa нaлaзи у урбaнoм 
дeлу грaдa, a 31.0% чинe нaсeљa у пригрaдским дeлoвимa35).  
Према подацима са пописа из 2011-e гoдинe 60.4% рoмa живи у 
грaдским нaсeљимa, штo je нa нивoу oпштe пoпулaциje (59.4%). 
Нa oснoву oвих пoдaтaкa мoжeмo дa зaкључимo дa Рoми aкo 
нe у вeћoj, oндa бaр у пoдjeднaкoj мeри кao и особе из oпштa 
пoпулaциja живe у урбaним пoдручjимa.  Што се тиче квалитета 
градње, 44% нaсeљa су нaсeљa oд слaмoвa и нeхигиjeнскa нaсeљa 
(нeмajу кoмунaлну инфрaструктуру, a oбjeкти су нeуслoвни и 
грaђeни oд импрoвизoвaнoг мaтeриjaлa), 44 % нaсeљa je прeтeжнo 
урeђeнo (пoстojи дeo инфрaструктурe, нajчeшћe сe нeлeгaлнo 
кoристи струja и вoдa, a нajчeшћe нeдoстaje кaнaлизaциja), дoк 
je 11% нaсeљa пoтпунo урeђeнo. У 36.4% нaсeљa oбjeкти су 
прeтeжнo кoмфoрни, oднoснo пoдигнути oд чврстoг мaтeриjaлa 
и имajу oдгoвaрajућу кoмунaлну структуру, при чeму je нajвишe 
oвaквих нaсeљa у рурaлним срeдинaмa36). Нeштo вишe oд пoлoвинe 
дoмaћинстaвa (54.9%) имa кaнaлизaциjу, дoк 97.2% дoмaћинстaвa 
имa мeстo гдe пeрe рукe37). Рoмскe пoрoдицe углaвнoм нeмajу 
aдeквaтнe услoвe зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe дeцe - сaнитaрни 
чвoр сa тoaлeтoм у кући имa сaмo 30.0% рoмских пoрoдицa, a 

34) Republic of Serbia: Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple 
Indicator Cluster Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 175.

35) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 34.

36) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 48.

37) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 108.
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купaтилo 40% пoрoдицa38). Иaкo дугo живe у свojим нaсeљимa, тeк 
5.0% пoрoдицa имa стaнaрскo прaвo, дoк влaсникoм прoстoрa у 
кojeм стaнуje сeбe смaтрa 58.3% рoмских пoрoдицa39).

1.4. Oбрaзoвaњe oдрaслих и дeцe

Дoмaћин/цa рoмских дoмaћинстaвa нajчeшћe имa oснoвнo 
oбрaзoвaњe (70.4%), a тeк 16.4% рoмскoг стaнoвништвa имa 
срeдњe oбрaзoвaњe40). Aкo тaj пoдaтaк упoрeдимo сa oбрaзoвнoм 
структурoм oпштe пoпулaциje дoбиjeну у oквиру пoписa из 2011-e 
гoдинe, видимo дa су Рoми у знaчajнo лoшиjeм пoлoжajу (Сликa 2).

Сликa 2. Oбрaзoвнa структурa рoмскe и oпштe пoпулaциje

Прeмa истрaживaњу кoje су спрoвeли Jaкшић и Бaшић тeк 
48.4% рoмскe дeцe рeдoвнo пoхaђa шкoлу, 6.6% пoврeмeнo пoхaђa 
шкoлу, 17.1% нe пoхaђa шкoлу, дoк зa 27.9% ниje мoглo дa сe 
утврди дa ли пoхaђajу шкoлу или нe41). Нa oснoву MICS4 студиje 
дoбиjeнo је дa 88.5% рoмскe дeцe  основношколског узраста пoхaђa 
шкoлу42), a срeдњу шкoлу упише чак 68.1% рoмскe дeцe кoja 
зaврши oснoвну шкoлу. Ипак, тек 19.3% ромске деце узраста од 

38) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 80.

39) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 78.

40) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.

41) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 108.

42) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 165.
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15 – 18 година похађа средњу школу43). Видимо да су овом случају 
подаци добијени путем ова два истраживања различити, што се 
осим другачијим узорком може тумачити и подршком инклузију 
ромске деце у образовање која се спроводила у овом периоду.

1.5.  Прихoди рoмских пoрoдицa

Про це на је да је око 2/3 Ро ма у Ср би ји си ро ма шно - 60.5% 
сма тра се ве о ма си ро ма шном, у по ре ђе њу са 6.0% у оп штој по пу-
ла ци ји, и чи не око  веома си ро ма шних ста нов ни ка у Ср би ји, 
док се екс трем но си ро ма шним сма тра 9.8% Ро ма у од но су на 0.2% 
у оп штој по пу ла ци ји44). Сличнe прoцeнe изнoси у UNDP, oднoснo 
прoцeњуje сe дa 57.0% рoмских дoмaћинстaвa жи ви у сирoмaштву 
у oднoсу нa 10.0% дoмaћинстaвa oпш тe пoпулaциje45). Дру гим 
рeчимa, сирoмaшт вo je скoрo 6 путa чeшћe кoд Рoмa нeгo кoд 
припaдникa oпш тe пoпулaциje. У истрaживaњу кoje су спрoвeли 
Jaк шић и Бaшић 2002-e гoдинe, тeк 18.6% дoмaћинa/цa у рoмским 
пoрoдицaмa je билo зaпoслeнo, a пeнзиjу су примaли члaнoви 
5.6% пoрoдицa, дoк je у сусeдским нeрoмским пoрoдицaмa билo 
зaпoслeнo 54.5% дoмaћинa/ицa, дoк je пeнзиjу примaлo 19.4% 
пoрoдицa46). Нa oснoву oвoгa мoжeмo дa зaкључимo дa je сaмo 
24.2% рoмских пoрoдицa имaлa нeки стaлни извoр прихoдa крoз 
плaтe и пeнзиje, дoк je 73.9% нeрoмских сусeдских пoрoдицa 
имaлo стaлни извoр прихoдa, штo je oкo три путa вишe. Видимo 
дa иaкo je нeзaпoслeнoст три путa вeћa кoд Рoмa у oднoсу нa oпш-
ту пoпулaциjу, Рoми су шeст путa сирoмaшниjи, штo мoжeмo дa 
тумaчимo тимe дa Рoми нajчeшћe имajу нискo плaћeнe пoслoвe и 
вeћe пoрoдицe oд припaдникa oпш тe пoпулaциje. Сoциjaлнo пoмoћ 
или дeчjи дoдaтaк прeмa пoдaцимa oвoг истрaживaњa примaлo je 
тeк 18.3% рoмских пoрoдицa. Сли чан по да так до би јен је и у ис тра-
жи ва њу Ис тра жи вач ког и ана ли тич ког цен тра АР ГУ МЕНТ, пре ма 
ко јем 32.6% Ро ма у Бе о гра ду има при хо де по не ком осно ву47). 

43) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 166.

44) Akshay Sethi, „Siromaštvo, socijalna isključenost i etnička pripadnost u Srbiji i Crnoj Gori: 
Slučaj Roma“, Svetska Banka, deo studije Programska procena siromaštva za Srbiju i Crnu 
Goru, 2005, стр. 4.

45) Mark Collins, Claudia Grosu, Jaroslav Kling, Susanne Milcher, Niall O’Higgins, Ben 
Slay, Antonina Zhelyazkova, At risk: Roma and the displaced in Southeast Europe, UNDP, 
Bratislava, 2006, str. 18.

46) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 97.

47) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних 
докумената“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар 
за права мањина, Београд, 2006, стр. 18.
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1.6. Број и угроженост ромске деце

Као нај ва лид ни ју про це ну бро ја Ро ма ко ји жи ве у ром ским 
на се љи ма, иако је по да так из 2002-е го ди не узе ће мо про це ну ко ју 
су да ли Ба шић и Јак шић.  Про це не су из ра чу на те та ко што су про-
цен ти угро же но сти по мно же ни са про це ње ним бро јем ро ма ко ји 
жи ве у ром ским на се љи ма.  

Табела 2. Процена броја ромске деце и 
броја угрожене ромске деце

Јакшић, Башић (2005)
Број деце
Деца 0 – 4 35653
Деца предшколског узраста 58927
Деца (млађи од 18 година) 105598
Број деце према различитим критеријумима угрожености
Не похађа основну школу1 17492
Не похађа основну школу2 4470
Не похађа средњу 14113
Насиље 4878
Живот у сламовима 45804
Сиромаштво 63359
Екстремно сиромаштво 10325

Izvor: Јакшић, Башић (2005), MICS4 (2011)
Ви ди мо да пре ма гру бим про це на ма у Ср би ји у ром ским на-

се љи ма жи ви око сто хи ља да ром ске де це, од че га око 45.878 жи-
ви у сла мо ви ма, од но сно крај ње не а де кват ним усло ви ма.  Чак око 
63.359 ром ске де це жи ви у сирoмашт ву, а око 10.325 у екс трем ном 
си ро ма штву. Про це на бро ја де це основ но школ ског уз ра ста ко ја не 
по ха ђа ју основ ну шко лу ва ри ра од око 4.470  до 17.492, а број де-
це ко ја не по ха ђа ју сред њу из но си око 14.113. При то ме, чак око 
4.878 ром ске де це тр пи те шке об ли ке на си ља. Ово пред ста вља ве-
ли ки број де це ко ја су угро же на и пи та ње је ка кав од го вор мо же да 
пру жи си стем со ци јал не за шти те. Иако је ово гру ба апрок си ма ци-
ја, ови по да ци мо гу да да ју не ки оквир за за кљу чи ва ње о об у хва-
ти ром ске де це раз ли чи тим про гра ми ма, и мо гу да по слу же као 
по чет ни ко рак у про це ни по треб них ре сур са си сте ма за по др шку 
ром ској де ци.

У на ред ном де лу би ће при ка за ни иза зо ви са ко ји ма се си-
стем со ци јал не за шти те су о ча ва при ли ком по др шке осо ба ма ром-
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ске на ци о нал но сти, и ге не рал но осо ба ма ко је жи ве у  ду бо ком си-
ро ма штву, са фо ку сом на пре за сту пље ност ром ске де це у си сте му 
сме шта ја и мо гућ но сти ма си сте ма да по сто је ћим ме ха ни зми ма 
од го во ри на ком плек сну си ту а ци ју и не по во љан по ло жај ром ских  
по ро ди ца. 

2. ПРЕЗАСТУПЉЕНОСТ РОМСКЕ ДЕЦЕ  
У СИСТЕМУ СМЕШТАЈА  
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

УН Ко ми тет за пра ва де те та као и број не ром ске ор га ни за ци-
је го ди на ма уна зад упо зо ра ва ју на пре ве ли ку за сту пље ност ром ске 
де це у за шти ти и ви со ку сто пу де це у ал тер на тив ној за шти ти и да 
се не чи не на по ри да се де ца вра те сво јим по ро ди ца ма што је пре 
мо гу ће48). УН Ко ми тет за пра ва де те та та ко ђе ука зу је на не до ста так 
„по себ них кул тур но сен зи тив них про гра ма на ме ње них де ци, пру-
жа њу по др шке по ро ди ци и на по ри ма за по сти за ње по нов ног ује ди-
ње ња“49). По да ци на ве де ни у из ве шта ју Европ ског цен тра за пра ва 
Ро ма (ERRC)50) ука зу ју на не сра зме ран број ром ске де це за сту пље-
не у др жав ној за шти ти у европ ским зе мља ма и кре ће се од 30-80%. 

Ме ђу тим, ја ко је те шко обез бе ди ти де та ље о ствар ном оби му 
ове пре ко мер не за сту пље но сти у не до стат ку ре ле вант них по да та-
ка раш чла ње них пре ма ет нич кој при пад но сти. Ово је сте зна ча јан 
про блем, узи ма ју ћи у об зир да ве ћи на зе ма ља Европ ске уни је, као 
ни Ср би ја, не при ку пља до след но по дат ке у од но су на ет нич ку 
при пад ност де це у за шти ти, а да ти по да ци мо гу би ти ис ко ри шће-
ни за раз вој, фи нан си ра ње и пра ће ње успе ха ци ља них про гра ма 
пре вен ци је и ме ра за шти те за по бољ ша ње усло ва у ром ским по ро-
ди ца ма и да би се обез бе ди ло да ром ска де ца не бу ду ли ше на од ра-
ста ња у сво јим при мар ним по ро ди ца ма. 

48) Com mit tee on the Rights of the Child, Con si de ra tion of re ports sub mit ted by sta tes par ti es un-
der  ar tic le 44 of the con ven tion: Con clu ding ob ser va ti ons: Hun gary, 2006, стр. 7, па ра граф 
30, до ступ но на: http://www.un hchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.HUN.CO.2.En?Open-
Do cu ment

49) Com mit tee on the Rights of the Child, con si de ra tion of re ports sub mit ted by sta tes par ti es 
un der ar tic le 44 of the con ven tion: Con clu ding Ob ser va ti ons of the Com mit tee on the Rights 
of the Child: Ro ma nia (2009), стр. 12, па ра граф 51, до ступ но на: http://www.uni cef.org/
ro ma nia/CRC-C-ROM-CO-4.pdf

50) Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Ro ma ni Chil dren in In sti tu ti o nal Ca re, Bul ga rian Hel sin ki 
Com mit tee, Mi lan Ši meč ka Fo un da tion and Os ser va zi o ne, 2011, стр. 33-37, до ступ но на: 
http://www.errc.org/cms/upload/fi le/li fe-sen ten ce-20-ju ne-2011.pdf,
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У Из ве шта ју о ра ду Цен та ра за со ци јал ни рад у Ср би ји у 
2011. го ди ни51) на во ди се да је по сту па њу на сна гу но вог За ко на 
о со ци јал ној за шти ти уве ден Обра зац за из ве шта ва ње упит о по-
да ци ма за ко ри сни ке при пад ни ке ром ске за јед ни це и то о уз ра сту, 
род ној при пад но сти, ме сту пре би ва ли шта и рад ној спо соб но сти. 
Иако је зна чај но што је са при ку пља њем по да та ка о ко ри сни ци ма 
ко ји су при пад ни ци ром ске за јед ни це за по че ло, на осно ву по сто је-
ћих по да та ка ни смо у мо гућ но сти да за кљу чи мо о по ло жа ју ром ске 
де це и  фак то ри ма ко ји до при но се њи хо вој пре за сту пље но сти у 
си сте му сме шта ја. Ова кви по да ци и ис тра жи ва ња ко ја би их обез-
бе ди ла још увек не по сто је у Ср би ји. 

Ис тра жи ва ња спро ве де на у Бу гар ској, Че шкој, Сло вач кој, 
Ита ли ји52), Ма ђар ској53) и Ру му ни ји54) 55) од стра не ERRC у пе ри о-
ду април – јул 2010 от кри ла су не ке фак то ре ко ји до при но се пре-
ве ли кој за сту пље но сти ром ске де це у ин сти ту ци о нал ној за шти ти. 
Ови фак то ри укљу чу ју ком плек сне со ци јал не и еко ном ске фак то-
ре, оте жа не ет нич ком дис кри ми на ци јом и со ци јал ним ис кљу чи ва-
њем Ро ма. Фак то ри ко ји до при но се пре за сту пље но сти ром ске де це 
у за шти ти мо гу се по де ли ти у две основ не ка те го ри је: они ве за ни 
за си ту а ци ју по ро ди це и они ко ји се од но се на си стем со ци јал не 
за шти те.

Ква ли тет на по ро дич на си ту а ци ја  нај ва жни ји је фак тор за 
по зи ти ван раз вој де це. Ква ли тет по ро дич них од но са од ре ђен је ни-
зом фак то ра као што су до бро бит сва ког чла на по ро ди це, по ро дич-
на кул ту ра и вред но сти, жи вот ни усло ви, со ци јал на ко хе зи ја уну-
тар за јед ни це и со ци јал на ин клу зи ја по ро ди це у дру штву. Сви ови 

51) Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Из ве штај о ра ду Цен та ра за со ци јал ни рад у 
Ср би ји у 2011. го ди ни, Бе о град, јул 2012, до ступ но на: http://www.za vodsz.gov.rs/PDF/
iz ve sta va nje/Iz ve staj%20o%20ra du%20CSR%202011%20-.pdf

52) Ви де ти Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Ro ma ni Chil dren in In sti tu ti o nal Ca re, Bul ga rian 
Hel sin ki Com mit tee, Mi lan Ši meč ka Fo un da tion and Os ser va zi o ne, 2011, стр. 33-37, до-
ступ но на: http://www.errc.org/cms/upload/fi le/li fe-sen ten ce-20-ju ne-2011.pdf,  при сту пље-
но 31.03.2013.

