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     СО ЦИ ЈАЛ НА ДР ЖА ВА И ПО ЛИ ТИ КА НА 
ЛО КАЛ НОМ НИ ВОУ У ЕУ1) 

Сажетак
Рад ко ји је ов де пред ста вљен са др жи кла си фи ка ци ју 
основ них усме ре ња у про фи ли са њу со ци јал не по ли ти
ке у Европ ској Уни ји. Ов де је по ку ша но да се де ри ви ра
ју оп шти ји мо де ли со ци јал не по ли ти ке ко је на ла зи мо 
у окви ру члан ства Европ ске Уни је. Ве ћи број усме ре
ња ве за них за прак тич не по ли ти ке све де ни су на јед
но став ни ју кла си фи ка ци ју основ них мо де ла со ци јал не 
по ли ти ке. С овим мо де ли ма у ве зи до не ти су и оп шти 
за кључ ци у ве зи по треб них ре кон струк ци ја усме ре них 
ка је дин стве ној со ци јал ној по ли ти ци Европ ске Уни
је. Ну жност цен тра ли зо ва ни је со ци јал не по ли ти ке у 
Унији про из ла зи из кре та ња ка ви шем сте пе ну еко
ном ске ин те гра ци је и про фи ли са њу об је ди ње ни је за
јед нич ке еко ном ске по ли ти ке ко ја има деј ство на (со
ци јал ну сфе ру) по пу ла ци ју Европ ске Уни је. 
Кључ не ре чи: со ци јал на по ли ти ка, др жа ва, Европ ска 
Уни ја, ло кал на упра ва, еко но ми ја.

УВОД 

U ра ду ко ји сле ди при ка зу је мо по себ не ка рак те ри сти ке со ци јал не 
по ли ти ке у Европ ској Уни ји, од но сно у ње ним др жа ва ма чла-

ни ца ма, с по себ ним освр том на уло гу и функ ци о ни са ње мо де ла 
со ци јал не за шти те. Де та ља ни ји при каз не ких со ци јал них функ ци-
* Виши научни сарадник ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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ја на ло кал ном ни воу у свим зе мља ма чла ни ца ма је учи њен је ди но 
у кон тек сту при ка за оп штих мо де ла со ци јал не по ли ти ке. Ов де је у 
ра ду учи њен при каз основ них тен ден ци ја и мо де ла, са при ме ри ма 
не ких ре ше ња из по је ди них зе ма ља чла ни ца Уни је. 

I  
ЕУ И ЧЛА НИ ЦЕ И ОСНОВ НИ ПРАВ ЦИ

Европ ска Уни ја је то ком го то во по ла ве ка по сто ја ња го то во 
пер ма нент но ши ри ла сво је над ле жно сти на ра чун ком пе тен ци ја 
др жа ва чла ни ца у еко ном ској обла сти. Од ре ђе не ком пе тен ци је 
Уни ја је ши ри ла и у по ли тич кој сфе ри, ма да спо ри је и у ма њем 
оби му, док је под руч је со ци јал не по ли ти ке у пот пу но сти оста ло 
у над ле жно сти чла ни ца. 

На ни воу ЕУ по сто ји ре гу ла ци ја са мо из до ме на рад них од-
но са, и то огра ни че на (за шти та на рад ном ме сту, за бра на дис кри-
ми на ци је и слич но), док је со ци јал на за шти та у пот пу но сти оста-
ла под руч је на ко ме од лу чу ју чла ни це. На ни воу ЕУ усво је на је 
Со ци јал на по ве ља, одн. По ве ља о основ ним со ци јал ним пра ви ма, 
и исто вре ме но по ста вље на чвр ста гра ни ца ши ре њу ком пе тен ци ја 
Уни је уста но вља ва њем прин ци па суп си ди јар но сти у по гле ду со-
ци јал не по ли ти ке у Ма стрихтском уго во ру. У слу ча ју со ци јал не 
по ли ти ке то прак тич но ауто мат ски зна чи на ци о нал ни ни во, а не 
ни во Уни је. 

Оно што по сто ји на ни воу ЕУ по пи та њу со ци јал не по ли ти ке 
је отво ре ни ме тод ко ор ди на ци је.  По ли тич ка те ла ЕУ по ста вља ју 
гло бал не, уоп ште но фор му ли са не ци ље ве, као што су они из Ли-
са бон ске аген де (2000): по ве ћа ње сто пе за по сле но сти и сма ње ње 
си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти. Та да ЕУ фор му ли ше ин-
ди ка то ре за пра ће ње оства ре ња ових и слич них ци ље ва, а за тим се 
дво го ди шње вр ше пре гле ди пер фор ман си свих зе ма ља чла ни ца, уз 
ана ли зу раз ло га евен ту ал них од сту па ња. Јед но став но, иде ја је да 
се ова квим по ли тич ким при ти ском ути че на ујед на ча ва ње по ли-
ти ка зе ма ља чла ни ца, а кроз угле да ње на нај бо ље и нај у спе шни је 
при ме ре. 