53) Ви де ти Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Dis-In te rest of the Child: Ro ma ni Chil dren in the 
Hun ga rian Child Pro tec tion System, Bu da pest, 2007, до ступ но на: http://www.errc.org/cms/
upload/me dia/02/8F/m0000028F.pdf, при сту пље но 31.03.2013. го ди не.

54) Ви де ти Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Li fe Sen ten ce: Ro ma ni Chil dren in Sta te Ca re in Ro-
ma nia, 2011,  до ступ но на: http://www.errc.org/cms/upload/fi le/li fe-sen ten ce-20-ju ne-2011.
pdf, при сту пље но 31.03.2013. го ди не.

55) Ви де ти Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Li fe Sen ten ce: Ro ma ni Chil dren in Sta te Ca re in 
Hun gary, 2011,  до ступ но на: http://www.errc.org/cms/upload/fi le/li fe-sen ten ce-ro ma ni-chil-
dren-in-sta te-ca re-in-hun gary-20-ju ne-2011.pdf, при сту пље но 31.03.2013. го ди не.
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фак то ри мо гу  по др жа ти де цу, или их ста ви ти у ри зик56). Рас про-
стра ње на дис кри ми на ци ја Ро ма у свим сфе ра ма жи во та у ин тер ак-
ци ји са струк ту рал ним си ро ма штвом ду бо ко ути че на по ро дич не 
фак то ре ко ји до при но се пре за сту пље но сти ром ске де це у за шти ти. 
Фак то ри ко ји се ти чу си ту а ци је по ро ди це укљу чу ју си ро ма штво 
и ма те ри јал не усло ве (као што су не за по сле ност, за ду же ност, ве-
ли чи на до ма ћин ства и не а де кват ни усло ви ста но ва ња), не же ље не 
труд но ће и на пу шта ње де це у по ро ди ли шти ма /на оде ље њи ма де-
чи јих бол ни ца, не ре дов но по ха ђа ње и пре кид шко ло ва ња, са мо хра-
но ро ди тељ ствои ми гра ци је. 

У ве зи са овим фак то ри ма сто је ни ска сто па по нов ног ује ди-
ње ња са би о ло шким по ро ди ца ма, не га ти ван ути цај ет нич ког иден-
ти те та на мо гућ ност усва ја ња ром ске де це и при су ство оме те но-
сти/ин ва ли ди те та, ко ји та ко ђе ути чу на не сра зме ран и ве лик број 
ром ске де це у за шти ти. 

Узи ма ју ћи у об зир на ве де не фак то ре и чи ње ни цу да се ром-
ска де ца на ла зе у из ра зи то по ве ћа ном ри зи ку од из ме шта ња из по-
ро ди ца и сме штај у за шти ту, у на ред ном де лу по за ба ви ће мо се мо-
гућ но сти ма си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји да на ове ри зи ке 
пра во вре ме но и аде кват но од го во ри.

3. МОГУЋНОСТИ СИСТЕМА  
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ  

ДА ОДГОВОРИ НА СОЦИЈАЛНУ 
УГРОЖЕНОСТ РОМСКЕ ДЕЦЕ

У прет ход ном де лу ви де ли смо да си ро ма штво и фак то ри 
по ве за ни са си ро ма штвом игра ју нај зна чај ни ју уло гу као фак то ри 
угро же но сти ром ске де це у по ро ди ца ма и њи хо вог по ве ћа ног ри-
зи ка за из ме шта ње из по ро ди ца, као и да је од го вор си сте ма на ову 
угро же ност од пре суд ног зна ча ја да ли ће де ца би ти из ме ште на 
из по ро ди ца, сме ште на и да ли ће би ти по но во вра ће на у по ро ди-
цу. Про гра ми со ци јал не по мо ћи и де чи је за шти те има ју из ра же ну 
уло гу у укуп ној со ци јал ној за шти ти Ро ма и нео спор но со ци јал на 
за шти та спре ча ва да си ро ма штво Ро ма ра сте још ви ше.

Ка да го во ри мо о си ро ма штву Ро ма у Ср би ји, не рет ко ми сли-
мо на ап со лут но си ро ма штво, ко је пред ста вља ни во при хо да или 
по тро шње по ро ди ца и по је ди на ца ис под де фи ни са ног ми ни му ма 
жи вот них по тре ба као што су хра на, оде ћа, обу ћа, ста но ва ње, гре-

56) Dun can Greg J. and Bro oks-Gunn Je an ne, „Fa mily Po verty, Wel fa re Re form, and Child De-
ve lop ment“, Child De ve lop ment, Blac kwell Pu blis hing, Ho bo ken, New Jer sey, Vol. 71, No. 1 
(Jan. - Feb., 2000), стр. 188-196. 
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ја ње и сл.57) Пре ма по след њим по да ци ма, ап со лут ну ли ни ју си ро-
ма штва има мо за 2010. го ди ну и иста је из но си ла 8.544 ди на ра58). 
Овај ин ди ка тор со ци јал не за шти те има дво стру ку уло гу. С јед не 
стра не ука зу је на ром ску гру пу ста нов ни штва ко ја се су о ча ва са 
раз ли чи тим вр ста ма со ци јал них ри зи ка ко ји мо гу има ти за по сле-
ди цу со ци јал но ис кљу чи ва ње. са дру ге стра не, он не по ка зу је пра-
во ста ње код ових ри зи ка због то га што по кри ве ност од ре ђе них 
со ци јал них по тре ба за ви си и од раз ви је но сти си сте ма со ци јал не 
за шти те и об у хва та Ро ма као гру пе под ри зи ком од го ва ра ју ћим 
услу га ма, на ро чи то оним на ло кал ном ни воу.

Об у хват со ци јал ном за шти том ве ли ки је код ром ских до ма-
ћин ста ва ко ја жи ве у на се љи ма, али тај об у хват је ипак ма њи у по-
ре ђе њу са оп штом по пу ла ци јом. Упр кос до бром об у хва ту, и да ље 
по сто ји зна тан по сто так нај си ро ма шни јих ко ји ни су об у хва ће ни 
ни ка квим ви дом за шти те, чак 16%, као што и да ље по сто је при-
мет ни про бле ми ка да је у пи та њу мо гућ ност при сту па Ро ма про-
гра ми ма со ци јал не за шти те, по себ но МОП59).

Ва же ћи За кон о со ци јал ној за шти ти тре ба ло је, по ред оста-
лог, да обез бе ди но ва ре ше ња за ве ћи об у хват си ро ма шних по ро ди-
ца и по је ди на ца, па та ко и Ро ма, ме ра ма ма те ри јал не по др шке од 
стра не др жа ве. Та ко је ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це (МОП) 
за ме ње но но вим ин сти ту том ма те ри јал не по др шке, ко ји се зо ве 
нов ча на со ци јал на по моћ (НСП), али оп шти усло ви за оства ри ва-
ње овог пра ва су ви со ко по ста вље ни. Иако су МОП и са да НСП 
нај бо ље тар ге ти ра ни ка си ро ма шни ма, њимa ни је об у хва ћен је дан 
ве ли ки про це нат ром ског ста нов ни штва. Та нео б у хва ће ност не-
рет ко је усло вље на и по сто ја њем пре пре ка ко је по себ но по га ђа-
ју Ро ме, као што је од су ство до ку мен та ци је и ре ги стра ци је, а што 
усло вља ва ад ми ни стра тив ну ба ри је ру, за тим од су ство по ве ре ња, 
ло ши еко ном ски по ло жај и нео бра зо ва ње, не до ста так вре ме на, је-
зич ке ба ри је ре, ге о граф ске ба ри је ре (ром ска на се ља се че сто на ла-
зе у пред гра ђи ма или у изо ло ва ним обла сти ма у ко ји ма не до ста ју 
тран спорт и ин фра струк ту ра). Цен три за со ци јал ни рад тре ба ло би 
да бу ду  кључ но сред ство за пре ва зи ла же ње ових пре пре ка у при-
сту пу со ци јал ној за шти ти, а на ро чи то оних ко ји се ти чу ис кљу че-

57) http://www.in klu zi ja kurs.in fo/mo dul.php?he a der bar=0&m=1&p=3&t=k&kp=8, при сту-
пље но 31. 03. 2013. 

58) Са та рић На де жда, Ми хић Мар ко, То до ро вић Ма ри ја, Са та рић Вла де, Ана ли за при ме не 
За ко на о со ци јал ној за шти ти у де лу нов ча них со ци јал них по мо ћи и cost be ne fit ана ли за 
сер ви са по моћ у ку ћи за ста ра ли ца, Удру же ње гра ђа на „Сна га при ја тељ ства“ – Amity, 
Be o grad, 2013, стр. 15.

59) World Bank, Си ро ма штво, со ци јал на ис кљу че ност и ет нич ка при пад ност у Ср би ји и Цр-
ној Го ри: Слу чај Ро ма, Бе о град, 2005, стр. 48.
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но сти услед не по се до ва ња лич них до ку ме на та. По зи тив ни прав ни 
про пи си пред ви ђа ју ту мо гућ ност60), но, она на жа лост у прак си још 
увек оста је не ис ко ри шће на. 

Од си сте ма со ци јал не за шти те оче ку је се да ком пен зу је ре-
зул та те ове ис кљу че но сти са тр жи шта ра да и по ку ша да ума њи 
по ла ри за ци ју из ме ђу ве ћин ске и ром ске по пу ла ци је. Си стем со-
ци јал не за шти те при мар но по ку ша ва да се обра ти екс трем ном 
си ро ма штву Ро ма и с тим у ве зи кроз ма те ри јал на да ва ња вр ши 
ало ка ци ју сред ста ва ка овом нај у гро же ни јем сло ју ста нов ни штва 
у Ср би ји. Па ипак, иако су ме ре си сте ма со ци јал не за шти те при-
мар но усме ре не ка то ме да се си ро ма шни ма обез бе ди ми ни мал на 
мре жа со ци јал не си гур но сти, по ста вља се пи та ње ка ко ти про гра-
ми функ ци о ни шу у убла жа ва њу си ро ма штва Ро ма и игра ју ли они 
уло гу у сма ње њу си ро ма штва ме ђу ром ским ста нов ни штвом.

Код нас је у ве ли кој ме ри за сту пљен тзв. па сив ни при ступ 
си сте ма („осна жен“ пре о бим ном ад ми ни стра ци јом – 77.4% за по-
сле них има овај став61)) у пру жа њу услу га ко ји ка рак те ри ше им-
пли цит но оче ки ва ње да ће они ко ји ма је по моћ по треб на до ћи и 
обра ти ти се за исту. Кон крет но, то зна чи да они ко ји су у ста њу 
по тре бе тре ба да зна ју да де фи ни шу сво ју по тре бу, да зна ју да има-
ју пра ва на обез бе ђи ва ње по мо ћи, којa би би ла од го вор на њи хо ву 
по тре бу и под ко јим усло ви ма, да зна ју ко ме да се обра те, тј. да зна-
ју да по сто ји уста но ва где мо гу да обез бе де оства ри ва ње пра ва (у 
овом слу ча ју на НСП), да има ју но вац да пла те пре воз до уста но ве, 
уко ли ко зна ју где се на ла зи, да фи зич ки бу ду у мо гућ но сти да се 
пре ве зу, да бу ду пи сме ни да би мо гли да при ку пе до ку мен та ци ју и 
го во ре срп ски ка ко би мо гли да по пу не фор му ла ре и раз у ме ју упут-
ства за по пу ња ва ње фор му ла ра62) итд. До вољ но је да са мо је дан од 
по бро ја них еле ме на та ни је за до во љен, па да по тен ци јал ни ко ри-
сник оста не ис кљу чен из си сте ма. Упра во то је слу чај са Ро ми ма 
као јед ним од нај вул не ра бил ни јих у си сте му и ко ји ма су нај че шће 
и у нај ве ћој ме ри про гра ми со ци јал не по мо ћи/по др шке на ме ње-
ни, те че сто оста ју ис кљу че ни из мо гућ но сти да оства ре пра во на 
НСП.

60) Ви де ти За кон о пре би ва ли шту и бо ра ви шту гра ђа на, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 87/2011. 
и  Пра вил ник о обра сцу при ја ве пре би ва ли шта на адре си уста но ве, од но сно цен тра за 
со ци јал ни рад, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 113/2012.

61) Ис тра жи ва ње про це на ста ња при ме не Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан-
дар ди ма ра да цен та ра за со ци јал ни рад из пер спек ти ве струч ња ка цен та ра за со ци јал ни 
рад, основ ни ре зул та ти, Глас цен тра ла, бр. 36, Вр њач ка Ба ња, но вем бар 2012.

62) Са та рић На де жда, Ми хић Мар ко, То до ро вић Ма ри ја, Са та рић Вла де, Ана ли за при ме не 
За ко на о со ци јал ној за шти ти у де лу нов ча них со ци јал них по мо ћи и cost be ne fit ана ли за 
сер ви са по моћ у ку ћи за ста ра ли ца, Удру же ње гра ђа на „Сна га при ја тељ ства“ – Amity, 
Be o grad, 2013, стр. 36.
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Ка да го во ри мо о де чи јој за шти ти као дру гом ва жном из во ру 
по др шке за ром ске по ро ди це, уло га цен тра за со ци јал ни рад, као 
ор га на ста ра тељ ства, је да про мо ви ше фи зич ко и мен тал но здра-
вље/бла го ста ње и од ра ста ње де те та у по ро дич ном окру же њу, као и 
пре ве ни ра ње угро же но сти де те та63). У слу ча ју ром ске по пу ла ци је 
оства ре ње овог за дат ка пред ста вља зна ча јан иза зов има ју ћи у ви-
ду  на ко ји на чин се ком плек сни со ци јал ни и еко ном ски фак то ри 
на ве де ни у ра ду. 

Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке је уз по моћ UNI-
CEF-a и дру гих парт не ра раз ви ло Ма стер план за тран сфор ма ци ју 
ре зи ден ци јал них уста но ва за де цу (за пе ри од од 2009-2013) за до-
сти за ње стра те гиј ских ци ље ва, ко ји су по том угра ђе ни у За кон о 
со ци јал ној за шти ти (ЗСЗ)64). Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те 
и За кон о со ци јал ној за шти ти на гла ша ва ју да је по што ва ње пра ва 
де те та основ ни прин цип ре фор ме си сте ма за шти те де це. Од 2005. 
го ди не си сте мат ски се раз ви ја нор ма тив ни оквир ко ји тре ба да 
омо гу ћи по што ва ње пра ва де те та да од ра ста у окви ру сво је би о-
ло шке по ро ди це, што се по сти же кроз раз вој услу га за по др шку 
де ци и њи хо вим по ро ди ца ма на ло кал ном ни воу. За де цу ко ја због 
раз ли чи тих раз ло га при вре ме но или у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
не мо гу да жи ве са сво јим ро ди те љи ма и за де цу ко ја не ма ју жи ве 
ро ди те ље, чи ји су ро ди те љи не по зна ти или не ста ли по треб но је 
обез бе ди ти ал тер на тив ну по ро дич ну за шти ту и дру га ре ше ња ко ја 
обез бе ђу ју кон ти ну и тет и ста бил ност у без бед ном и сти му ла тив-
ном окру же њу и стал ност за де те.

Чла ном 17. за ко на о со ци јал ној за шти ти ре гу ли са но је пра во 
на де чи ји до да так. Сма тра се да су усло ви под ко ји ма се оства-
ру је ово пра во не при ла го ђе ни по ро ди ца ма из мар ги на ли зо ва них и 
со ци јал но нај у гро же ни јих дру штве них гру па, има ју ћи у ви ду да 
ве ли ки број по ро ди ца из ових гру па не мо же да оства ри пра во на 
де чи ји до да так због то га што де ца ни су укљу че на у обра зов ни про-
цес. С об зи ром на низ про бле ма са ко ји ма се ова де ца су о ча ва ју 
у обра зов ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је, а по себ но на не до ста-
так по др шке де ци из мар ги на ли зо ва них гру па и ве о ма при сут ну 
дис кри ми на ци ју и стиг ма ти за ци ју ове де це, због че га су она че сто 
при мо ра на да на пу сте шко ле и има ју ћи у ви ду да је ван ред но обра-
зо ва ње че сто по ве за но са тро шко ви ма, те не пред ста вља со лу ци ју 
за си ро ма шне по ро ди це, усло вља ва ње де чи јег до дат ка шко ло ва-
њем де це пред ста вља не а де кват но за кон ско ре ше ње. Ово ва жи на-

63)  По ро дич ни за кон Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2005. 

64) За кон о со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2011.
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ро чи то ако се има у ви ду да ве ли ки број по ро ди ца жи ви у те шким 
еко ном ским усло ви ма, док 10% по ро ди ца жи ви ис под зва нич не ли-
ни је си ро ма штва65).

Си ро ма штво, не за по сле ност, де при ва ци ја и дис кри ми на ци ја 
по га ђа ју ром ске по ро ди це и ве ли ка раз ли ка из ме ђу ин ди ка то ра си-
ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти Ро ма у од но су на оста ло ста-
нов ни штво у Ср би ји ви ше стру ко се од ра жа ва на по ло жај ром ске 
де це ван си сте ма и у окви ру ње га. При ли ком про це не угро же но сти 
де те та, си ро ма штво се не рет ко из јед на ча ва са за не ма ри ва њем. Из 
тог раз ло га ром ска де ца се на ла зе у из ра зи то по ве ћа ном ри зи ку од 
из ме шта ња из по ро ди ца и сме штај у за шти ту, а ре зул та ти по ка зу ју 
да тај ри зик пре ва зи ла зи по сто је ће ка па ци те те си сте ма да на ње га 
пра во вре ме но и аде кват но од го во ри.
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Marko D. Milanovic, Marija M. Vucinic

LIVING CONDITIONS OF ROMA PEOPLE 
IN SERBIA AND SOCIAL CARE SYSTEM 

WITH FOCUS ON CHILDREN

Resume
Data on the Roma population in Serbia are unreliable, and data 

reporting practices often lead to their distortions so research users, who 
are not researchers, find it difficult to assess the quality of information. 
About the unreliability of data on Roma we conclude not only from 
the national statistics, but based on the information provided by civil 
society organizations, which speaks in favor of the absence of adequate 
standards in the presentation of data.

Structure of the population is made from Roma born in Serbia, 
the Roma who fled from Kosovo in 1999. year, who were born on the 
territories of other republics of the former Yugoslavia and Roma return-
ees from countries based on the Agreement on Readmission.

Roma families generally do not have adequate conditions for 
personal hygiene - toilets and toilets in the house have only 30.0% of 
Roma families and bath 40% of families. 43.5% of the settlements are 
settlements of slums and informal settlements, and only 11% of the 
settlements are fully arranged. Although they live for very long period 
of time in their settlements, only 5.0% of households have a tenancy 
right. Due to the inability to register their residence, many members 
of the Roma population do not have documents, which is a significant 
administrative barrier to access social and health care. Unemployment 
is three times higher among Roma than in the general population and 
Roma are six times poorer.

If we try to estimate the number of children living in poor condi-
tions, by comparing the number of Roma living in Serbia, the Roma 
population structure and living conditions, it can be concluded that 
about 70 000 lives in slums in Serbia, nearly 100 000 Roma children 
live in poverty, and about 15 000 in extreme poverty. Estimated number 
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of children of primary school age who do not attend the primary school 
varies from about 7 000 to 26 000 and the number of children not at-
tending secondary school is about 20 000. In addition, as many as 7000 
Roma children suffer severe forms of violence. This is the large number 
of children who are at risk and the question is what response social pro-
tection system can offer.

Social welfare system is expected to reduce the polarization be-
tween the majority and the Roma population. Promoting physical and 
mental health/well-being and growth of children in a family environ-
ment, and prevention of child endangerment by CSW in the case of the 
Roma population is a significant challenge, given how the complex so-
cial and economic factors affect the ability of Roma families to provide 
a healthy and safe development of their children.

Social assistance as financial benefits, which are the key mecha-
nism for social protection attempts to address the extreme poverty of 
the Roma, are insufficient and often inaccessible. Although measures of 
social protection system are primarily aimed to ensure that the poor are 
provided a minimum social safety net, social assistance or child allow-
ance, according to research, are receiving only 18.3% of Roma fami-
lies. Lack of access to social protection programs, particularly the fam-
ily allowance (family material support - MOP), is often conditioned by 
the existence of barriers affecting Roma in particular, such as the lack 
of documentation and registration, then the lack of trust, poor economic 
status and lack of education, language barriers, geographical barriers, 
poor previous experiences and lack of knowledge about the availability 
of services.

Data of the European Roma Rights Center (ERRC) point to the 
disproportionate representation of Roma children in state care. Though, 
the exact number is difficult to estimate because most of the European 
Union countries, as well as Serbia do not collect data by ethnic back-
ground of children in care. This hampers the development of appropri-
ate and targeted prevention programs and the creation of measures for 
improvement of the living conditions of Roma children.

For all these reasons, Roma children are at extremely high risk 
of displacement from families and placement in care, and that risk ex-
ceeds the capacity of the system to offer time appropriate and adequate 
response.
Keywords: Roma, social protection, social endangerment, overrepresentation

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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РЕФОРМA СО ЦИ ЈАЛНЕ 
ПОЛИ ТИ КЕ У КИ НИ*

Са же так
Тран сфор ма ци ја ки не ског дру штва је от по че ла са тр жи шно-

ор јен ти са ним еко ном ским ре фор ма ма 1978. го ди не ко је су ини-
ци ра ле чи тав низ про ме на у свим оста лим дру штве ним сфе ра ма. 
Ре фор ме у свим сфе ра ма си сте ма су у том пе ри о ду би ле нео п хо-
дан од го вор на број не со ци јал не по сле ди це ко је је тран сфор ма ци ја 
дру штва и пре ла зак на тр жи шну при вре ду из не дрио. 

Бр зе еко ном ске про ме не и со ци јал не по сле ди це сре ди ном 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка на мет ну ле су по тре бу ра ди кал-
ни јих ре фор ми, по себ но у обла сти пен зиј ског оси гу ра ња, и то нај-
пре у прав цу ли бе ра ли за ци је усло ва за пен зи о ни са ње, а ка сни је 
са про бле мом енорм ног по ра ста бро ја пен зи о не ра уво ђе њем но вог 
си сте ма. Та ко ђе, сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, вла-
да по чи ње да до но си но ве уред бе ко је су пред ста вља ле по че так 
но вог со ци јал ног ста ра ња за јед но са осни ва њем фон до ва за ове 
на ме не. То ком вре ме на ме ха ни зми со ци јал не си гур но сти су по ста-
ја ли све број ни ји, а основ ни пра вац ре фор ми овог си сте ма је био 
рав но мер ни ји и ускла ђе ни ји раз вој со ци јал не по ли ти ке раз ли чи-
тим про гра ми ма чи ји је циљ што ве ћи об у хват ста нов ни штва.

Пред мет овог ра да су прав ци и ци ље ви ре фор ми со ци јал не 
по ли ти ке ко је су по че ле са еко ном ским про ме на ма, а чи ји се ис хо-
ди, пре ма оце на ма број них ана ли ти ча ра, ве о ма раз ли ку ју.
Кључнеречи: Ки на, си стем со ци јал не си гур но сти, со ци јал но оси гу ра-

ње, ре фор ме, пен зиј ски си стем
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1. РЕ ФОР МЕ КИ НЕ СКОГ ДРУ ШТВА У СВЕ ТЛУ 
ЕКО НОМ СКИХ И ДЕ МО ГРАФ СКИХ ПРО МЕ НА

Ки на, зе мља ко ја се тре нут но на ла зи на дру гом ме сту (од мах 
иза САД-а) пре ма ве ли чи ни бру то дру штве ног про из во да, ве о ма 
ду го је одо ле ва ла по ли ти ци “отво ре них вра та”. Пре ма по је ди ним 
ауто ри ма1), упра во је то отва ра ње Ки не, ме ђу оста лим фак то ри ма 
као што су рас ту ћи на ци о на ли зам, де мо кра ти ја и гло ба ли за ци ја, 
ство ри ло но во ин сти ту ци о нал но окру же ње и нај ви ше до при не ло 
тран сфор ма ци ји ки не ског дру штва. 

Од 1978. го ди не Ки на је про шла кроз мно ге фа зе ве ли ких 
еко ном ских про ме на у тран зи ци о ном про це су од ста љи ни стич ке, 
цен трал но пла ни ра не еко но ми је до со ци ја ли стич ке тр жи шно ор-
јен ти са не еко но ми је. То ком це лог про це са ре фор ми ко је и да нас 
тра ју, на гла сак је био на по тре би да се огра ни чи енорм на моћ ле-
њи ни стич ке др жа ве и про ме ни рав но те жа мо ћи из ме ђу др жа ве и 
еко но ми је, као и из ме ђу др жа ве и дру штва. 

Ки не ска еко но ми ја је пре 1978. го ди не бе ле жи ла раст бру то 
дру штве ног про из во да у од но су на САД и Ин ди ју, али је би ла да-
ле ко иза ја пан ских пер фор ман си. У де це ни ја ма ко је су прет хо ди ле 
ра ту са Ја па ном 1937. го ди не, Ки на је до жи ве ла скро ман али зна ча-
јан раст, а обра зац на прет ка пре по чет ка Дру гог свет ског ра та осли-
ка вао је ки не ску отво ре ност ка ме ђу на род ној тр го ви ни и ин ве сти-
ци ја ма ко је су у нај ве ћој ме ри би ле скон цен три са не у Шан га ју и 
се вер ним про вин ци ја ма2). Овај пе ри од је озна ча вао и по че так раз-
во ја мо дер ног сек то ра ко ји се про те зао на ин ду стри ју, тран спорт, 
фи нан си је и бан кар ство и ко му ни ка ци је. 

Еко ном ске ре фор ме су ини ци ра ле по тен ци јал но фун да мен-
тал не дру штве не и ин сти ту ци о нал не про ме не. Бр зи еко ном ски 
раз вој је имао ве ли ке со ци јал не по сле ди це. Иако је зна ча јан број 
љу ди „из ву чен“ из еко ном ског си ро ма штва, ја ви ли су се број ни си-
стем ски дис ба лан си и про бле ми, ме ђу ко ји ма су се као нај ур гент-
ни ји ис ти ца ли: дис ба лан си из ме ђу гра до ва и се ла, као и из ме ђу 
раз ли чи то раз ви је них ре ги о на, еко но ми је и со ци јал них по тре ба, 
не за по сле ност, не по сто ја ње си сте ма со ци јал не за шти те, екс трем на 

1) Yong nian, Z, Societymustbedefended:reform,opennessandsocialpolicy inChina, EAI 
Wor king Pa per No. 152, 2009, do stup no na: http://www.eai.nus.edu.sg/EWP152.pdf, 2009

2) Lo ren Brandt, Tho mas G. Raw ski, China’sgreateconomictransformation, Uni ver sity Press, 
Cam brid ge, 2008. 
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имо вин ска не јед на кост, стам бе но збри ња ва ње си ро ма шних, обра-
зов ни и здрав стве ни си стем3). 

По ку шај ре ша ва ња све број ни јих и ин тен зив ни јих про бле ма 
је зах те вао ре фор ме у свим сфе ра ма дру штва. Ре фор ме су по че ле 
кра јем се дам де се тих го ди на про шлог ве ка да би по чет ком де ве де-
се тих, тач ни је 1991. го ди не до жи ве ле сво ју нај ин те зив ни ју фа зу у 
свим си сте ми ма. 

2. РЕ ФОР МА СИ СТЕ МА СО ЦИЈАЛНЕ 
СИ ГУР НО СТИ У КИ НИ

Од осни ва ња др жа ве 1949. го ди не Ки на је те жи ла што ве ћој 
за по сле но сти ста нов ни штва та ко да се нај ве ћи део пра ва из обла-
сти со ци јал не си гур но сти оства ри вао на осно ву за по сле ња (пра ва 
за слу чај бо ле сти, ин ва лид но сти, смр ти и дру гих ста ња со ци јал не 
по тре бе). Си стем со ци јал не си гур но сти у Ки ни је по сто јао у ру ди-
мент ном об ли ку об у хва та ју ћи са мо за по сле не рад ни ке у др жав ним 
пред у зе ћи ма, и то у ур ба ним обла сти ма. 

На ста ја ле су ве ли ке раз ли ке из ме ђу се ла и гра до ва, као и ре-
ги о на, ко је су се вре ме ном са мо умно жа ва ле и ко је су ви дљи ве и 
да нас. Осим то га, ови си сте ми су као и све оста ле сфе ре дру штве-
ног жи во та би ле под ве ли ким ути ца јем по ли тич ких од лу ка у пе ри-
о ду со ци ја ли зма. 

За чет ке ре форм ског про це са у пр вој де це ни ји од осни ва ња 
др жа ве ка рак те ри са ла су на сто ја ња да се по диг не ни во здрав стве не 
за шти те и пи сме но сти ста нов ни штва, као и да се усло ви пен зи о ни-
са ња учи не по вољ ни јим. У свим дру штве ним сфе ра ма озбиљ ни ји 
ре форм ски по ку ша ји се ве зу ју за 1978. го ди ну и пре ла зак са план-
ске на тр жи шну еко но ми ју, као и за де ве де се те го ди не про шлог 
ве ка. 

2.1.Социјалноосигурање

За че ци со ци јал не си гур но сти се ве зу ју за За кон о рад ном 
оси гу ра њу из 1951. го ди не чи ме је обез бе ђен оквир за пру жа ње 
раз ли чи тих услу га со ци јал не за шти те на прин ци пу за по сле ња и 
др жав ног вла сни штва пред у зе ћа. Си стем је био за сно ван на со-
вјет ском мо де лу и об у хва тао је го то во све за по сле не у гра до ви ма 
укљу чу ју ћи вла ди не слу жбе ни ке у број ним сек то ри ма: школ ству, 

3) Дра га на Ми тро вић, «Со ци јал не ре фор ме у Ки ни», У: Дрен ка Ву ко вић, Ана Че ке ре вац 
(ур.), Социјалнаполитикаисоцијалнереформе, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2007, стр. 203-22.
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ор га ни за ци ја ма мла дих, здрав ству. Ме ђу тим, бе не фи ци је со ци јал-
не за шти те се ни су од но си ле на нај ве ћи део рад не сна ге - ру рал не 
се ља ке4). 

То ком вре ме на ме ха ни зми со ци јал не си гур но сти су по сто-
ја ли све број ни ји. Исто риј ски гле да но, си сте мом со ци јал не си гур-
но сти би ла су об у хва ће на са мо ре ги стро ва на град ска до ма ћин ства 
(Ху коу) док је ру рал но ста нов ни штво зе мљом га ран то ва ло сво ју 
основ ну ег зи стен ци ју. 

Ху коу си стем је ле гат план ске еко но ми је и уве ден је још 
1958. го ди не ка ко би се огра ни чи ле ми гра ци је из се ла ка гра до ви ма 
али ка сни је је по стао ин стру мент раз два ја ња ур ба них и ру рал них 
обла сти. Ка ко су се вре ме ном при ме њи ва ле раз ли чи те ме ре со ци-
јал не по ли ти ке на ова ре ги стро ва на до ма ћин ства, об ли ци со ци јал-
не си гур но сти др жа вља на са ур ба ним Ху коу су се раз ли ко ва ли од 
оних ко ји су би ли обез бе ђи ва ни др жа вља ни ма са ру рал ним Ху коу. 
На тај на чин је био ус по ста вљен си стем со ци јал не за шти те за љу де 
са ур ба ним Ху коу-ом док су ста нов ни ци се ла има ли зе мљу. Си стем 
зе мљи шта пред ви ђа да је зе мљи ште у ко лек тив ном вла сни штву це-
ло куп не ру рал не по пу ла ци је, али се ља ци су има ли пра во ње ног 
ко ри шће ња што је им пли ци ра ло не мо гућ ност ми гри ра ња због че га 
су љу ди на се лу има ли раз ли чи ту вр сту со ци јал ног обез бе ђе ња у 
од но су на град ско ста нов ни штво5).

По чет ком пе де се тих го ди на про шлог ве ка, вла да је обез бе-
ђи ва ла ве о ма огра ни че ну мре жу со ци јал не си гур но сти за ру рал-
но ста нов ни штво без по ро ди це (нпр. се о ску си ро чад или са мач ка 
ста рач ка до ма ћин ства) ко ја је об у хва та ла хра ну, оде ћу, ста но ва ње, 
ме ди цин ску за шти ту и по кри ва ње тро шко ва са хра не.

Са тр жи шно-ор јен ти са ним ре фор ма ма, ве ли ки број град-
ских рад ни ка ко ји су у план ској еко но ми ји ужи ва ли бо љу за шти ту, 
оста ло је без по сла. Упо ре до је у се ли ма по чео да сла би оба ве зу ју-
ћи ка рак тер си сте ма ре ги стро ва них до ма ћин ста ва на огра ни че ње 
мо бил но сти та ко да се ве ли ки део ру рал не по пу ла ци је по чео по-
ме ра ти ка гра до ви ма. Ме ђу тим, без ур ба ног ху ко уа ова по пу ла ци ја 
ни је мо гла би ти укљу че на у ур ба ни си стем со ци јал не си гур но сти 
и ти ме је по ста ла зна ча јан део не фор мал не за по сле но сти. Пре ма 
про це на ма чак 30 ми ли о на љу ди сре ди ном 80-их, од но сно 50 ми-

4) Pe ter Whi te ford, “From en ter pri se pro tec tion to so cial pro tec tion: pen sion re form in Chi na”, 
GlobalSocialPolicy, 2003, 3, 1, pp. 45-77. 