У уни ји вла да ве ли ко ша ре ни ло ре ше ња код со ци јал не по ли ти-
ке и со ци јал не за шти те. Ипак, мо гу ће је по сто је ће си сте ме кла си-
фи ко ва ти у пет гру па, а по основ ној фи ло зо фи ји и пре о вла ђу ју ћим 
еле мен ти ма. Украт ко ови су прав ци сле де ћи:
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1. ли бе рал на гру па, ко ја об у хва та Ве ли ку Бри та ни ју и Ир ску; 
ове зе мље ну де огра ни че но ко лек тив но обез бе ђе ње со ци јал-
не си гур но сти, а циљ не гру пе со ци јал не за шти те су они ко-
ји ни су у ста њу да на дру ги на чин за до во ље сво је по тре бе. 
Оста ли, бо ље сто је ћи гра ђа ни су ду жни да по кри ју соп стве-
не еко ном ске и со ци јал не ри зи ке кроз при ват не аран жма не 
или кроз рад ни од нос са фир мом. Вла де ових зе ма ља обич-
но под сти чу при ват не аран жма не по ре ским сред стви ма. 
Ори јен та ци ја ка тр жи шту об у хва та при лич ну де ре гу ла ци ју 
рад них од но са, флек си бил ност над ни ца и кон тро лу ра ста 
со ци јал них рас хо да, 

2. со ци јал де мо крат ска гру па, ко ја об у хва та скан ди нав ске зе-
мље (Швед ска, Фин ска и Дан ска). Основ ни циљ по ли ти ке 
ових зе ма ља је сма ње ње раз ли ка у до хот ку, а со ци јал ни си-
сте ми су углав ном уни вер за ли стич ки, у сми слу да сви ста-
нов ни ци има ју пра ва на обез бе ђе ње од по сле ди ца ве ћег бро-
ја еко ном ских и со ци јал них ри зи ка. Усло ви за оства ри ва ње 
пра ва и тран сфе ри су углав ном ве ли ко ду шни, а на гла сак је 
на услу га ма, а не на нов ча ним тран сфе ри ма, 

3. кор по ра ти ви стич ка гру па, где су глав ни при ме ри Не мач-
ка, Фран цу ска, Аустри ја и Бел ги ја. Ове зе мље пре вас ход но 
ка рак те ри шу про гра ми ко ји су усме ре ни пре ма по је ди ним 
гру па ма за ни ма ња и њи хо вом рад ном ме сту; та ко су јав ни 
слу жбе ни ци по себ но при ви ле го ва ни због бли ских ве за са 
вла дом. Син ди ка ти и удру же ња по сло да ва ца игра ју ва жну 
уло гу. Због раз ли чи тих про гра ма, раз ли чи те ше ме се че сто 
фи нан си ра ју кроз пре ми је, ко је за по сле ни обич но пла ћа ју 
ко лек тив но. Ве за из ме ђу до при но са и бе не фи ци је ов де је ве-
ћа не го код ли бе рал них и со ци јал де мо крат ских зе ма ља. 

4. ме ди те ран ска гру па, ко ју чи не Ита ли ја, Шпа ни ја, Пор ту га-
ли ја и Грч ка. Основ на ка рак те ри сти ка ових зе ма ља је не по-
сто ја ње кла сич не мре же со ци јал не за шти те у сми слу обез-
бе ђе ња со ци јал ног ми ни му ма при хо да за по је дин ца, већ се 
под сти че осло нац на по ро ди цу као основ ну је ди ни цу со ли-
дар но сти. Пен зи је су ре ла тив но ви со ке, јер пред ста вља ју ва-
жну те му пред из бор не по ли ти ке. 

5. ис точ но е вроп ска гру па, ко ју чи не пост-тран зи ци о не зе мље 
не дав но при мље не у Европ ску Уни ју. И по ред при лич них 
раз ли ка ме ђу њи ма, по сто је знат не слич но сти: пре ко му ни-
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стич ки би змар ки јан ски мо дел со ци јал ног оси гу ра ња, со ци-
ја ли стич ки уни вер за ли зам, кор по ра ти ви зам и ега ли та ри зам 
и пост ко му ни стич ке про тр жи шне схе ме, све то ком би но ва-
но са на гла ше ном ре ди стри бу тив ном ори јен та ци јом. 

Јед на од нај ва жни јих ли ни ја по ко ји ма се раз ли ку ју со ци јал ни 
си сте ми зе ма ља чла ни ца је сте вер ти кал на рас по де ла над ле жно сти 
из ме ђу цен трал ног, сред њег и ло кал ног ни воа. Та ко је у скан ди нав-
ским зе мља ма со ци јал на по ли ти ка у ве ли кој ме ри де цен тра ли зо ва-
на и ве ћи део со ци јал них ин пу та обез бе ђу ју ре ги о нал не и ло кал не 
вла сти. Слич но то ме, у зе мља ма са фе де рал ном струк ту ром (Не-
мач ка, Аустри ја, Бел ги ја) и у зе мља ма са на гла ше ном ре ги о на ли за-
ци јом (Шпа ни ја, Ита ли ја, Ве ли ка Бри та ни ја) фе де рал не, од но сно 
ре ги о нал не вла сти игра ју бит ну уло гу у фор му ли са њу и спро во ђе-
њу со ци јал не по ли ти ке. 

II 
НА ЧЕ ЛА ПО ДЕ ЛЕ ОВЛА ШЋЕ ЊА И НАД ЛЕ ЖНО СТИ 

При по де ли над ле жно сти из ме ђу вер ти кал них ни воа др жав не 
ор га ни за ци је по сто је не ка на че ла чи је би ре спек то ва ње ве ро ват но 
уна пре ди ло ефи ка сност со ци јал ног сек то ра. Ова се пра ви ла не где 
ви ше, а не где ма ње по шту ју, јер је за ко но дав ни про цес увек по-
ли тич ки обо јен и на ње гов ис ход не ути чу са мо ло ги ка ства ри и 
на че ла ефи ка сно сти, већ и по ли тич ка ло ги ка и ком про ми си. По ред 
то га, си сте ми раз ви је них зе ма ља ни су и не мо гу би ти ре зул тат ко-
хе рент ног пла на дру штве ног ди зај не ра, већ су обич но ис ход ду-
го трај них про це са ин сти ту ци о нал них про ме на. Сто га се на че ла о 
ко ји ма ће би ти реч у овом ра ду по не кад те шко мо гу не дво сми сле но 
про фи ли са ти, али их тре ба има ти на уму при ли ком ана ли зе, па и 
при ли ком из град ње уста но ва.2) 