5) Z. Ju wei, Z., SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu la-
tion and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010. 
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ли о на сре ди ном 90-их И 140.41 ми ли о на две хи ља ди тих је ми гри-
ра ло у гра до ве6). 

До ве ћих про ме на у си сте му со ци јал не си гур но сти до ла зи у 
по след ње две де це ни је услед по ку ша ја да се овај си стем при ла го ди 
и ускла ди са ши рим про ме на ма и про це си ма ко ји се од и гра ва ју у 
ки не ском дру штву и еко но ми ји, укљу чу ју ћи: тран зи ци ју из ру рал-
ног у ур ба ни је и ин ду стри ја ли зо ва ни је дру штво, из ни ско до хо дов-
ног у ви со ко до хо дов но, али и не јед на ко дру штва, и де мо граф ску 
тран зи ци ју.

Основ ни пра вац ре фор ми си сте ма со ци јал не си гур но сти је 
био рав но мер ни ји и ускла ђе ни ји раз вој со ци јал не по ли ти ке про-
гра ми ма као што су: ше ма ми ни мал ног жи вот ног стан дар да (ко-
јом се пру жа по моћ си ро ма шним по ро ди ца ма), по ме ну та но ва ко-
о пе ра тив на ме ди цин ска схе ма (про грам ме шо ви тог здрав стве ног 
оси гу ра ња), но ви про грам оси гу ра ња за ста ре се ља ке (про грам 
пен зи ја за ста нов ни ке ру рал них обла сти), про грам ме ди цин ске 
фи нан сиј ске по мо ћи (по моћ си ро ма шним се ља ци ма за по кри ва ње 
тро шко ва ле че ња).

Про грам За га ран то ва ног ми ни му ма жи вот ног стан дар да, по-
знат као ди бао, уве ден 1993. го ди не, нај пре је пи ло ти ран у Шан га ју 
са ци љем да бу де по след ња ли ни ја од бра не од си ро ма штва обез бе-
ђу ју ћи на кна де до ма ћин стви ма без стал них при хо да, ка па ци те та за 
рад и по др шке од стра не по ро ди це. Про грам је ка сни је про ши рен 
и на дру ге гра до ве (иако су си ро ма шни ми гран ти са ду го трај ним 
бо рав ком оста ли ис кљу че ни) али и обо га ћен ме ха ни зми ма та ко да 
осим нов ча них тран сфе ра си ро ма шним по ро ди ца ма ка сни је укљу-
чио и по моћ у обра зо ва њу, обез бе ђи ва њу здрав стве не за шти те и у 
обла сти ста но ва ња, рад у за јед ни ци.

Го ди не 2007. вла да је уве ла ска ли ра ње при хо да ка ко би обез-
бе ди ла го то вин ске суб вен ци је си ро ма шним по ро ди ца ма. Кључ не 
циљ не гру пе ру рал ног про гра ма за га ран то ва ног ми ни му ма жи вот-
ног стан дар да су ду го трај но си ро ма шни, као што су бо ле сни, ин-
ва ли ди и љу ди без рад не спо соб но сти.  До 2008. го ди не број љу ди 
ко ји су при ма ли по моћ у ру рал ним пре де ли ма Ки не је био 40 ми-
ли о на. То ипак ни је ума њи ло раз ли ке из ме ђу ру рал них и ур ба них 
обла сти јер се у пр вим из два ја све га по 44 ју а на о гла ви ста нов ни ка 
пре ма 133 ју а на у ур ба ној Ки ни7).

6) Cai Fang, Wang De ven, “Mi gra tion As Mar ke ti za tion: What Can we Le arn from Chi na’s 2000 
Cen zus Da ta?”, TheChinaReview, Vol. 3, No. 2 (Fall 2003), 2003, pp. 73-93.

7) Eri ka McA slan Fra ser, SocialProtectionSystemsinChina:HelpdeskResearchReport, Go-
ver nen ce and So cial De ve lop ment, Re so ur ce Cen tre. Ava i la ble at:  http://www.gsdrc.org/
docs/open/HDQ767.pdf
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Мо дел со ци јал не си гур но сти фор ми ран за вре ме план ске 
еко но ми је је пре ла ском на по ли ти ку отво ре них вра та пре тр пео 
број не мо ди фи ка ци је и при ла го ђа ва ња та ко да об у хва та 3 основ-
на си сте ма со ци јал не си гур но сти: со ци јал но оси гу ра ње, со ци јал ну 
по моћ и со ци јал ну за шти ту8). 

Ова три си сте ма ад ми ни стри ра ју три раз ли чи та ми ни стар-
ства. У над ле жно сти Ми ни стар ства за људ ске ре сур се и со ци јал ну 
си гур ност је со ци јал но оси гу ра ње град ских рад ни ка. Ми ни стар-
ство здра вља је од го вор но за но ви про грам ру рал ног ме ди цин ског 
оси гу ра ња, а ми ни стар ство за гра ђан ске по сло ве за со ци јал ну по-
моћ и про грам за га ран то ва ног ми ни му ма жи вот ног стан дард.

Има ју ћи у ви ду ве ли чи ну по пу ла ци је, ни је дан од ова три си-
сте ма не мо же се у пот пу но сти исто вет но при ме ни ти на ста нов ни-
ке ру рал них и ур ба них обла сти већ ме ђу њи ма и да ље ег зи сти ра ју 
раз ли ке. Из тих раз ло га Ки на не мо же као оста ле зе мље да ус по-
ста ви је дин ствен си стем со ци јал не си гур но сти ко ји би об у хва тао 
град ску и се о ску по пу ла ци ју већ си стем ко ји би се раз ли чи то при-
ме њи вао на сва ку од ове две ка те го ри је ста нов ни штва9).

2.2.Реформепензијскогсистема

Глав ни циљ свих до са да шњих ре фор ми пен зиј ског си сте ма 
је обез бе ђи ва ње со ци јал не си гур но сти за што ви ше љу ди. 

Ко му ни стич ка вла да је 1951. го ди на до не ла За кон о рад ном 
оси гу ра њу по угле ду на со вјет ски мо дел, ко јим је обез бе ђен оквир 
за обез бе ђи ва ње раз ли чи тих бе не фи ци ја ко је су се за сни ва ле на 
до жи вот ном за по сле њу у др жав ним пред у зе ћи ма. Овај си стем, ко-
ји је био при мен љив на ско ро све рад ни ке у гра до ви ма, али не и 
на ки не ске се ља ке по сто јао је све до Кул тур не ре во лу ци је ка да су 
син ди ка ти би ли за бра ње ни а фон до ви ис ко ри шће ни у дру ге свр хе. 
Та да је сва ко пред у зе ће по ста ло од го вор но за ис пла ту пен зи ја и 
дру гих бе не фи ци ја из сво јих те ку ћих при хо да, а ова прак са је на-
ста вље на и на кон кул тур не ре во лу ци је.

Да ва ња по осно ву ра да фи нан си ра ла су се из до при но са 
пред у зе ћа ко ја су уво ђе њем оси гу ра ња по осно ву за по сле но сти 
би ла у оба ве зи да упла ћу ју 3% це ло куп не вред но сти за ра да у фонд 
оси гу ра ња10). Са еко ном ском кри зом све ве ћи број пред у зе ћа ни је 

8) Z. Ju wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010.

9)  Ibid.

10) Дрен ка Ву ко вић, Системисоцијалнесигурности, Слу жбе ни гла сник, Чи го ја штам па, 
Бе о град, 2002, стр. 348-375.
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би ло у ста њу да упла ћу ју до при но се, а си стем оси гу ра ња је од др-
жав ног пре шао на ни во пред у зе ћа.

То ком ре во лу ци о нар ног пе ри о да мно ги рад ни ци би на ста-
вља ли да ра де и на кон сти ца ња усло ва за ста ро сну пен зи ју. То је 
био по вод за ки не ски Др жав ни са вет да 1978. го ди не до пу ни ре гу-
ла тор ни део ко ји се од но сио на пен зи о ни са ње ини ци ја ти ва ма ко је 
су усло ве за од ла зак у пен зи ју учи ни ле бла жим (уме сто 20 би ло је 
до вољ но 10 го ди на кон ти ну и ра ног рад ног ста жа), ка ко би рад ни-
ци што ра ни је од ла зи ли у пен зи ју и на тај на чин осло ба ђа ли рад на 
ме ста за мла ђе рад ни ке ко ји су по сла ти у ру рал не кра је ве за вре ме 
кул тур не ре во лу ци је, а ко ји су се са да вра ћа ли у гра до ве. Још јед на 
од ме ра под сти ца ња ра ни јег пен зи о ни са ња је би ла и по ве ћа ње пен-
зи ја (на 60% за 10 и 15 го ди на ста жа до 75% за 20 и ви ше го ди на), 
као и обез бе ђи ва ње рад ног ме ста у истом пред у зе ћу за де те рад ни-
ка на кон ње го вог од ла ска у пен зи ју11). 

По сле ових ре гу ла ти ва број пен зи о не ра се го то во удво стру-
чио што је про у зро ко ва ло дру ги про блем - не по во љан од нос пен зи-
о не ра и за по сле них (од 30.3 рад ни ка на јед ног пен зи о не ра у 1978. 
го ди ни, 1988. го ди не је тај од нос био 6.4 на јед ног пен зи о не ра)12).

Због ових про бле ма ко ји су по сто ја ли све ин тен зив ни ји вла-
да је уве ла но ву ре гу ла ти ву 1986. го ди не пре ма ко јој су сви но во за-
по сле ни у др жав ним пред у зе ћи ма мо ра ли да упла ћу ју до при но се 
у из но су од 3% основ не за ра де а по сло дав ци 15% плат ног ра чу на 
пред у зе ћа пре опо ре зи ва ња. До при но си су упла ћи ва ни у ко лек тив-
не фон до ве ко ји ма су упра вља ле но во-осно ва не Аген ци је со ци јал-
ног оси гу ра ња ко је су до кра ја 1991. го ди не по сто ја ле у свим гра-
до ви ма и окру зи ма13). 

Исте го ди не су на чи ње ни зна чај ни ко ра ци у да љој ре фор ми 
пен зиј ског си сте ма до но ше њем Ре зо лу ци је о ре фор ми пен зиј ског 
си сте ма за рад ни ке у пред у зе ћи ма ко јом је про мо ви са на ин те гра-
ци ја ло кал них про гра ма на про вин циј ском и евен ту ал но, на ци о-
нал ном ни воу. Осим основ ног пен зиј ског оси гу ра ња за све пен зи-
о ни са не рад ни ке ко је су за јед но фи нан си ра ли др жа ва, пред у зе ћа и 
за по сле ни, по сто ја ла је и до пун ска ше ма, фи нан си ра на од стра не 
пред у зе ћа из њи хо вог тр го вин ског су фи ци та, као и по је ди нач ни 
ра чун рад ни ка на до бро вољ ној осно ви ода кле се ис пла ћи ва ла па-
у шал но су ма при пен зи о ни са њу. Ста ра прак са ко ја је зах те ва ла од 

11) OECD, Pen sion Re form in Chi na: Pro gress and Pro spects, Fe lix Sal ditt, Pe ter Whi te ford and 
Wil lem Ade ma (ed.), Social,EmploymentandMigrationWorkingPapers, Pa ris, 2007. 

12) Ibi dem.

13) Ibi dem.
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пред у зе ћа да ис пла ћу ју пен зи ју сво јим рад ни ци ма је са да би ла за-
ме ње на ко лек тив ним фон до ви ма, а од го вор ност је би ла по де ље на 
из ме ђу др жа ве, пред у зе ћа и по је дин ца-рад ни ка.  Још је дан од ко ра-
ка ре фор ме 1991. го ди не је био по ку шај по ве ћа ња об у хва та уво ђе-
њем ше ма за ру рал но ста нов ни штво - „Основ ни план за со ци јал но 
оси гу ра ње у ста ро сти на се ли ма“.

Го ди не ко је су усле ди ле је ка рак те ри са ло про ду бљи ва ње ре-
фор ми ка ства ра њу је дин стве ни јег пен зиј ског си сте ма. По чет ком 
две хи ља ди тих го ди на у по је ди ним про вин ци ја ма су спро во ђе ни 
пи лот про гра ми за уна пре ђе ње си сте ма со ци јал не си гур но сти у 
гра до ви ма (нај пре у про вин ци ји Ли а о нинг на се ве ру Ки не, док је 
ка сни је би ло об у хва ће но 11 од 31 про вин ци је)14). Циљ ових пи лот 
про гра ма је био раз вој ду го трај ног ефи ка сног си сте ма и одва ја ње 
ин ди ви ду ал них ра чу на од со ци јал ног удру жи ва ња. 

Ме ђу тим, скан да ли због зло у по тре бе по је ди них фон до ва ин-
ди ви ду ал них ра чу на су по љу ља ли по ве ре ње гра ђа на у пен зиј ске 
фон до ве 

На и ме, ефи ка сност овог си сте ма је до ве де на у пи та ње јер су 
мно ги љу ди сте кли ста тус пен зи о не ра пре уво ђе ња ове вр сте пен-
зиј ског оси гу ра ња та ко да су не до ста так сред ста ва про вин циј ске 
вла де на сто ја ле да ре ше по вла че њем сред ста ва са ин ди ви ду ал них 
ра чу на до во де ћи у сум њу њи хо ву по сто ја ност и по у зда ност15). 

Осим ових про је ка та, 2000. го ди не је уве де на и мо гућ ност 
по себ них до бро вољ них го ди шњих до при но са пред у зе ћа. Ову ше-
му пен зиј ског оси гу ра ња пред у зе ћа омо гу ћа ва ју за за по сле не сход-
но сво јим еко ном ским мо гућ но сти ма и спро во де у скла ду са на-
ци о нал ним про пи си ма и де фи ни са ним усло ви ма ко ји су пред мет 
др жав них ма кро смер ни ца и уну тра шњег од лу чи ва ња пред у зе ћа16). 
На кна де на осно ву про фе си о нал них пен зиј ских ше ма се мо гу ис-
пла ћи ва ти па у шал но или као ре дов не ис пла те. Ови го ди шњи до-
при но си пред у зе ћа се до го ва ра ју ди рект но из ме ђу по сло да ва ца, 
за по сле них или син ди ка та, а вла ди ни зва нич ни ци са мо кон тро ли-
шу да ли су ме ха ни зми у скла ду са др жав ним до ку мен ти ма. Та ко-
ђе, пре ци зни је су де фи ни са не ин ве сти ци о не смер ни це ка ко би се 
обез бе дио ве ћи ни во без бед но сти ра чу на и на тај на чин про мо ви-
са ле ове про фе си о нал не ше ме.  

14) Ibi dem.

15) Дра га на Ми тро вић, «Со ци јал не ре фор ме у мо дер ној Ки ни», у: Дрен ка Ву ко вић, Ана 
Че ке ре вац (ур), Социјална политика и социјалне реформе, ФПН, Бе о град, 2007, стр. 
203-224.

16) Z. Ju wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010.
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Исте го ди не је ки не ска вла да осно ва ла и На ци о нал ни фонд 
со ци јал не си гур но сти као фонд „по след њег уто чи шта“ чи ји је 
глав ни циљ раз вој на ци о нал ног ду го роч ног стра те шког фон да ре-
зер ви ка ко би се фи нан си ра ли бу ду ћи тро шко ви со ци јал не си гур-
но сти. Сред ства овог фон да нај ве ћим де лом чи не бу џет ска из два-
ја ња (кра јем 2004. го ди не 75% укуп них сред ста ва су чи ни ла ова 
из два ја ња), при хо ди од про да је др жав них ак ци ја (17%), про фит 
на род не лу три је (8%)17). 

2.2.1.Садашњисистемпензијскогосигурања

Тре нут ни си стем основ ног пен зиј ског оси гу ра ња пре ма пре-
по ру ка ма Свет ске бан ке се у осно ви са сто ји из 3 сту ба и ин ве сти-
ци о ног фон да. Он у се би ин кор по ри ра за пра во две ше ме - ше му 
ур ба ног (ко ја са др жи ше му основ ног пен зиј ског оси гу ра ња за 
град ске рад ни ке и ше му го ди шњих до при но са пред у зе ћа за до пун-
ско пен зиј ско оси гу ра ње) и ше му ру рал ног пен зиј ског оси гу ра ња.

Основ но пен зиј ско оси гу ра ње за град ске рад ни ке је оба-
ве зно. У осно ви мо де ла је ком би на ци ја дру штве ног удру жи ва ња 
(оп штег ра чу на) са ин ди ви ду ал ним ра чу ни ма при че му је укуп на 
сто па до при но са 28% пла те, од че га је 20% на те ре ту по сло дав ца 
и иде на на лог дру штве ног удру жи ва ња, о пре о ста лих 8% је до-
при нос за по сле ног и иде на ра чун по је дин ца. Пен зиј ска на кна да 
та ко ђе има 2 де ла – основ на на кна да и на кна да са ра чу на по је дин ца 
(ин ди ви ду ал ног ра чу на)18). 

За раз ли ку од град ских, у ру рал ним обла сти ма љу ди си гур-
ност у ста ром до бу тра же у осла ња њу углав ном  на по ро ди цу и 
зе мљу, а си стем со ци јал ног оси гу ра ња ду го ни је по сто јао. Спро во-
ђе ње но вог пи лот про је кат пен зиј ског оси гу ра ња за се ља ке је от-
по че ло 2009. го ди не нај пре на 10% те ри то ри је (гра до ва, окру га). 
Овај мо дел је та ко ђе ком би на ци ја оп штег ра чу на са ин ди ви ду ал-
ним ра чу ни ма и ди зај ни ран је да об у хва ти све ста нов ни ке ру рал-
них обла сти ста ро сти од 16 до 60 го ди на. Сред ства се обез бе ђу ју 
ком би но ва њем по је ди нач них до при но са, са ко лек тив ним упла та ма 
и др жав ним суб вен ци ја ма, при че му по је ди нач ни до при но си мо-
гу би ти кла си фи ко ва ни у 5 ни воа – 100, 200, 300, 400 и 500 ју а на 
го ди шње. Тре нут но је овај си стем још увек у пи лот фа зи19). Све 

17) OECD, Pen sion Re form in Chi na: Pro gress and Pro spects, Fe lix Sal ditt, Pe ter Whi te ford and 
Wil lem Ade ma (ed.), Social,EmploymentandMigrationWorkingPapers, Pa ris: Pu bli ca ti ons 
Ser vi ce, 2007.

18) Z. Ju wei SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010.

19)  Ibi dem.
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до са да шње ре фор ме су би ле усме ре не ка да љем ре ди зај ни ра њу 
и ства ра њу је дин стве ног на ци о нал ног си сте ма. Ме ђу тим, и по-
ред свих на по ра, об у хват град ских рад ни ка је и да ље ја ко скро ман 
(око 50%), док је ру рал но ста нов ни штво и да ље из ван овог си сте ма 
осла ња ју ћи се на по др шку по ро ди це20).

2.3.Осталипрограмисоцијалногосигурања
Про блем не за по сле но сти, је дан од нај о збиљ ни јих про бле ма 

Ки не по чет ком 20. ве ка, ин тен зи ви ран је га ше њем ве ли ког бро ја 
др жав них пред у зе ћа ка да је ве ли ки број рад ни ка у гра до ви ма остао 
без по сла. Ме ђу тим, тач на сто па не за по сле но сти ду го ни је би ла 
по зна та. При ка зи ва на сто пе би ле знат но ни же од ре ал них јер се у 
не за по сле не ни су убра ја ли они ко ји су не ка да има ли по сао, као ни 
они ко ји су до би ли от прем ни ну из пред у зе ћа у ко ји ма су ра ди ли. 
Ре корд на ур ба на не за по сле ност је по стиг ну та 2002. го ди не ка да 
је пре ма раз ли чи ти про це на ма 10 до 20 ми ли о на љу ди оста ло без 
по сла21). Си ту а ци ја на се лу ни је би ла ни шта по вољ ни ја, по себ но за 
не ква ли фи ко ва но ста нов ни штво и љу де сред њег до ба.

Ка ко би убла жи ла овај про блем, ки не ска вла да је 1998. го-
ди не от по че ла са про јек том обе ште ће ња рад ни ка у јед ној од про-
вин ци ја ко ја је ра ни је би ла си но ним за во де ћу те шку ме та лур ги ју. 
Ме ђу тим, ка ко су ови фон до ви би ли зло у по тре бље ни, на ред не го-
ди не су обе ле жи ли че сти про те сти ко ји су се за вр ша ва ли на сил них 
хап ше њи ма рад ни ка и оп ту жба ма за удру жи ва ње про тив вла де22). 
Ка ко вла да ни је од у ста ја ла од со ци јал ног збри ња ва ња свих гра ђа-
на, а по себ но оних нај у гро же ни јих, на ста ви ла је са ула га њи ма од 
8.3 ми ли јар ди $ у со ци јал ну за шти ту у овим про вин ци ја ма у пе ри-
о ду 2003-2006. го ди не  од че га је 1.5 ми ли јар ди до ла ра би ла по моћ 
от пу ште ним рад ни ци ма23).

Осигурањезаслучајнезапосленостизаградскераднике об-
у хва та рад ни ке у др жав ним и ко лек тив ним пред у зе ћи ма, гран ским 
при ват ним пред у зе ћи ма при че му пред у зе ће и за по сле ни пла ћа ју 
2% од но сно 1% пла те као пре ми ју за слу чај не за по сле но сти и тре-
нут но се ови до при но си углав ном сли ва ју на окру жном ни воу. На-
кна да за слу чај не за по сле но сти се ис пла ћу је на ме сеч ном ни воу, 

20) OECD, Pen sion Re form in Chi na: Pro gress and Pro spects, Fe lix Sal ditt, Pe ter Whi te ford and 
Wil lem Ade ma (ed.), Social,EmploymentandMigrationWorkingPapers, Pa ris, Pu bli ca ti ons 
Ser vi ce, 2007.

21) Дра га на Ми тро вић, «Со ци јал не ре фор ме у мо дер ној Ки ни», у: Дрен ка Ву ко вић, Ана 
Че ке ре вац (ур), Социјална политика и социјалне реформе, ФПН, Бе о град, 2007, стр. 
203-224.

22) Ibi dem.

23) Ibi dem.
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а ду жи на ис пла те за ви си од стан дар да и ду жи не упла те пре ми је. 
Ви си на на кна де је ма ња од ло кал не ми ни мал не за ра де али ве ћа од 
град ског га ран то ва ног ми ни мал ног ни воа. 

Је дан од сег ме на та со ци јал не си гур но сти је и осигурањеза
случајповреденараду ко је је уста но вље но 1996. го ди не и то нај-
пре са мо за др жав на пред у зе ћа у по је ди ним де лат но сти ма да би 
се 7 го ди на ка сни је про ши рио и на све оста ле др жав не и при ват не 
фир ме.  

Оси гу ра њем за слу чај по вре де на ра ду об у хва ће ни су рад-
ни ци у свим ти по ви ма пред у зе ћа и рад ни ке ан га жо ва не у ма лим 
ин ду стриј ским и ко мер ци јал ним пред у зе ћи ма. Све до при но се за 
ову вр сту оси гу ра ња упла ћу је по сло да вац, а сто пе до при но са се 
кре ћу од 0.5% до 2.5% за раз ли чи те де лат но сти у за ви сно сти од 
сте пе на ри зи ка. Ово оси гу ра ње по кри ва тро шко ве ле че ња по вре де, 
пла та, на кна да за из др жа ва ње и за тро шко ве то ком пе ри о да ле че-
ња.  а мак си мал ни пе ри од ис пла те не би тре ба ло да бу де ду жи од 
12 ме се ци24). 

3. СО ЦИ ЈАЛ НА ЗА ШТИ ТА

Накнада за време породиљског одсуства је на ме ње на же-
на ма ко је ра де у гра до ви ма, у др жав ној слу жби, јав ним ор га ни за-
ци ја ма, ин сти ту ци ја ма и пред у зе ћи ма. До при но се упла ћу је са мо 
по сло да вац по сто пи од 0.5% до 1%, а сред ства су об је ди ње на на 
окру жном ни воу. Ово оси гу ра ње об у хва та: на кна ду за ра де то ком 
пе ри о да по ро диљ ског од су ства у из но су про сеч не ме сеч не за ра де 
рад ни ка у да тој ком па ни ји у прет ход ној го ди ни, тро шко ве пре гле-
да, по ро ђа ја, хи рур шких ин тер вен ци ја, бол нич ке тро шко ве и тро-
шко ве ку по ви не ле ко ве, као и ме ди цин ске тро шко ве услед бо ле сти 
на кон по ро ђа ја25). 

3.1.Системсоцијалнепомоћи

По раст до хот ка у ру рал ним обла сти ма у пе ри о ду од 1978. 
до 1991. го ди не до вео је до ве ли ког ра сло ја ва ња се о ског ста нов-
ни штва и оси ро ма ше ња јед ног ње го вог де ла, по себ но оног у нај-
у да ље ни јим пла нин ским пре де ли ма, та ко да је по чет ком де ве де-
се тих (тач ни је, 1993. го ди не) чак 10% укуп не по пу ла ци је жи ве ло 

24) Z Јu wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges,  In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010. 

25)  Z. Јu wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges,  In sti tu te of Po pu la tion 
and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010.
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у си ро ма штву26). Про блем си ро ма штва по ста је све ви дљи ви ји и у 
ве ли ким гра до ви ма услед за тва ра ња ве ли ког бро ја пред у зе ћа и све 
ве ћег при ли ва се о ског ста нов ни штва. 

Све до сре ди не осам де се тих го ди на, у си сте му је би ла пре-
по зна та са мо по моћ у ви ду фи нан сиј ских да ва ња у слу ча ју не сре ћа 
и ве ли ких ка та стро фа у ви ду при род них не по го да. Круг ко ри сни ка 
за слу чај ма те ри јал не угро же но сти се свео на ста ре, не спо соб не 
за рад, удов це и удо ви це, као и хен ди ке пи ра не љу де, од но се све 
оне ко ји ни су мо гли да обез бе де соп стве ну ег зи стен ци ју или ко ји 
су жи ве ли у до ма ћин ству чи ји но си лац ду же вре ме на не оства ру је 
при хо де. Обез бе ђи ва ње со ци јал не по мо ћи је би ло у над ле жно сти 
се ла и оп шти на, а га ран то ва ни ни во со ци јал не по мо ћи ни је по сто-
јао. Тек уко ли ко на овом ни воу ни је би ло мо гу ће обез бе ди ти сред-
ства, до ла зи ло је до ин тер вен ци ја на ни воу окру га и др жа ве. 

Си стем со ци јал не по мо ћи се са сто ји од 5 нај ва жни јих еле ме-
на та: си стем за га ран то ва ног ми ни му ма жи вот ног стан дар да у ур-
ба ним и ру рал ним обла сти ма, ше ма 5 га ран ци ја (вр ста про гра ма 
со ци јал не си гур но сти за удов це, не моћ не и си ро чад у ру рал ним 
обла сти ма ко ји ма се обез бе ђу ју сред ства за основ не по тре бе и са-
хра ну), си стем ме ди цин ске по мо ћи у ур ба ним и ру рал ним обла-
сти ма, прав на по моћ, по др шка ста но ва њу и по моћ за слу чај при-
род них ка та стро фа.

Си стем За га ран то ва ног ми ни му ма жи вот ног стан дар да за 
град ско ста нов ни штво се при ме њу је на гра ђа не са не-по љо при-
вред ним ху куо-ом чи ји је при ход ис под ми ни му ма жи вот ног стан-
дар да. Ло кал не вла де ин те гри шу фон до ве ми ни мал них га ран ци ја 
у др жав ни бу џет, а оде ље ња за гра ђан ске по сло ве ло кал них вла да 
из над окру жног ни воа су од го вор не за ову схе му.  У 2008. го ди-
ни укуп но 23.34 ми ли о на ста нов ни ка гра до ва је би ло об у хва ће но 
овим про гра мом са про сеч ним ни во ом на кна де од 205 ју а на што је 
јед на ко 15.6% про сеч ном рас по ло жи вом при хо ду град ског ста нов-
ни штва27). 

Овај си стем ми ни му ма жи вот ног стан дар да за ру рал но ста-
нов ни штво по кри ва сва се о ска до ма ћин ства чи ји је го ди шњи не то 
при ход по гла ви ни жи од ло кал ног ми ни му ма жи вот ног стан дар да. 
Овај про грам се фи нан си ра из ло кал них бу џе та док вла да до ти ра 

26) Дрен ка Ву ко вић, «Си стем со ци јал не си гур но сти у Ки ни», у: Ми ра Ла ки ће вић (ур), Со-
цијалниради социјалнаполитика–Зборникрадова IV, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 1998, стр. 143-161.

27) Zhang Ju wei, SocialProtectioninChina:CurrentStatusandChallenges, In sti tu te of Po pu-
la tion and La bor Eco no mics, Chi ne se Aca demy of So cial Sci en ces, 2010. Ava i la ble at: http://
www.eria.org/pu bli ca ti ons/re se arch_pro ject_re ports/ima ges/pdf/y2009/no9/CH-13_Chi na_
pp.371-398.pdf
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си ро ма шне ре ги о не. Ско ро 43 ми ли о на љу ди је би ло об у хва ће но 
овим про гра мом до кра ја 2008. го ди не са про сеч них 82 ју а на ме-
сеч но што је екви ва лент но 20.7% не то при хо да се ља ка28).

Оце не свих про гра ма со ци јал не за шти те за сма ње ње си ро ма-
штва су би ле ге не рал но ло ше осим про гра ма За га ран то ва ног ми-
ни му ма жи вот ног стан дард. Ме ђу тим, чак и он је имао не до стат ке 
ко ји су се огле да ли у де ли мич ном об у хва ту и ви си ни на кна да ко је 
су ис под пра га си ро ма штва. Ки на не ма де фи ни са ну на ци о нал ну 
ли ни ју си ро ма штва али су ло кал не вла де од го вор не за де фи ни са ње 
ни воа да ва ња на осно ву ло кал них при о ри те та и фи нан сиј ске ис-
пла ти во сти29).
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Dragan V. Stankovic

RE FORM OF SO CIAL PO LICY IN CHI NA

Re su me
Re form and tran si tion pro ces ses in Chi na are con ti nu o usly pre-

sent sin ce 1978, but the suc cess of the re forms has been dif fe rent in 
va ri o us sta ges. Ho we ver, the re is no do ubt that the gre at pro gress has 
been ma de in all are as, and that so cial re forms ha ve been very in ten se 
and long-la sting.

The pen sion system, which had been very frag men ted and de-
cen tra li zed un til then, le a ving most of the pe a sants wit ho ut pen sion in-
su ran ce, was re pla ced with the ini ti a ti ve to bu ild a new system, with 
the exi sten ce of two ac co unts - the ge ne ral and in dvi dual. The pen sion 
fund was po o led from con tri bu ti ons of the wor kers, com pa ni es and the 
go vern ment.

The la test pha se of re forms was mar ked by in cre a sed al lo-
ca ti ons from the sta te bud get for this pur po se and en su ring the equ-
al ac cess for ru ral and ur ban po pu la tion. De e pe ning the re form 
was in the di rec tion of cre a ting the mo re uni fied pen sion system. 
The pen sion system was gra du ally bu ilt up and to day it re pre sents a 
com pre hen si ve system for all re si dents of the city, alt ho ugh it has only 
re cently star ted ex pan ding in sco pe and for nu me ro us ru ral po pu la tion. 

The so cial se cu rity of the ci ti zens is en han ced by the in tro duc-
tion of nu me ro us so cial wel fa re pro grams (of which is emp ha si zed 
the Mi ni mum li ving stan dards sche me) and so cial as si stan ce to vul-
ne ra ble gro ups of the po pu la tion, espe ci ally for the ru ral po pu la tion. 
Ho we ver, de spi te the se re la ti vely new ini ti a ti ves for ru ral are as de ve-
lop ment, it is still not pos si ble to fully eva lu a te the im pacts of tho se 
pro grams on eco no mic and so cial de ve lop ment.

Chi ne se so cial system is still in tran si tion as it tends to fol low 
and to adapt to the ra pid eco no mic de ve lop ment and so cial tran sfor-
ma tion. Pro grams are con stantly be ing up da ted,  ex pan ded and pi lo ted 
co ve ring va ri o us so cial pro blems.
Keywords: Chi na, so cial se cu rity system, so cial in su ran ce, re form, the pen-

sion system

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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Exe cu ti ve Di rec tor Co un cil 
on So cial Work Edu ca tion
Ale xan dria, Vir gi nia, USA

COM PE TEN CI ES FOR 
SO CIAL WORK PRAC
TI CE: A MO DEL FOR 
INFORMING SO CIAL 
WORK EDUCATION 

AND OUT CO MES 
ASSESSMENT IN THE 

UNI TED STA TES*

Sum mary
So cial work pro fes sion pro-

mo tes hu man and com mu nity 
well-be ing thro ugh its qu est for 
eco no mic and so cial ju sti ce and 
pre ven tion of vi o la tion of hu man 
rights. So cial work edu ca tion is 
ba sis and key fac tor for sha ping 
the pro fes sion’s fu tu re and com-
pe tent pro fes si o nals. The Co-
un cil on So cial Work Edu ca tion 
(CSWE) uses the Edu ca ti o nal Po-
licy and Ac cre di ta tion Stan dards 
(EPAS) to ac cre dit bac ca la u re a-

te- and ma ster’s-le vel so cial work 
pro grams. 