Де цен тра ли за ци ја озна ча ва та кво ста ње ства ри код ко га ло кал-
ни ни во до но си ва жне од лу ке ко је се ти чу оби ма пра ва, ор га ни за-
ци је и на чи на фи нан си ра ња, а све од стра не ло кал них ин сти ту ци ја. 
Са дру ге стра не, де во лу ци ја озна ча ва си стем ко ји је цен тра ли зо ван 
и уни фор ман по пра ви ма, ор га ни за ци ји и фи нан си ра њу, али ко ји 
се у опе ра тив ном сми слу ви ше осла ња на ло кал не огран ке цен-
трал них ин сти ту ци ја. Раз ли ка из ме ђу ова два при сту па је ве ли ка и 
2) Види: So cial Euro pe, Euro pean Outlo ok, SCP and CPB, The Ha gue, Sep tem ber 2003; G. 

EspingAn der sen – So cial fo un da ti ons of po stin du strial eco no mics, Ox ford Uni ver sity Press, 
1999
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очи глед на: док у јед ном ло кал на са мо у пра ва не ма ни ка квих над ле-
жно сти, у пр вом их у пот пу но сти има. 

У ко рист де цен тра ли за ци је го во ре не ка од на че ла. Пр во, 
кроз ло кал но од лу чи ва ње о со ци јал ним пи та њи ма бо ље се ре-
спек ту ју пре фе рен ци је љу ди, од но сно ло кал не сре ди не. Ка да 
од лу чу је цен трал на власт, он да се до би ја уни фор ман си стем ко-
ји по не ка да ни ко ме ствар но ефек тив но не од го ва ра. Дру го, ка да 
је од лу чи ва ње бли же на ро ду, та да је и по ли тич ка кон тро ла по-
ли ти ча ра и др жав них по сло ва бо ља. Сто га је, ка же ово на че ло, 
ути цај на ро да на до но ше ње од лу ка не по сред ни ји. Тре ће, слич но 
прет ход ном, ка да се фи нан си ра ње од ви ја из ло кал них из во ра, 
та да је кон тро ла тро ше ња бо ља по што гра ђа ни ја сни је ви де (не) 
ефи ка сност упо тре бе соп стве ног ре сур са. 

По сто је и на че ла ко ја го во ре у ко рист цен трал них ре ше ња. Пр-
во, ка да се со ци јал на пи та ња ор га ни зу ју на др жав ном ни воу он да 
сви гра ђа ни има ју јед на ка пра ва, од но сно оба ве зе пред за ко ном. 
Са овог ста но ви шта знат не раз ли ке у пра ви ма по је ди на ца из ме ђу 
ло кал них за јед ни ца, би ло да се по сле ди ца раз ли чи те раз ви је но сти 
оп шти на, би ло раз ли чи тих по ли тич ких пре фе рен ци ја у ло кал ним 
сре ди на ма, мо гу се до жи ве ти као ин фе ри ор не и не пра вед не, као 
кр ше ње пра ва гра ђа на на јед на кост. Дру го, фи нан си ра ње со ци јал-
них функ ци ја са цен трал ног ни воа обез бе ђу је по треб ну со ли дар-
ност из ме ђу не јед на ко раз ви је них ло кал них за јед ни ца, а ти ме и 
јед на кост фи нан си ра ња со ци јал них по тре ба на те ри то ри ји др жа ве. 
У су прот ном, со ци јал не по тре бе мо гу да бу ду не јед на ко за до во-
ље не у ра зним сре ди на ма, по себ но уко ли ко се не на ђу ефи ка сни 
ме ха ни зми пре ли ва ња нов ца. Тре ће, ло кал ном ни воу мо же не до-
ста ја ти до вољ но струч но сти за ефи ка сно во ђе ње по сло ва и ри зик 
не по ти зма и ко руп ци је мо же би ти ре ал но из ра же ни ји на ло кал ном 
ни воу. 

Ка ко ви ди мо, по ме ну та на че ла ор га ни за ци је со ци јал ног 
сек то ра, де лу ју у су прот ним прав ци ма – јед на го во ре у при лог 
де цен тра ли за ци је, а дру га цен тра ли за ци је. Сто га је и од лу чи ва-
ње о кон фи гу ра ци ји над ле жно сти углав ном сло же но, а и ша ре-
ни ло вла да у вер ти кал ној по де ли функ ци ја у Европ ској Уни ји. 

По сто је ком по нен те со ци јал не по ли ти ке за ко је се мо же ве ро-
ва ти да их је бо ље ор га ни зо ва ти на јед ном или дру гом ни воу. Та ко 
је фи нан сиј ска да ва ња ста нов ни штву (деч ји и по ро дич ни до да ци, 
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со ци јал не по мо ћи си ро ма шни ма итд.) бо ље ор га ни зо ва ти на др-
жав ном ни воу, јер се та ко свим гра ђа ни ма обез бе ђу ју јед на ка пра-
ва, а и ре ша ва се про блем не јед на ке раз ви је но сти свих оп шти на. 
Са дру ге стра не, со ци јал не услу ге је ве ро ват но нај бо ље пре пу сти-
ти ло кал ним вла сти ма, јер ов де до нај ве ћег из ра жа ја до ла зи њи хо-
ва ин фор ми са ност и ис по ља ва ње ло кал них пре фе рен ци ја. Ова ква 
по де ла над ле жно сти уоби ча је на је у зе мља ма Европ ске Уни је, где 
цен трал на власт уре ђу је фи нан сиј ске тран сфе ре, а ло кал на со ци-
јал не услу ге. Ми шље ња око тре ћег еле мен та со ци јал не за шти те – 
сме штај них уста но ва – ни су ис кри ста ли са на и прак са је ме шо ви та, 
па се не где оне на ла зе у над ле жно сти цен трал не, а не где ло кал не 
вла сти. 

Још јед на тен ден ци ја по ја ча ва сло же ност си ту а ци је – при ват-
ни сек тор се све ви ше укљу чу је у снаб де ва ње гра ђа на со ци јал ним 
услу га ма, што, по ред ди ле ме о вер ти кал ној по де ли, до да је но ву ди-
ле му, ону о по де ли функ ци ја у со ци јал ној за шти ти из ме ђу др жа-
ве и при ват ног сек то ра. При ват ни сек тор се обич но по ја вљу је као 
пру жа лац сва ко днев них услу га ко је ре гу ли ше, на ру чу је и фи нан си-
ра део јав ног сек то ра. 

III 
СО ЦИ ЈАЛ НЕ УСЛУ ГЕ У ПО ЈЕ ДИ НИМ ЗЕ МЉА МА ЕУ

а. Фран цу ска по ли ти ка

На че ла со ци јал не по ли ти ке у Фран цу ској су: а. уте ме ље ност 
у за ко ну, што зна чи да пра во на по моћ не про ис ти че из ве ли ко ду-
шно сти и ми ло ср ђа, већ да пред ста вља људ ско пра во за сно ва но 
на за ко ну и од лу ци пар ла мен та; б. со ли дар ност ме ђу раз ли чи тим 
ак те ри ма, за ви сно од под руч ја: ме ђу ге не ра ци ја ма код пен зи ја, на-
ци о нал на код ра њи вих гру па, ком шиј ска за со ци јал ну по моћ на ло-
кал ном ни воу и из ме ђу по ро ди ца код по ро дич не по ли ти ке; в. суп-
си ди јар ност код со ци јал не по др шке по ро ди ци, што зна чи кон цепт 
у ко ме се од лу ке до но се на нај ни жем мо гу ћем ни воу на ко ме се 
ефи ка сно мо гу до не ти, тј. нај бли же гра ђа ни ну. 

Ду го вре ме на то ком сво је исто ри је Фран цу ска је има ла ви-
со ко цен тра ли зо ван ад ми ни стра тив ни си стем. Тек у по след њих 
два де се так го ди на, тач ни је од За ко на о  де цен тра ли за ци ји из 
1982. го ди не, про ме ње но је ад ми ни стра тив но устрој ство др жа-
ве, укљу чу ју ћи и над ле жно сти код со ци јал не по ли ти ке. Нај ве ће 
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про ме не до жи ве ли су окру зи, јер су њи хо ве вла де по ста ле од го-
вор не за пла ни ра ње и фи нан си ра ње со ци јал не по др шке, укљу-
чу ју ћи и ка сни је из ме не ко ји ма су им оја ча не над ле жно сти у 
бор би про тив си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти. Не вла ди-
не ор га ни за ци је су ра ни је би ле парт не ри цен трал них вла сти за 
ис по ру ку со ци јал них услу га, а за тим су, са де цен тра ли за ци јом, 
по ста ли парт не ри окру жних вла сти.3) Тај тренд де цен тра ли за-
ци је со ци јал них услу га на ста вља се и да ље. На ло кал ном ни-
воу се од ви ја ви ше ва жних на ци о нал них про гра ма из со ци јал не 
обла сти, као што су Оп шта со ци јал на по др шка, Со ци јал на по др-
шка, Со ци јал на по др шка по ро ди ци и Со ци јал на по др шка де ци. 

Со ци јал не услу ге у окви ру про гра ма Оп ште со ци јал не по др
шке усме ре не су на ра њи ве гру пе и оне по је дин це ко ји се су о ча ва ју 
са озбиљ ним еко ном ским и жи вот ним те шко ћа ма. Ко ри сни ци овог 
про гра ма мо гу би ти угро же ни за то што су бо ле сни ста ри љу ди са 
фи зич ким или мен тал ним хен ди ке пом, бес кућ ни ци без до хот ка или 
со ци јал не си гур но сти, не за по сле ни, они без од го ва ра ју ћих ква ли-
фи ка ци ја, ал ко хо ли ча ри, нар ко ма ни, жр тве на си ља, де ли квен ти 
итд. Со ци јал не услу ге ко је им се пру жа ју укљу чу ју со ци јал ни рад, 
кућ ну по моћ, сме штај, ин сти ту ци је, ре ха би ли та ци о не цен тре, ре-
но ви ра ње до мо ва и слич но. Основ ни циљ овог про гра ма је хит на 
ак ци ја ко јом се за до во ља ва ју основ не кри тич не по тре бе угро же ног 
по је дин ца, а не пре вен ци ја раз во ја усло ва ко ји во де угро же но сти. 

Код про гра ма Со ци јал не по др шке тар ге ти ра ју се кри тич не по-
тре бе нај ра њи ви јих гру па, као што су ста ри, хен ди ке пи ра ни, бес-
кућ ни ци, као и де ца у окви ру пот про гра ма Со ци јал на по др шка де
ци. Оп шта по ли ти ка про гра ма Со ци јал не по др шке ре гу ли ше се на 
др жав ном ни воу, за ко ном и де кре ти ма, али је за кон ска од го вор ност 
за спро во ђе ње и фи нан си ра ње овог про гра ма де цен тра ли зо ва на и 
при па да окру жним вла сти ма. Да ља де цен тра ли за ци ја се мо же по-
сти ћи кроз парт нер ство окру га са по је ди ним оп штин ским вла сти-
ма и не вла ди ним сек то ром. По ред то га, окру жна власт мо ра да са-
ра ђу је са ло кал ним фи ли ја ла ма Со ци јал ног оси гу ра ња и Слу жбе за 
по ро дич ну по моћ. 