Co re com pe ten ci es form the 
ba se for cur ri cu lum for so cial 
work edu ca tion in Uni ted Sta-
tes. The com pe ten ci es are iden-
ti fied as the ex pli cit cur ri cu lum. 
The re sul ting prac ti ce be ha vi ors 
that may be used to ope ra ti o na li-
ze the cur ri cu lum and as ses sment 
met hods are ge ne ral and advan ce 
prac ti ce.

In this pa per the aut hor pre-
sents the co re com pe ten ces which 
form the ba se for cur ri cu lum de-
ve lop ment and sub se qu ent as ses-
sment of edu ca ti o nal out co mes as 
well as the re sul ting prac ti ce be-
ha vi o urs.
Key words: so cial work edu ca tion, 

ex pli cit cur ri cu lum, im-
pli cit cur ri cu lum, ge ne-
ral prac ti ce, advan ced 
prac ti ce, di ver sity

1. SO CIAL WORK 
EDU CA TION

The pur po se of the so cial work 
pro fes sion is to pro mo te hu man 
and com mu nity well-be ing. Gu i-
ded by a per son and en vi ron ment 
con struct, a glo bal per spec ti ve, 
re spect for hu man di ver sity, and 
know led ge ba sed on sci en ti fic 

* This pa per in clu des sub stan tial con tent 
from the 2008 Edu ca ti o nal Po licy and Ac-
cre di ta tion Stan dards (EPAS), http://www.
cswe.org/Fi le.aspx?id=13780
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in qu iry, so cial work’s pur po se is 
ac tu a li zed thro ugh its qu est for 
so cial and eco no mic ju sti ce, the 
pre ven tion of con di ti ons that li mit 
hu man rights, the eli mi na tion of 
po verty, and the en han ce ment of 
the qu a lity of li fe for all per sons.

So cial work edu ca tors ser ve 
the pro fes sion thro ugh the ir te-
ac hing, scho lar ship, and ser vi ce. 
So cial work edu ca tion—at the 
bac ca la u re a te, ma ster’s, and doc-
to ral le vels—sha pes the pro fes-
sion’s fu tu re thro ugh the edu ca-
tion of com pe tent pro fes si o nals, 
the ge ne ra tion of know led ge, and 
the exer ci se of le a der ship wit hin 
the pro fes si o nal com mu nity.

The Co un cil on So cial Work 
Edu ca tion (CSWE) uses the Edu-
ca ti o nal Po licy and Ac cre di ta-
tion Stan dards (EPAS) to ac cre dit 
bac ca la u re a te- and ma ster’s-le-
vel so cial work pro grams. EPAS 
sup ports aca de mic ex cel len ce by 
esta blis hing thres holds for pro-
fes si o nal com pe ten ce. It per mits 
pro grams to use tra di ti o nal and 
emer ging mo dels of cur ri cu lum 
de sign by ba lan cing re qu i re ments 
that pro mo te com pa ra bi lity ac ross 
pro grams with a le vel of fle xi bi-
lity that en co u ra ges pro grams to 
dif fe ren ti a te the ir cur ri cu la re-
flec ti ve of in sti tu ti o nal mis sion 
and go als. The EPAS was re vi sed 
most re cently in 2008 to re flect the 
emer ging re qu i re ment in hig her 
edu ca tion in the Uni ted Sta tes as 
well as glo bally that edu ca ti o nal 
out co mes be de mon stra ted thro-
ugh qu an ti fi a ble me a su re ment. 

For so cial work edu ca tion in 
the Uni ted Sta tes, co re com pe ten-
ci es form the ba se for cur ri cu lum 
de ve lop ment and sub se qu ent as-
ses sment of edu ca ti o nal out co-
mes.

2. CO RE COM PE TEN CI ES

Com pe tency-ba sed edu ca-
tion is an out co me per for man ce 
ap pro ach to cur ri cu lum de sign. 
Com pe ten ci es are me a su ra ble 
prac ti ce be ha vi ors that are com-
pri sed of know led ge, va lu es, and 
skills. The goal of the out co me 
ap pro ach is to de mon stra te the 
in te gra tion and ap pli ca tion of the 
com pe ten ci es in prac ti ce with in-
di vi du als, fa mi li es, gro ups, or ga-
ni za ti ons, and com mu ni ti es. The 
ten co re com pe ten ci es li sted be-
low are fol lo wed by a de scrip tion 
of cha rac te ri stic know led ge, va lu-
es, skills, and the re sul ting prac
ti ce be ha vi ors that may be used 
to ope ra ti o na li ze the cur ri cu lum 
and as ses sment met hods.

The com pe ten ci es are iden-
ti fied as the ex pli cit cur ri cu lum 
which con sti tu tes the pro gram’s 
for mal edu ca ti o nal struc tu re and 
in clu des the co ur ses and the cur-
ri cu lum. So cial work edu ca tion 
is gro un ded in the li be ral arts, 
which pro vi de the in tel lec tual ba-
sis for the pro fes si o nal cur ri cu lum 
and in form its de sign. The ex pli cit 
cur ri cu lum ac hi e ves the com pe-
ten ci es thro ugh an in ten ti o nal de-
sign that in clu des the fo un da tion 
of fe red at the bac ca la u re a te and 
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ma ster’s le vels and the advan ced 
cur ri cu lum of fe red at the ma
ster’s le vel. The BSW cur ri cu lum 
pre pa res its gra du a tes for ge ne ra-
list prac ti ce thro ugh ma stery of 
the co re com pe ten ci es. The MSW 
cur ri cu lum pre pa res its gra du a-
tes for advan ced prac ti ce thro ugh 
ma stery of the co re com pe ten ci-
es aug men ted by know led ge and 
prac ti ce be ha vi ors spe ci fic to an 
advan ced spe ci a li za tion. 

2.1. GE NE RALIST 
PRAC TI CE

Ge ne ra list prac ti ce is gro un-
ded in the li be ral arts and the per-
son and en vi ron ment con struct. To 
pro mo te hu man and so cial well-
be ing, ge ne ra list prac ti ti o ners use 
a ran ge of pre ven tion and in ter-
ven tion met hods in the ir prac ti ce 
with in di vi du als, fa mi li es, gro ups, 
or ga ni za ti ons, and com mu ni ti es. 
The ge ne ra list prac ti ti o ner iden ti-
fi es with the so cial work pro fes-
sion and ap pli es et hi cal prin ci ples 
and cri ti cal thin king in prac ti ce. 
Ge ne ra list prac ti ti o ners in cor-
po ra te di ver sity in the ir prac ti ce 
and advo ca te for hu man rights 
and so cial and eco no mic ju sti ce. 
They re cog ni ze, sup port, and bu-
ild on the strengths and re si li ency 
of all hu man be ings. They en ga ge 
in re se arch-in for med prac ti ce and 
are pro ac ti ve in re spon ding to the 
im pact of con text on pro fes si o nal 
prac ti ce. BSW prac ti ce in cor po ra-
tes all of the co re com pe ten ci es.

2.2. ADvAN CED PRAC TI CE

Advan ced prac ti ti o ners re fi ne 
and advan ce the qu a lity of so cial 
work prac ti ce and that of the lar-
ger so cial work pro fes sion. They 
synthe si ze and apply a broad ran-
ge of in ter di sci pli nary and mul ti-
di sci pli nary know led ge and skills. 
In are as of spe ci a li za tion, advan-
ced prac ti ti o ners as sess, in ter ve-
ne, and eva lu a te to pro mo te hu-
man and so cial well-be ing. To do 
so they su it each ac tion to the cir-
cum stan ces at hand, using the di-
scri mi na tion le ar ned thro ugh ex-
pe ri en ce and self-im pro ve ment. 
Advan ced prac ti ce in cor po ra tes 
all of the co re com pe ten ci es aug-
men ted by know led ge and prac ti-
ce be ha vi ors spe ci fic to a spe ci a li-
za tion at the Ma ster’s le vel. 

2.3. SIG NA TURE 
PEDAGOGy: FIELD 

EDU CA TION

Sig na tu re pe da gogy re pre sents 
the cen tral form of in struc tion and 
le ar ning in which a pro fes sion 
so ci a li zes its stu dents to per form 
the ro le of prac ti ti o ner. Pro fes si o-
nals ha ve pe da go gi cal norms with 
which they con nect and in te gra-
te the ory and prac ti ce. In so cial 
work, the sig na tu re pe da gogy is 
fi eld edu ca tion. The in tent of fi eld 
edu ca tion is to con nect the the o re-
ti cal and con cep tual con tri bu tion 
of the clas sro om with the prac ti-
cal world of the prac ti ce set ting. 
It is a ba sic pre cept of so cial work 
edu ca tion that the two in ter re la ted 
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com po nents of cur ri cu lum—clas-
sro om and fi eld—are of equ al im-
por tan ce wit hin the cur ri cu lum, 
and each con tri bu tes to the de ve-
lop ment of the re qu i si te com pe-
ten ci es of pro fes si o nal prac ti ce. 
Fi eld edu ca tion is syste ma ti cally 
de sig ned, su per vi sed, co or di na-
ted, and eva lu a ted ba sed on cri te-
ria by which stu dents de mon stra te 
the ac hi e ve ment of pro gram com-
pe ten ci es.1)

3. CO RE COMPETENCIES 
AND ASSOCIATED 

PRACTICE BEHAvIORS 
– THE EX PLI CIT 
CUR RI CU LUM

1. Iden tify as a pro fes si o nal 
so cial wor ker and con duct one self 
ac cor dingly. 

So cial wor kers ser ve as re pre-
sen ta ti ves of the pro fes sion, its 
mis sion, and its co re va lu es. They 
know the pro fes sion’s hi story. So-
cial wor kers com mit them sel ves 
to the pro fes sion’s en han ce ment 
and to the ir own pro fes si o nal con-
duct and growth. So cial wor kers

 – advo ca te for cli ent ac cess to 
the ser vi ces of so cial work;

 – prac ti ce per so nal re flec tion 
and self-cor rec tion to as su re 
con ti nual pro fes si o nal de ve-
lop ment;

 – at tend to pro fes si o nal ro les 
and bo un da ri es;

1) Lee S. Shul man, Sig na tu re pe da go gi es in 
the pro fes si ons. Da e de lus, 2005, pp. 52-
59.

 – de mon stra te pro fes si o nal de-
me a nor in be ha vi or, ap pe a ran-
ce, and com mu ni ca tion;

 – en ga ge in ca re er-long le ar-
ning; and

 – use su per vi sion and con sul ta-
tion.
2. Apply so cial work et hi cal 

prin ci ples to gu i de pro fes si o nal 
prac ti ce.

So cial wor kers ha ve an obli-
ga tion to con duct them sel ves et-
hi cally and to en ga ge in et hi cal 
de ci sion-ma king. So cial wor kers 
are know led ge a ble abo ut the va-
lue ba se of the pro fes sion, its et-
hi cal stan dards, and re le vant law. 
So cial wor kers
 – re cog ni ze and ma na ge per so-

nal va lu es in a way that al lows 
pro fes si o nal va lu es to gu i de 
prac ti ce;

 – ma ke et hi cal de ci si ons by ap-
plying stan dards of the Na ti o-
nal As so ci a tion of So cial Wor-
kers
Co de of Et hics2) and, as ap pli-

ca ble, of the In ter na ti o nal Fe de ra-
tion of So cial Wor kers/In ter na ti o-
nal As so ci a tion of Scho ols of So-
cial Work Et hics in So cial Work, 
Sta te ment of Prin ci ples3);

2) Na ti o nal As so ci a tion of So cial Wor kers 
(ap pro ved 1996, re vi sed 1999). Co de of 
Et hics for So cial Wor kers. Was hing ton, 
DC: NASW.

3) In ter na ti o nal Fe de ra tion of So cial Wor-
kers and In ter na ti o nal As so ci a tion of 
Scho ols of So cial Work. (2004). Et hics in 
So cial Work, Sta te ment of Prin ci ples. Re-
tri e ved Ja nu ary 2, 2008 from http://www.
ifsw.org 
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 – to le ra te am bi gu ity in re sol ving 
et hi cal con flicts; and

 – apply stra te gi es of et hi cal re-
a so ning to ar ri ve at prin ci pled 
de ci si ons.
3. Apply cri ti cal thin king to in-

form and com mu ni ca te pro fes si o-
nal jud gments.

So cial wor kers are know led ge-
a ble abo ut the prin ci ples of lo gic, 
sci en ti fic in qu iry, and re a so ned 
di scern ment. They use cri ti cal 
thin king aug men ted by cre a ti vity 
and cu ri o sity. Cri ti cal thin king 
al so re qu i res the synthe sis and 
com mu ni ca tion of re le vant in for-
ma tion. So cial wor kers

 – di stin gu ish, ap pra i se, and in-
te gra te mul ti ple so ur ces of 
know led ge, in clu ding re se-
arch-ba sed know led ge, and 
prac ti ce wis dom;

 – analyze mo dels of as ses sment, 
pre ven tion, in ter ven tion, and 
eva lu a tion; and

 – de mon stra te ef fec ti ve oral 
and writ ten com mu ni ca tion in 
wor king with in di vi du als, fa-
mi li es, gro ups, or ga ni za ti ons, 
com mu ni ti es, and col le a gu es.
4. En ga ge di ver sity and dif fe-

ren ce in prac ti ce.
So cial wor kers un der stand 

how di ver sity cha rac te ri zes and 
sha pes the hu man ex pe ri en ce and 
is cri ti cal to the for ma tion of iden-
tity. The di men si ons of di ver sity 
are un der stood as the in ter sec ti-
o na lity of mul ti ple fac tors in clu-
ding age, class, co lor, cul tu re, di-
sa bi lity, et hni city, gen der, gen der 

iden tity and ex pres si on, im mi gra-
tion sta tus, po li ti cal ide o logy, ra-
ce, re li gion, sex, and se xu al ori en-
ta tion. So cial wor kers ap pre ci a te 
that, as a con se qu en ce of dif fe-
ren ce, a per son’s li fe ex pe ri en ces 
may in clu de op pres sion, po verty, 
mar gi na li za tion, and ali e na tion as 
well as pri vi le ge, po wer, and ac-
cla im. So cial wor kers 

 – re cog ni ze the ex tent to which 
a cul tu re’s struc tu res and va lu-
es may op press, mar gi na li ze, 
ali e na te, or cre a te or en han ce 
pri vi le ge and po wer;

 – gain suf fi ci ent self-awa re ness 
to eli mi na te the in flu en ce of 
per so nal bi a ses and va lu es in 
wor king with di ver se gro ups;

 – re cog ni ze and com mu ni ca te 
the ir un der stan ding of the im-
por tan ce of dif fe ren ce in sha-
ping li fe ex pe ri en ces; and

 – vi ew them sel ves as le ar ners 
and en ga ge tho se with whom 
they work as in for mants.
5.  Advan ce hu man rights and 

so cial and eco no mic ju sti ce.
Each per son, re gar dless of po-

si tion in so ci ety, has ba sic hu man 
rights, such as fre e dom, sa fety, 
pri vacy, an ade qu a te stan dard of 
li ving, he alth ca re, and edu ca tion. 
So cial wor kers re cog ni ze the glo-
bal in ter con nec ti ons of op pres-
sion and are know led ge a ble abo ut 
the o ri es of ju sti ce and stra te gi es 
to pro mo te hu man and ci vil rights. 
So cial work in cor po ra tes so cial 
ju sti ce prac ti ces in or ga ni za ti ons, 
in sti tu ti ons, and so ci ety to en su re 
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that the se ba sic hu man rights are 
di stri bu ted equ i tably and wit ho ut 
pre ju di ce. So cial wor kers

 – un der stand the forms and mec-
ha nisms of op pres sion and di-
scri mi na tion;

 – advo ca te for hu man rights and 
so cial and eco no mic ju sti ce; 
and

 – en ga ge in prac ti ces that advan-
ce so cial and eco no mic ju sti ce.
6. En ga ge in re se arch-in for-

med prac ti ce and prac ti ce-in for-
med re se arch.