Со ци јал на по др шка де ци је про грам обез бе ђу је пра ва и услу-
ге де ци ко јој је по треб на по моћ и угро же ним по ро ди ца ма. Пра ва 
укљу чу ју да ва ња у нов цу и на ту ри, пре вен ци ју на си ља, де ли квент-
3) Види: J. An ce lin – Fran ce: So cial Ser vi ces, in Good Prac ti ces in So cial Ser vi ce De li very in 

So uth Eastern Euro pe, ILO, 2004  
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но сти и со ци јал не ис кљу че но сти, пре вен ци ју и трет ман зло у по тре-
бе и за не ма ри ва ња де те та, хи тан сме штај за де те и мај ку, еду ка ци-
ју ро ди те ља итд. Услу ге ва ри ра ју у за ви сно сти од спе ци фич но сти 
по је ди них окру га и у скла ду са уго вор ним од но сом за при ват ном 
ор га ни за ци јом ко ја обез бе ђу је услу ге. 

У обла сти по ро дич не по ли ти ке Фран цу ска има ја ку тра ди ци ју 
ши ро ких про гра ма, ко ја је од у век пр вен стве но би ла окре ну та по-
пу ла ци о ној иде ји. Ме ре по ро дич не по ли ти ке се ис по ља ва ју у ши-
ро ком си сте му по ро дич них на кна да и со ци јал них услу га. По сто ја-
ње овог ску па ме ра не зна чи да је по ро ди ца у кри тич ној со ци јал ној 
по тре би, већ да дру штво же ли да олак ша ње но функ ци о ни са ње и 
де лу је пре вен тив но на по ја ву по тен ци јал них про бле ма. Овај про-
грам укљу чу је јав не услу ге као што су днев на бри га (не го ва те љи-
це, днев не мај ке, hal tegar de ri es итд), игра ли шта, клу бо ви за по сле 
шко ле, со ци јал ни цен три, брач но и ро ди тељ ско са ве то ва ли ште, 
слу жба усва ја ња, кућ на по моћ, со ци јал ни рад, деч ја од ма ра ли шта 
и слич но. За раз ли ку од услу га об у хва ће них про гра ми ма Оп ште 
со ци јал не по др шке и Со ци јал не по др шке де ци, про грам По ро дич-
не по ли ти ке је окре нут пре вен ци ји, а не трет ма ну/ле че њу. Мно ге 
од тих услу га се обез бе ђу ју из јав них из во ра по што слич не тр жи-
шно-ко мер ци јал не услу ге или не по сто је или би би ле пре ску пе за 
мно ге по ро ди це. У оним при ли ка ма ка да се на пла ћу је услу га од 
ко ри сни ка, та ри фа је за сно ва на на до хот ку до ма ћин ства. 

По ро дич на по ли ти ка де фи ни ше се на др жав ном ни воу, укљу-
чу ју ћи све на кна де. Го ди шњи бу џет по ро дич не гра не фран цу ског 
со ци јал ног оси гу ра ња, укљу чу ју ћи и по ро дич но, од ре ђе но је од 
стра не пар ла мен та. Ипак, од го вор ност за из вр ше ње со ци јал них 
услу га за по ро ди це и де цу је код ло кал них аген ци ја за по др шку 
про ди ци, ко је по сто је у сва ком окру гу (по не кад из исто риј ских 
раз ло га) и ко је са ра ђу ју са оп штин ским вла сти ма и не вла ди ним 
сек то ром. Со ци јал на по др шка по ро ди ци се фо ку си ра на оп ште по-
тре бе по ро ди це и де це, за шта не по сто је за ко ни већ са мо смер ни-
це. Тих ло кал них аген ци ја (CAF) је 124, у на ци о нал ној, цен трал ној 
(CNAF). Си стем је под Ми ни стар ством за со ци јал на пи та ња и на-
ци о нал ну со ли дар ност. CAF аген ци је од у век има ју ве ли ку ауто но-
ми ју у од ре ђи ва њу њи хо вог про гра ма со ци јал них услу га, а пре ма 
ло кал ној си ту а ци ји код по ро ди ца и де це. CAF аген ци је ви ше снаб-
де ва ју по тре би те соп стве ним услу га ма, из у зев пар спе ци јал них 
про гра ма (со ци јал ни рад ни ци, са ве то ва ли шта, цен три ло кал них 
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за јед ни ца). Те ку ћа по ли ти ка је да се по мог не, тех нич ки и фи нан-
сиј ски и кроз ло кал на парт нер ства, ства ра њу и ме наџ мен ту услу га 
од стра не њи хо вих парт не ра, као што су окру зи, оп шти не и при ват-
не не про фит не ор га ни за ци је. 

Ме ђу овим про гра ми ма, а и вер ти кал но по сма тра но, по сто-
ји из ве сно пре кла па ње, по што им је циљ исти – пре вен ци ја и 
са на ци ја те шко ћа у по ро ди ци. Дру ги про блем ко ји се све ви ше 
уоча ва су знат не раз ли ке по окру зи ма у ни воу на кна да и ква ли-
те ту услу га, као и њи хо вом фи нан си ра њу, што се до не кле мо же 
при хва ти ти као по сле ди ца раз ли чи тих пре фе рен ци ја ста нов ни-
штва по окру зи ма, али, ка да раз ли ке по ста ну ве о ма ве ли ке та да 
се по ста вља пи та ње ква ли те та си сте ма ко ји обез бе ђу је та ко не-
јед на ке усло ве по те ри то ри јал ном прин ци пу.4) 

б. Ен гле ска по ли ти ка

Код снаб де ва ња со ци јал ним услу га ма у Ве ли кој Бри та ни ји из-
вр ше на је пот пу на де во лу ци ја и де цен тра ли за ци ја. Пр во, по сто је 
за себ ни со ци јал ни си сте ми у Ен гле ској, Шкот ској, Се вер ној Ир-
ској и Вел су, па та ко по сто ји и по себ но за ко но дав ство за ова че-
ти ри под руч ја. Кон цеп циј ска слич ност ме ђу њи ма је знат на, ма да 
по сто је при лич не раз ли ке у де та љи ма. Свр ха услу га со ци јал не за-
шти те је ја ча ње со ци јал не укљу че но сти кроз обез бе ђи ва ње што са-
мо стал ни јег жи во та по је дин ца и по ро ди це уну тар за јед ни це. У том 
ци љу се обез бе ђу је ши ро ка ска ла услу га за шти те де це, со ци јал ног 
ра да итд. Ове су услу ге де фи ни са не ло кал но, ка ко би се што ви ше 
иза шло у су срет ло кал ним по тре ба ма и обез бе ди ла ди вер зи фи ко-
ва ност и кре а тив ност уну тар др жав ног окви ра и стан дар да про пи-
са них од стра не цен трал не вла сти. Дру го, обез бе ђе ње со ци јал них 
услу га пред ста вља од го вор ност ло кал них вла сти, тј. сто ти ну пе де-
сет ло кал них са ве та (ло кал не вла де), као над ле жних ор га на. 

Бит ни за ко ни ко ји ре гу ли шу област услу га со ци јал не за шти те 
су за ко ни о де ци (1989), о здрав стве ној за шти ти и ко му нал ној за-
шти ти (1990), о стан дард ни ма за шти те (2000) и о хен ди ке пи ра ној 
де ци (2000). Де таљ ни ја ре гу ла ци ја на ла зи се у под за кон ским ак ти-
ма, али је ен гле ски си стем спе ци фи чан по ва жној уло зи ко ју има ју 
ван за кон ске смер ни це, стан дар ди, ре ви зор ски из ве шта ји и слич но. 
4) Види: D. Bo u get and G. Bro vel li - Ci ti zen ship, so cial wel fa re system and so cial po li ci es in 

Fran ce, Euro pean So ci e ti es, 4(2)/2002. 
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Ми ни стар ство здра вља је на др жав ном ни воу од го вор но за 
по ли ти ку, за ко не и стан дар де. Али, оно са мо не про из во ди услу-
ге већ ути че на раз вој по ли ти ке кроз пар ти ци па тив ни про цес 
ши ро ких кон сул та ци ја из ме ђу раз ли чи тих аген ци ја и пред став-
нич ких те ла. 

Сва ки са вет, у ци љу обез бе ђе ња со ци јал них услу га, оба вља 
че ти ри функ ци је: а. иден ти фи ку је по тре бе ло кал не за јед ни це и 
струк ту ри ра услу ге на на чин ко ји ће за до во љи ти те по тре бе; б.  ку-
пу је услу ге од по ну ђа ча услу га, ко ји мо же би ти не вла ди на ор га ни-
за ци ја, или при ват на фир ма, или дру ги са вет; в.  сам обез бе ђу је не-
ке услу ге; г. мак си мал но ра ци о нал но ко ри сти фи нан сиј ске ре сур се. 

Тренд при ли ком обез бе ђи ва ња со ци јал них услу га је на пу шта-
ње не по сред не про из вод ње услу га у др жав ној ре жи ји и обез бе ђе-
ње услу га из дру гих из во ра. Та ко је у 2002. го ди ни не за ви сни сек-
тор обез бе дио 85% услу га ин сти ту ци о нал не за шти те и 64% кућ не 
не ге, а у ор га ни за ци ји ло кал них са ве та. Ши рок спек тар про вај де ра 
услу га обез бе ђу је мо гућ ност да се кон ци пи ра па кет услу га ко ји од-
го ва ра по тре ба ма ко ри сни ка и ко ји обез бе ђу је мо гућ ност из бо ра од 
стра не ко ри сни ка. 

Со ци јал не услу ге се фи нан си ра ју на ло кал ном ни воу, чи ји су 
основ ни из во ри при хо да ло кал ни по ре зи на имо ви ну, до та ци је од 
цен трал не вла сти и пар ти ци па ци ја ко ри сни ка. Око три че твр ти не 
ло кал них при хо да до ла зи од цен трал не вла сти. Си стем цен трал не 
ди стри бу ци је сред ста ва за со ци јал не услу ге фор ма лан је, тј. осло-
њен на фор му лу ка ко би се по сти гла пра вед ност и сви ма обез бе-
ди ли под јед на ки усло ви. Та фор му ла са др жи сле де ће еле мен те: 
1. со ци јал не ка рак те ри сти ке ло кал не за јед ни це, ко је су ме ра или 
ин ди ка тор со ци јал них по тре ба; 2. но пр ма тив ни тро шко ви услу га 
у сва кој ло кал ној за јед ни ци, ко ји узи ма ју у об зир ло кал не це не и 
спо ра зу ме о за ра да ма на др жав ном ни воу; 3. фи скал ни ка па ци тет 
ло кал не за јед ни це да под не се тро шко ве фи нан си ра ња со ци јал них 
услу га (по ре ска ба за). 5)

Ви ше ре сур са се усме ра ва пре ма оним ло кал ним за јед ни ца ма 
у ко ји ма су со ци јал не по тре бе ве ће, а ло кал на сред ства ма ња. Ко-
ри сни ци со ци јал них услу га пла ћа ју део или це ло куп ну це ну услу-
ге у за ви сно сти од соп стве ног фи нан сиј ског ста ња. Али, сви до би-
ја ју услу гу без об зи ра на спо соб ност пла ћа ња, по што се ра ди о две 
5) Види: M. Mo o die - En gland: So cial Ser vi ces, in Good Prac ti ces in So cial Ser vi ce De li very 

in So uth Eastern Euro pe, ILO, 2004  
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не ве за не ства ри: пр во до ла зи услу га, а тек се он да уста но вљу је ко 
мо же сам да под не се це ну или део це не, а ко не мо же. 