So cial wor kers use prac ti ce 
ex pe ri en ce to in form re se arch, 
em ploy evi den ce-ba sed in ter ven-
ti ons, eva lu a te the ir own prac ti ce, 
and use re se arch fin dings to im-
pro ve prac ti ce, po licy, and so cial 
ser vi ce de li very. So cial wor kers 
com pre hend qu an ti ta ti ve and qu-
a li ta ti ve re se arch and un der stand 
sci en ti fic and et hi cal ap pro ac hes 
to bu il ding know led ge. So cial 
wor kers
 – use prac ti ce ex pe ri en ce to in-

form sci en ti fic in qu iry and
 – use re se arch evi den ce to in-

form prac ti ce.
7. Apply know led ge of hu man 

be ha vi or and the so cial en vi ron-
ment.

So cial wor kers are know led ge-
a ble abo ut hu man be ha vi or ac ross 
the li fe co ur se; the ran ge of so cial 
systems in which pe o ple li ve; and 
the ways so cial systems pro mo te 
or de ter pe o ple in ma in ta i ning or 
ac hi e ving he alth and well-be ing. 
So cial wor kers apply the o ri es and 

know led ge from the li be ral arts to 
un der stand bi o lo gi cal, so cial, cul-
tu ral, psycho lo gi cal, and spi ri tual 
de ve lop ment. So cial wor kers

 – uti li ze con cep tual fra me works 
to gu i de the pro ces ses of as-
ses sment, in ter ven tion, and 
eva lu a tion; and

 – cri ti que and apply know led ge 
to un der stand per son and en vi-
ron ment.
8. En ga ge in po licy prac ti ce 

to advan ce so cial and eco no mic 
well-be ing and to de li ver ef fec ti ve 
so cial work ser vi ces.

So cial work prac ti ti o ners un-
der stand that po licy af fects ser-
vi ce de li very, and they ac ti vely 
en ga ge in po licy prac ti ce. So cial 
wor kers know the hi story and 
cur rent struc tu res of so cial po li ci-
es and ser vi ces; the ro le of po licy 
in ser vi ce de li very; and the ro le of 
prac ti ce in po licy de ve lop ment. In 
this re gard so cial wor kers:
1. analyze, for mu la te, and advo-

ca te for po li ci es that advan ce 
so cial well-be ing; and

2. col la bo ra te with col le a gu es 
and cli ents for ef fec ti ve po licy 
ac tion.
9. Re spond to con texts that 

sha pe prac ti ce.
So cial wor kers are in for med, 

re so ur ce ful, and pro ac ti ve in re-
spon ding to evol ving or ga ni za-
ti o nal, com mu nity, and so ci e tal 
con texts at all le vels of prac ti ce. 
So cial wor kers re cog ni ze that the 
con text of prac ti ce is dyna mic, 
and use know led ge and skill to 
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re spond pro ac ti vely. So cial wor-
kers:
1. con ti nu o usly di sco ver, ap pra-

i se, and at tend to chan ging 
lo ca les, po pu la ti ons, sci en ti-
fic and tec hno lo gi cal de ve lop-
ments, and emer ging so ci e tal 
trends to pro vi de re le vant ser-
vi ces; and

2. pro vi de le a der ship in pro mo-
ting su sta i na ble chan ges in 
ser vi ce de li very and prac ti ce 
to im pro ve the qu a lity of so-
cial ser vi ces.
10. En ga ge, as sess, in ter ve ne, 

and eva lu a te with in di vi du als, fa-
mi li es, gro ups, or ga ni za ti ons, and 
com mu ni ti es.

Pro fes si o nal prac ti ce in vol-
ves the dyna mic and in ter ac ti ve 
pro ces ses of en ga ge ment, as ses-
sment, in ter ven tion, and eva lu-
a tion at mul ti ple le vels. So cial 
wor kers ha ve the know led ge and 
skills to prac ti ce with in di vi du-
als, fa mi li es, gro ups, or ga ni za ti-
ons, and com mu ni ti es. Prac ti ce 
know led ge in clu des iden tifying, 
analyzing, and im ple men ting evi-
den ce-ba sed in ter ven ti ons de sig-
ned to ac hi e ve cli ent go als; using 
re se arch and tec hno lo gi cal advan-
ces; eva lu a ting pro gram out co-
mes and prac ti ce ef fec ti ve ness; 
de ve lo ping, analyzing, advo ca-
ting, and pro vi ding le a der ship for 
po li ci es and ser vi ces; and pro mo-
ting so cial and eco no mic ju sti ce.

En ga ge ment me ans that so-
cial wor kers:
1. sub stan ti vely and af fec ti vely 

pre pa re for ac tion with in di vi-

du als, fa mi li es, gro ups, or ga-
ni za ti ons, and com mu ni ti es;

2. use em pathy and ot her in ter-
per so nal skills; and

3. de ve lop a mu tu ally agreed-on 
fo cus of work and de si red out-
co mes.  
In the fra me work of as ses-

sment so cial wor kers:
 – col lect, or ga ni ze, and in ter pret 

cli ent da ta;
 – as sess cli ent strengths and li-

mi ta ti ons;
 – de ve lop mu tu ally agreed-on 

in ter ven tion go als and ob jec-
ti ves; and

 – se lect ap pro pri a te in ter ven tion 
stra te gi es
In in ter ven tion so cial wor kers:

1. ini ti a te ac ti ons to ac hi e ve or-
ga ni za ti o nal go als;

2. im ple ment pre ven tion in ter-
ven ti ons that en han ce cli ent 
ca pa ci ti es;

3. help cli ents re sol ve pro blems;
4. ne go ti a te, me di a te, and advo-

ca te for cli ents; and
5. fa ci li ta te tran si ti ons and en-

dings.
In the eva lu a tion a so cial wor-

kers cri ti cally analyze, mo ni tor, 
and eva lu a te in ter ven ti ons.

3.1. ADvAN CED PRAC-
TI CE BE HA vI OR

At the ma ster’s le vel of edu-
ca tion, so cial work stu dents gain 
advan ced le vels of know led ge 
and de ve lop advan ced prac ti-
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ce be ha vi ors in a spe ci a li za tion. 
Each of the 10 co re com pe ten ci-
es has di rect ap pli ca bi lity to the 
advan ced prac ti ce be ha vi ors. The 
cur ri cu lar and in struc ti o nal auto-
nomy of a so cial work pro gram 
has pre va i led in the de ter mi na tion 
of con tent and skills for advan-
ced prac ti ce; for the most part this 
con ti nu es to be the ca se in US so-
cial work edu ca tion in that we rely 
he a vily on a pro gram’s de fi ni tion 
and de scrip tion of con text (pur po-
se and mis sion) in de li ne a ting its 
edu ca ti o nal go als and out co mes 
beyond the co re com pe ten ci es. 
Ho we ver, we ha ve re cently be gun 
to de ve lop gu i de li nes for advan-
ced prac ti ce be ha vi ors in se ve ral 
spe ci a li za tion are as: ge ron to logy; 
sub stan ce use pre ven tion; cli ni cal 
so cial work; and so cial work with 
the mi li tary. Advan ced ge ne ra list 
prac ti ce be ha vi ors are al so be ing 
de ve lo ped as a spe ci a li za tion that 
is espe ci ally ap pro pri a te to ge o-
grap hi cally ru ral and un der ser ved 
are as. We ex pect ad di ti o nal sta te-
ments of advan ced prac ti ce4) spe-
ci a li za ti ons to be de ve lo ped over 
the co ming few years. 

4. THE LE AR NING 
EN vI RON MENT 
– THE IM PLI CIT 
CUR RI CU LUM

The im pli cit cur ri cu lum re fers 
to the edu ca ti o nal en vi ron ment 
in which the ex pli cit cur ri cu lum 

4) For exam ples of advan ced prac ti ce sta-
te ments, the re a der is di rec ted to http://
www.cswe.org/Cen ter sI ni ti a ti ves/Cur ri-
cu lu mRe so ur ces/Com pe ten ci es fo rA dvan-
ced Prac ti ce.aspx.

is pre sen ted.  It is com po sed of 
the fol lo wing ele ments: the pro-
gram’s com mit ment to di ver sity; 
ad mis si ons po li ci es and pro ce-
du res; advi se ment, re ten tion, and 
ter mi na tion po li ci es; stu dent par-
ti ci pa tion in go ver nan ce; fa culty 
num bers and qu a li fi ca ti ons; ad-
mi ni stra ti ve e struc tu re; and re so-
ur ces.  The im pli cit cur ri cu lum is 
ma ni fe sted thro ugh po li ci es that 
are fa ir and tran spa rent in sub-
stan ce and im ple men ta tion, the 
qu a li fi ca ti ons of the fa culty, and 
the ade qu acy of re so ur ces de di-
ca ted to the ac hi e ve ment of the 
pro gram’s go als.  The cul tu re of 
hu man in ter chan ge; the spi rit of 
in qu iry; the sup port for dif fe ren-
ce and di ver sity; and the va lu es 
and pri o ri ti es in the edu ca ti o nal 
en vi ron ment, in clu ding the fi-
eld set ting, in form the stu dent’s 
le ar ning and de ve lop ment.  The 
im pli cit cur ri cu lum is as im por-
tant as the ex pli cit cur ri cu lum in 
sha ping the pro fes si o nal cha rac ter 
and com pe ten ce of the pro gram’s 
gra du a tes.  He ig hte ned awa re ness 
of the im por tan ce of the im pli cit 
cur ri cu lum pro mo tes an edu ca ti o-
nal cul tu re that is con gru ent with 
the va lu es of the pro fes sion.5)

5. AS SES SMENT AND 
QU A LITy AS SU RAN CE

The re cent 2008 shift from a 
con tent ba sed cur ri cu lum mo del 
to one ba sed on ex pli cit com pe-

5) El li ot W. Eisner,  The edu ca ti o nal ima gi-
na tion: on the de sign and eva lu a tion of 
school pro grams (3rd ed.). Mac mil lan, 
New york, 2002 .
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ten ci es and de mon stra ted ac hi e-
ve ment of tho se com pe ten ci es by 
stu dents in a so cial work pro gram 
has been ca u ti o usly em bra ced by 
so me pro grams and ent hu si a sti-
cally adop ted by ot hers.  All 750 
so cial work pro grams in the Uni-
ted Sta tes are re qu i red to comply 
with the EPAS stan dards at the ti-
me of the ir re vi ew for ini tial ac-
cre di ta tion or for re af fir ma tion of 
cur rent ac cre di ted sta tus. Re vi-
sion of the se stan dards is ex pec ted 
in 2015 and the work is cur rently 
ta king pla ce that will pro du ce a 
re fi ne ment of the cur rent ac cre di-
ta tion stan dards.  At ten tion is be-
ing paid to as ses sment of com pe-
ten ce, de ve lop ment of con sen sus 
un der stan ding of what con sti tu tes 
advan ced prac ti ce in a spe ci a li za-
tion, and the par ti cu lars of com-
pli an ce with stan dards re la ted 
to the im pli cit cur ri cu lum or the 
con tex tu al re qu i re ments for qu a-
lity in the so cial work pro gram. 

The CSWE Of fi ce of So cial 
Work Edu ca tion and Re se arch 
ser ves as the arm of ac cre di ta tion 
that per forms sur veys and analy-
sis of the ac cre di ta tion pro cess as 
well as the po int of da ta com pi-
la tion and analysis re gar ding the 
out co mes as ses sment6) as me a su-
red aga inst the com pe ten ci es and 
ope ra ti o na li zed thro ugh the prac-
ti ce be ha vi ors. As pro grams de-
ve lop as ses sment me a su res, they 
may be gu i ded by work do ne by 

6) The re a der is di rec ted to http://www.cswe.
org/Cen ter sI ni ti a ti ves/Cur ri cu lu mRe so-
ur ces.aspx to see re so ur ces ava i la ble for 
out co mes as ses sment. 

col le a gue and pe er in sti tu ti ons/
pro grams as well as re so ur ces de-
ve lo ped by CSWE. 

Џулија Воткинс

НАДЛЕЖНОСТ 
ЗА ДЕЛАТНОСТ  
СОЦИЈАЛНОГ 

РАДА:  МОДЕЛ ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА  
СОЦИЈАЛНОГ РАДА И 

РЕЗУЛТАТИ ОЦЕЊИВАЊА  
У СЈЕДИЊЕНИМ 

АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Ре зи ме
Про фе си ја со ци јал ног ра да 

про мо ви ше бла го ста ње љу ди 
и за јед ни це кроз  еко ном ску и 
со ци јал ну прав ду и спре ча ва ње 
кр ше ње људ ских пра ва. Обра-
зо ва ње за со ци јал ни рад осно ва 
и кључ ни фак тор за об ли ко ва ње 
бу дућ но сти ове про фе си је и за 
ства ра ње ком пе тент них струч-
ња ка.Са вет за обра зо ва ње со ци-
јал них рад ни ка ко ри сти обра-
зов ну по ли ти ку и акре ди та ци-
о не стан дар де за акре ди та ци ју 
про гра ма со ци јал ног ра да на 
основ ним и ма стер сту ди ја ма.

Кључ не ком пе тен ци је чи не 
осно ву на став ног пла на и про-
гра ма за обра зо ва ње у обла сти 
со ци јал ног ра да у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма. Ове 
ком пе тен ци је чи не екс пли цит-
ни ку ри ку лум. Прак се ко ји ма 
се опе ра ци о на ли зу је на став ни 
про грам и ме то де про це не су 
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оп шта прак са и на пред на прак-
са.

У овом ра ду су пред ста вље-
не кључ не ком пе тен ци је ко је 
чи не осно ву раз во ја на став них 
про гра ма и на кнад ног вред но-
ва ња обра зов них ис хо да, као и 
по на ша ња у прак си.
Кључ не ре чи: обра зо ва ње за со-

ци јал ни рад, екс-
пли цит ни на став ни 
про грам,  им пли-
цит  ни на став ни 
про грам, оп шта 
прак са, на пред на 
прак са, ра зно ли-
кост
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МилошД.Антонић
Фа кул тет по ли тич ких на у-
ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Приказ 
зборникатекстова

КРИВИЧНО 
ПРАВНИПОЛОЖАЈ
ИСОЦИЈАЛНО

ПРАВНАЗАШТИТА
МАЛОЛЕТНИКА

Ма ло лет нич ка де ли квен ци ја 
је пред мет ин те ре со ва ња на уч-
ни ка и струч ња ка раз ли чи тих 
обла сти и про у ча ва се са кри-
вич но прав ног, кри ми но ло шког, 
кри ми нал ноп си хо ло шког, пси-
хи ја триј ског, вик ти мо ло шког и 
дру гих аспе ка та. О овој по ја ви 
је до са да об ја вљен ве ли ки број 
ис тра жи ва ња и сту ди ја. 
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Те мат ски збор ник „Кри вич-
но прав ни по ло жај и со ци јал на 
за шти та ма ло лет них пре ступ-
ни ка“ пред ста вља је дин стве ни 
при каз ко ји ана ли зи ра по ло жај 
мла дих у су ко бу са за ко ном, 
пер спек ти ве раз во ја пре вен тив-
них про гра ма и не до ста ју ћих 
услу га, као и мо гућ но сти  њи-
хо ве ин те гра ци ју у за јед ни цу. 
Са сто ји се из два на ест ко ји су 
по де ље ни у две те мат ске це ли-
не: Кри вич но прав ни по ло жај 
ма ло лет них пре ступ ни ка и Со-
ци јал на за шти та ма ло лет них 
пре ступ ни ка – од те о ри је ка 
прак си.

Проф. др Дра ган Јо ва ше вић 
ис ти че у пр вом де лу да је За кон 
о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри-
вич них де ла и кри вич но прав-
ној за шти ти ма ло лет них ли ца 
у Ре пу бли ци Ср би ји основ ни, 
не по сред ни из вор ма ло лет нич-
ког кри вич ног пра ва ко ји има 
при мат у при ме ни пре ма ма ло-
лет ним учи ни о ци ма кри вич них 
де ла. У свом ра ду Ма ло лет нич-
ко кри вич но пра во – са вре ме не 
тен ден ци је и пра во Ср би је, ко ји 
је пр ви из ло жен у овом збор-
ни ку, проф. Јо ва ше вић на во ди 
да је из два ја њем овог за ко на 
из Кри вич ног за ко ни ка учи ње-
на ра ди кал на из ме на у обла сти 
ма ло лет нич ког кри вич ног пра-
ва. На тај на чин је из вр ше на ко-
ди фи ка ци ја це ло куп ног ма ло-
лет нич ког кри вич ног пра ва као 
осно ва ре ле вант них ме ђу на род-
них прав них ака та уни вер зал-
ног и ре ги о нал ног ка рак те ра. 
Ма ло лет нич ко кри вич но пра во 

пред ста вља скуп (си стем) за-
кон ских про пи са ко ји ма је ре гу-
ли сан по ло жај (пра ва, оба ве за 
и од го вор но сти) ма ло лет ни ка1) 
у кри вич ном пра ву у це ло сти2). 
Те ме ко је аутор об ра ђу је су по-
јам, си стем и из во ри ма ло лет-
нич ког кри вич ног пра ва, ути цај 
ме ђу на род них прав них ака та на 
до ма ће ма ло лет нич ко кри вич но 
пра во, ка рак те ри сти ке ма те ри-
јал ног кри вич ног пра ва  и ма-
ло лет нич ког про це сног кри вич-
ног пра ва.