Ква ли тет услу га се обез бе ђу је кроз два си сте ма: пр ви са чи ња-
ва ју стан дар ди до бре прак се за про вај де ре, ко је про пи су ју и ши ро-
ко про мо ви шу вла сти; и дру ги, ин спек ци ја и ре ги стра ци ја про вај-
де ра, а уз ко ри шће ње стан дар да и до бре прак се као ме ри ла. Си стем 
за оце ну пер фор ман си са др жи 50 ин ди ка то ра ор га ни зо ва них у пет 
гру па: др жав ни при о ри те ти и стра те шки ци ље ви, тро шко ви и ефи-
ка сност, ефек тив ност ис по ру ке услу га, ква ли тет услу га за ко ри-
сни ка и до ступ ност услу га. 

в. Не мач ка по ли ти ка

Не мач ки си стем обез бе ђе ња со ци јал них услу га за угро же не 
гра ђа не за сни ва се на ком би на ци ји јав не, обич но ло кал не од го вор-
но сти и ја ког укљу че ња не др жав них, до бро вољ них ор га ни за ци ја. 
Основ ни про кла мов ни прин ци пи су со ли дар ност, суп си ди јар ност 
и де цен тра ли за ци ја. Основ ни ка нал упра вља ња со ци јал ним услу-
га ма су фе де рал ни за ко ни, за јед но са по ли ти ка ма ко је се раз ви ја-
ју у лен де ри ма (фе де рал ним је ди ни ца ма) и ло кал ним за јед ни ца ма. 
Ове по след ње су глав ни игра чи у снаб де ва њу гра ђа на со ци јал ним 
услу га ма. Ло кал не за јед ни це при ма ју део укуп них по ре ских при-
хо да др жа ве и оба ве зне су да по мог ну сва ко ме ко не рас по ла же 
до вољ ним соп стве ним ре сур си ма или по др шком по ро ди це. По ред 
то га, ло кал не за јед ни це су ду жне да обез бе де ши рок спи сак со ци-
јал них услу га, укљу чу ју ћи оне фи нан си ра не из со ци јал ног оси гу-
ра ња (на при мер, услу ге ста ри ма). Не ке од тих оба ве за про пи са не 
су за ко ном (на при мер, де ци и омла ди ни), а не ке су са мо на зна че не 
у фе де рал ним за ко ни ма (на при мер, по ми ња њем ра њи ве гру пе, као 
што су бес кућ ни ци, ин ва ли ди итд). По ред то га, по сто је и не ки фе-
де рал ни ре ги о нал ни про гра ми. Не за ви сни про вај де ри мо гу да кон-
ку ри шу за фон до ве ко ји обез бе ђу ју до дат не услу ге, као што су по-
др шка љу ди ма са АИДС-ом или сек су ал но зло у по тре бље на де ца. 

Ве ли ка ве ћи на ди рект них со ци јал них услу га обез бе ђе на је у 
Не мач кој од стра не не про фит них ор га ни за ци ја, а за ра чун ло кал-
них вла сти. Те ор га ни за ци је углав ном при па да ју тзв. со ци јал ним 
асо ци ја ци ја ма, а две нај ве ће од њих су ре ли гиј ске и ужи ва ју ква-
зи-јав ни ста тус (га ран то ван за ко ном). Оне др же ско ро две тре ћи-
не свих до мо ва за стра не и ин ва ли де, као и до при но се са око јед-
ном по ло ви ном свих со ци јал них услу га мла ди ма. Оста так услу га 



- 246 -

СО ЦИ ЈАЛ НА ДР ЖА ВА И ПО ЛИ ТИ КА НА ЛО КАЛ НОМ НИ ВОУ ...Игор Јанев

углав ном оба вља ју др жав не аген ци је, укљу чу ју ћи ло кал ну оп шту 
со ци јал ну слу жбу (All ge me i ne So zi a le Di en ste)) ко ја је од го вор на за 
ко ор ди на ци ју ло кал не по ну де услу га и за обез бе ђе ње оп штег со ци-
јал ног ра да. Та кав при ступ ор га ни за ци ји со ци јал них услу га ре зул-
ти рао је знат ним ва ри је те ти ма ши ром Не мач ке. 

У нај но ви јем пе ри о ду не ке услу ге су пре не те про вај де ри ма из 
при ват ног сек то ра. За тим, по крет за са мо по моћ је до бро ор га ни зо-
ван у Не мач кој, по себ но за љу де са по је ди ним здрав стве ним про-
бле ми ма (ко ји ма се да је струч на по моћ), али та ко ђе на под руч ји ма 
као што су скло ни шта за же не жр тве на си ља. 

У Не мач кој је уло га син ди ка та знат на. Иако са ми не пру жа ју 
со ци јал не услу ге, они ак тив но ло би ра ју за уна пре ђе ње услу га и 
про ши ре ње об у хва та, а та ко ђе уче ству ју у упра вља њу фон до ви ма 
со ци јал ног оси гу ра ња из ко га се у це ли ни или де ли мич но фи нан-
си ра ју со ци јал не услу ге. Они та ко ђе има ју сво је ре ха би ли та ци о не 
цен тре. 