Ал тер на тив ни на чин ре а-
го ва ња на ма ло лет нич ку де ли-
квен ци ју (са по себ ним освр том 
на по рав на ње са оште ће ним) 
је на ред на те ма у збор ни ку, ко-
ју об ра ђу је мр Ду ши ца Ми ла-
ди но вић-Сте фа но вић, аси стент 
Прав ног фа кул те та Уни вер зи-
те та у Ни шу. Мо дел ал тер на-
тив ног по сту па ња је усме рен 
ка пред у пре ђе њу во ђе ња кри-
вич ног по ступ ка и ши ро ку при-
ме ну ал тер на тив них ме ра, што 
под ра зу ме ва ко ор ди ни сан рад 
со ци јал них слу жби и др жав них 
ор га на, као и си сте мат ску дру-
штве ну ак ци ју са ци љем спе-
ци јал не пре вен ци је. Аутор ка 
кри тич ки са гле да ва вас пит не 
на ло ге, са по себ ним освр том 
на по рав на ње са оште ће ним у 
аустриј ском пра ву ко је је при-
1) Б. Че јо вић, Кри вич но пра во у суд ској 

прак си, Књи га пр ва, Оп шти део, Бе о-
град, 1985, стр. 492.

2) О. Пе рић, По ло жај ма ло лет ни ка у ју-
го сло вен ском кри вич ном за ко но дав ству 
са ста но ви шта за шти те људ ских пра-
ва, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду, Но ви Сад, бр. 1-3/2000, 
стр. 27-32.
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лич но ути ца ло на нор ма тив но 
уоб ли ча ва ње у ма ло лет нич ком 
кри вич ном пра ву Ре пу бли ке 
Ср би је.

Проф. др Са ша Кне же вић са 
Прав ног фа кул те та Уни вер зи-
те та у Ни шу на во ди да је спе ци-
фич ност су да за ма ло лет ни ке то 
што се ње го ва уло га не за вр ша-
ва из ри ца њем вас пит не ме ре. У 
тек сту Ану ли ра ње деј ства кри-
вич них санк ци ја из ре че них ма-
ло лет ни ци ма, проф. Кне же вић 
се ба ви об у ста вља њем из вр ше-
ња вас пит них ме ра и из ме на ма 
од лу ке о вас пит ним ме ра ма, као 
и прав ним ле ко ви ма у по ступ ку 
пре ма ма ло лет ни ци ма. Суд за 
ма ло лет ни ке, при ли ком вр ше-
ња над зо ра над из вр ше њем вас-
пит них ме ра, мо же ану ли ра ти 
деј ство ове кри вич не санк ци је у 
то ку са мог по ступ ка из вр ше ња. 
Над зор на уло га омо гу ћа ва да 
се, не за ви сно од по ступ ка ини-
ци ра ња пре и спи ти ва ња чи ње-
нич не и прав не уте ме ље но сти 
од лу ка у по ступ ку по прав ним 
ле ко ви ма, ану ли ра деј ство вас-
пит них ме ра.

У че твр том тек сту пр вог де-
ла збор ни ка, проф. др Сло бо-
дан ка Кон стан ти но вић Ви лић 
и проф. др Ми о ми ра Ко стић 
па жњу по све ћу ју раз ли чи тим 
мо де ли ма ре сто ра тив не прав-
де при ме ње ним пре ма ма ло-
лет ним де ли квен ти ма. По је ди-
ни мо де ли овог ти па се још не 
при ме њу ју у кри вич но прав ном 
си сте му Ре пу бли ке Ср би је, али 
пред ста вља ју при мер до бре 

прак се ре сто ра тив ног при сту па 
ма ло лет нич кој де ли квен ци ји. 
Скуп тих мо де ла чи не по ро дич-
не рас пра ве, па не ли за мла де 
де ли квен те, ре сто ра тив но упо-
зо ре ње од стра не по ли ци је и 
ре сто ра тив не кон фе рен ци је. 
Њи хо вом при ме ном жр тва ма се 
омо гу ћа ва да не по сред но уче-
ству ју у си ту а ци ји на ста лој из-
вр ше њем кри вич ног де ла, док 
учи ни лац има мо гућ ност да 
при хва ти од го вор ност и по ка же 
ка ја ње.

Дар ко Ди мов ски и Иван 
Илић, аси стен ти Прав ног фа-
кул те та Уни вер зи те та у Ни шу, 
ауто ри су тек ста Мо гућ но сти 
при ме не ин стру ме на та ре сто-
ра тив не прав де у кри вич ном по-
ступ ку пре ма ма ло лет ни ци ма. 
У увод ном де лу тек ста ба ве се 
раз ли чи тим схва та њи ма ре сто-
ра тив не прав де и ме ђу на род-
ним до ку мен ти ма о овој те ми. 
Ма ло лет нич ко кри вич но пра во 
је пре тр пе ло зна чај не про ме не 
у по след њим де це ни ја ма ХХ 
ве ка, ко је се ма ни фе сту ју у на-
чи ну ре а го ва ња на кри ми на ли-
тет ма ло лет ни ка. Под ути ца јем 
ових про ме на, др жа ве бив ше 
СФРЈ су угра ди ле прин ци пе 
ре сто ра тив не прав де у сво је 
ма ло лет нич ко кри вич но за ко-
но дав ство. Њи хо ва свр ха је ја-
ча ње од го вор но сти ма ло лет ног 
из вр ши о ца кри вич ног де ла, за-
до во ље ње ин те ре са оште ће ног 
ли ца и укљу чи ва ње ло кал не 
за јед ни це у ре ак ци ју дру штва 
на кри ми на ли тет ма ло лет ни ка. 
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Ауто ри на гла сак ста вља ју на 
по сту пак по сре до ва ња, ин сти-
ту та ко ји зна чај но ко ре спон ди-
ра са су шти ном иде је ре сто ра-
тив не прав де.

За вр шни текст у пр вом де лу 
збор ни ка Суд ско-пси хи ја триј-
ска ве шта че ња ма ло лет них 
из вр ши ла ца кри вич них де ла, 
рад је проф. др Зо ра на Ћи ри ћа. 
Суд ско пси хи ја триј ска ве шта-
че ња за у зи ма ју по себ но ме сто у 
суд ским по ступ ци ма пре ма овој 
ка те го ри ји де ли кве на та, али 
пру жа ју по дат ке ко ји се мо гу, у 
зна чај ној ме ри, ко ри сти ти у ка-
сни јој про це ду ри ре со ци ја ли за-
ци је и ре ха би ли та ци је ових ли-
ца. У су шти ни, ра ди се о мул ти-
ди мен зи о нал ном са гле да ва њу 
ста ња ду шев ног здра вља ма-
ло лет них по чи ни ла ца кри вич-
них де ла, те су ова ве шта че ња 
ре зул тат тим ског ра да суд ских 
пси хи ја та ра, кли нич ких пси хо-
ло га, пе да го га, со ци јал них рад-
ни ка, де фек то ло га и др. За раз-
ли ку од ве шта че ња пу но лет них 
де ли кве на та, ова ве шта че ња 
има ју за циљ обез бе ђе ње од-
ре ђе не кри вич но прав не, али и 
пси хо ло шке за шти те лич но сти 
ма ло лет них де ли кве на та, с об-
зи ром на окол но сти по ко ји ма 
увек тра је њи хов ин ди ви ду ал ни 
раз вој и са зре ва ње на ин те лек-
ту ал ном, емо ци о нал ном и со ци-
јал ном пла ну. 

Дру га те мат ска це ли на збор-
ни ка по чи ње тек стом Ком па-
ра тив на ана ли за ефи ка сно сти 
про гра ма пре вен ци је ма ло лет-

нич ке де ли квен ци је. У овом ра-
ду проф. др Ми ро слав Бр кић 
и аси стент ки ња Дра га на Стан-
ко вић Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка да ју при каз ком па ра тив-
ног пре гле да основ них ка рак-
те ри сти ка и ефе ка та не ких од 
нај це лис ход ни јих про гра ма 
пре вен ци је ма ло лет нич ког пре-
ступ ни штва ко ји се им пле мен-
ти ра ју ши ром све та и ко ји су 
озна че ни као про гра ми “до бре 
прак се“. Про гра ми ко је ауто ри 
ана ли зи ра ју су: Деј вид Олд сов 
про грам кућ не по се те, Пе ри јев 
пред школ ски про грам, про грам 
Не ве ро ват не го ди не, Про гра ми 
у шко ла ма, Про гра ми мен тор-
ства, Про гра ми у за јед ни ци и 
По ли циј ски час. Им пле мен та-
ци ја ових пре вен тив них про-
гра ма исто вре ме но зна чи и пре-
вен ци ју гу бит ка жи во та мла дих 
љу ди, штед њу за по ре ске об ве-
зни ке и за шти ту за јед ни ца од 
не по треб не вик ти ми за ци је. 

Проф. др Ни јаз Ка рић го во-
ри о мо гућ но сти ма со ци јал ног 
ра да и пре вен ци ји пре ступ нич-
ког по на ша ња ма ло лет ни ка у 
ло кал ној за јед ни ци. Ло кал на 
за јед ни ца има ве ли ке и не ис ко-
ри шће не мо гућ но сти де ло ва ња 
за оства ре ње сле де ћих ци ље ва 
пре вен тив ног со ци јал ног ра да у 
за јед ни ци: под сти ца ње раз во ја 
за јед ни це, ор га ни зо ва ње за јед-
ни це у ци љу успе шни јег оства-
ри ва ња со ци ја ли за тор ске функ-
ци је, успе шни је ко ри шће ње ре-
сур са за јед ни це, оства ри ва ње 
пре вен тив ног при сту па и бла го-
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вре ме ног ре ша ва ња со ци јал них 
про бле ма и ши ро ку со ци јал ну 
пар ти ци па ци ју гра ђа на у оства-
ри ва њу ци ље ва за јед ни це. Пре-
вен тив на функ ци ја ло кал не за-
јед ни це се огле да у ини ци ра њу 
и ко ор ди на ци ји пре вен тив них 
ак тив но сти раз ли чи тих аге на са 
со ци ја ли за ци је, као што су: по-
ро ди ца, шко ла, сред ства јав ног 
ин фор ми са ња и др. Кон крет на 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња мо гу 
да ти ја сни је од го во ре о ствар-
ним ре зул та ти ма пре вен тив ног 
де ло ва ња со ци јал ног ра да у за-
јед ни ци. 

Пред мет ра да тек ста Стрес 
и агре сив ност код уче ни ка срп-
ских и гр чих сред њих шко ла је 
утвр ђи ва ње раз ли ка и/или слич-
но сти у ин тен зи те ту из ло же но-
сти стре су и про дук ци ји агре-
сив ног по на ша ња код уче ни ка 
сред њих шко ла две ју зе ма ља, 
има ју ћи у ви ду раз ли чи та тра-
ја ња и ин тен зи те те не по вољ них 
со ци јал них окол но сти. Пси хо-
ло зи Ми о драг Ми лен ко вић, Ев-
мор фиа Мит сиу и Ми ле на Пет-
ко вић су, ис тра жи ва њем, до шли 
до за кључ ка да по сто је зна чај не 
раз ли ке у ре а го ва њу на стрес 
ме ђу уче ни ци ма ових две ју зе-
ма ља, као и то да је агре сив ност 
код обе по пу ла ци је из над про-
сеч них вред но сти за сред њо-
школ ски уз раст. Не га тив не по-
сле ди це се мо гу ин ди ко ва ти у 
ви ше ни воа, од ин ди ви ду ал ног 
(про бле ми у по ро дич ним од но-
си ма, у шко ли, у ме ђу људ ским 
од но си ма), до ши ре со ци јал не 

рав ни (по раст асо ци јал ног и ан-
ти со ци јал ног по на ша ња, не по-
ве ре ње у ин сти ту ци је, од су ство 
чвр стих мо рал них вред но сти и 
др.)

Ве ра Де спо то вић Ста на ре-
вић, дипл. со ци јал на рад ни ца, 
пред ста вља до са да шњу прак су 
при ме не вас пит них на ло га, ре-
гу ли са них но вим За ко ном о ма-
ло лет ним учи ни о ци ма кри вич-
них  де ла и кри вич но прав ној 
за шти ти ма ло лет них ли ца. У 
ра ду је пред ста вљен и при ступ 
ре сто ра тив не прав де, као оквир 
за при ме ну вас пит них на ло га. 
Ис так ну ти су не ки ре зул та ти и 
до би ти од при ме не вас пит ног 
на ло га – по рав на ње са оште ће-
ним, у Град ском цен тру за со-
ци јал ни рад у Бе о гра ду, ко ји се 
при ме њу ју у раз ли чи тим фа за-
ма суд ског по ступ ка. По сто је ће 
ис ку ство у при ме ни вас пит ног 
на ло га по рав на ња са оште ће-
ним по ка зу је до бре ре зул та те, 
иако ни су оства ре ни сви нео п-
ход ни пред у сло ви за ње го ву ре-
а ли за ци ју.

Раз ви ја ју ћи мо де ле збри ња-
ва ња кроз ме шо ви ти си стем за-
шти те, уз парт нер ство вла ди ног 
и не вла ди ног сек то ра, на ста ла 
је услу га Днев ни цен тар као по-
др шка де ци и мла ди ма у су ко-
бу са за ко ном у Ба ња Лу ци, што 
ауто ри прет по след њег тек ста у 
збор ни ку, мр сц. Дра ган Ву кај-
ло вић и мр сц. Бо јан Зец, на во-
де као јед ну од ал тер на ти ва суд-
ском по ступ ку за ма ло лет ни ке. 
Отва ра њем Днев ног цен тра за 
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ма ло љет ни ке ко ри сни ци ма је 
омо гу ће на со ци јал на ин те гра-
ци ја, сти му ла ци ја по зи тив них 
по тен ци ја ла, ор га ни зо ва ње сло-
бод ног вре ме на, ја ча ње лич них 
ка па ци те та, про ши ри ва ње со-
ци јал не мре же.

За вр шни текст у збор ни ку 
- Ис ку ства у ор га ни зо ва њу и 
спро во ђе њу услу ге днев ног бо-
рав ка за де цу и мла де у ри зи ку у 
Кру шев цу рад је дипл. спе ци јал-
ног пе да го га Ра до ми ра Јеф ти-
ћа. Циљ ра да је пред ста вља ње 
при ме ра до бре прак се у за шти-
ти ма ло лет них учи ни ла ца кри-
вич них де ла и при ме ни За ко на 
о ма ло лет ни ци ма ко ја се већ 
три го ди не успе шно спро во ди 
у Кру шев цу. У ра ду са ко ри-
сни ци ма су, по ред ру ко во ди о ца 
днев ног бо рав ка, ан га жо ва на 
још три струч на са рад ни ка: је-
дан спе ци јал ни пе да гог у свој-
ству во ди те ља днев ног бо рав ка 
и два еду ко ва на во лон те ра – 
спец. пе да гог и ап сол вент пси-
хо ло ги је. Ин ди ви ду а ли зо ван 
при ступ у ра ду са ко ри сни ци ма 
се по ка зао ве о ма успе шним јер 
је основ на по тре ба ове по пу ла-
ци је по све ћи ва ње ин ди ви ду ал-
не па жње, по др шке и над зо ра. 

Те мат ски збор ник Кри вич-
но прав ни по ло жај и со ци јал на 
за шти та ма ло лет них пре ступ-
ни ка, ко ји су де таљ но и ода бра-
но при ре ди ли проф. др Ми о ми-
ра Ко стић, проф. др Сло бо дан ка 
Кон стан ти но вић Ви лић и проф. 
др Ми ро слав Бр кић,  пред ста-
вља сво је вр стан при руч ник 

свим про фе си о нал ци ма ко ји се 
у свом  сва ко днев ном ра ду ба ве 
мла ди ма у су ко бу са за ко ном и 
мо гућ но сти ма њи хо ве ин те гра-
ци је у си стем со ци јал не за шти-
те и за јед ни цу.

 





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рада, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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