У Не мач кој по сто ји чвр ста ко о пе ра ци ја, за сно ва на на ду гој 
тра ди ци ји, из ме ђу ло кал них вла сти и по ме ну тих со ци јал них ор-
га ни за ци ја, укљу чу ју ћи и за јед нич ко пла ни ра ње и кон сен зу ал но 
спо ра зу ме ва ње о то ме ко ра ди шта и под ко јим усло ви ма. Та кав 
све оп шти си стем под сти че ло кал не од го во ре на со ци јал не про бле-
ме. Овај ло кал ни со ци јал ни кор по ра ти ви зам у по след ње вре ме де-
ли мич но гу би на зна ча ју, по што мно ге ло кал не вла сти пре ла зе на 
кон ку рент ски си стем уго ва ра ња услу га, што је омо гу ће но из ме на-
ма фе де рал них за ко на. И по ред то га, парт нер ство из ме ђу про та го-
ни ста из услу жног си сте ма и ин сти ту ци ја со ци јал ног ра да ка кво је 
ево лу и ра ло то ком XX ве ка на ста вља и да ље да бу де је дан од сту бо-
ва не мач ког си сте ма со ци јал не за шти те. 

Фи нан си ра ње пру жа ња со ци јал них услу га се углав ном од ви ја 
из др жав них фо но ва, не по сред но или по сред но. Оп штин ске вла сти 
ко је су су о че не са по себ ним те ре том се де ли мич но ре фун ди ра ју 
кроз на ци о нал ни си стем уна кр сних суб вен ци ја. Со ци јал не ор га-
ни за ци је се та ко ђе у нај ве ћој ме ри ре фун ди ра ју на не ки од на чи на 
из др жав ног нов ца. Од њи хо вог при хо да, око 80% пред ста вља при-
ход из уго во ра са др жав ним ор га ни ма или од ре фун ди ра ња услу-
га од со ци јал ног оси гу ра ња; дру ге јав не до та ци је чи не сле де ћих 
10% при хо да. Ма ли део тро шко ва по кри ва се од до бро вољ ног ула-
га ња ра да или нов ца. Ко ри сни ци пла ћа ју не ке услу ге (на при мер, 
не ме ди цин ска кућ на не га), али по ни ским та ри фа ма у по ре ђе њу 
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са дру гим зе мља ма. Гру пе за са мо по моћ у ви со кој ме ри за ви се од 
при ват них из во ра, ма да при ма ју знат на сред ства од ква зи др жав-
них фон до ва (на при мер, за здрав стве но оси гу ра ње). У Не мач кој 
су ху ма ни тар не фон да ци је и со ци јал не ко о пе ра ци је до ста сла бо 
раз ви је не. 

Фи нан сиј ски аран жма ни парт нер ства јав ног и при ват ног сек-
то ра ду го су би ли ве ли ко ду шни за не про фит не про вај де ре услу га, 
а кроз ин пу те јав них и ква зи јав них те ла. У по след ње вре ме, пак, 
при ват ни снаб де ва чи се су о ча ва ју са но вом уго вор ном кул ту ром 
ко ја их по ја ча но при си ља ва у спе ци фич не за јед нич ке по ду хва те са 
јав ним сек то ром, де фи ни са не по за да ци ма и огра ни че не по вре-
ме ну. Сто га су и оп ште блок до та ци је сма ње не, а ус по ста вља ју се 
стро жи ли ми ти рас по ло жи во сти сред ста ва. Та кви усло ви при си-
ља ва ју не за ви сне (не др жав не) ор га ни за ци је да се све ви ше окре ћу 
при ват ним из во ри ма, као што су ши ро ка пу бли ка или кор по ра тив-
на фи лан тро пи ја. 

Због оте жа ног фи нан си ра ња со ци јал них услу га, у Не мач кој је 
на де лу про цес сма њи ва ња тро шко ва за да ти ни во услу га, тј. по ве-
ћа ње ефи ка сно сти ра да а кроз, на при мер, уна пре ђе но ра чу но вод-
ство, про фит не услу ге, уна пре ђе не стра те ги је при ку пља ња нов ца, 
по ве зи ва ње ра зних мре жа да ва ла ца услу га итд. Са дру ге стра не, 
те жи се уна пре ђе њу ква ли те та услу га кроз усва ја ње си сте ма за 
кон тро лу ква ли те та, сер ти фи ка ци је, смер ни це и стан дар де, де таљ-
но из ве шта ва ње, ко ор ди на ци ју по сло ва раз ли чи тих слу жби итд. 6)

  г . Нор диј ска по ли ти ка

Нор диј ска со ци јал на др жа ва мо же би ти опи са на сле де ћим 
осо би на ма: 1. Др жав на со ци јал на по ли ти ка је вр ло ши ро ког об у-
хва та и по кри ва со ци јал ну си гур ност, со ци јал не услу ге, здрав ство, 
обра зо ва ње, со ци јал но ста но ва ње, за по шља ва ње итд, са ци љем 
што ве ћег обез бе ђе ња основ них по тре ба ста нов ни штва; 2. Ути цај 
др жа ве на сва по ме ну та под руч ја вр ло је јак. По ли ти ка обез бе ђе ња 
пу не за по сле но сти об у хва та ма кро е ко ном ску по ли ти ку, со ци јал ну 
по ли ти ку и по ли ти ку тр жи шта рад не сна ге; 3. Нор диј ски со ци јал-
ни си стем за сно ван је на ви со ком сте пе ну уни вер за ли зма, тј. сви 
гра ђа ни има ју пра ва на основ ну со ци јал ну си гур ност и услу ге без 
об зи ра на сво ју по зи ци ју на тр жи шту рад не сна ге и рад ни ста тус; 
4. Обез бе ђе ње до хот ка за сно ва но је на два еле мен та: у ве ћи ни про-
6) Види: I. Bo de - Ger many: So cial Ser vi ces, in Good Prac ti ces in So cial Ser vi ce De li very in 

So uth Eastern Euro pe, ILO, 2004  
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гра ма, по сто ји основ но оси гу ра ње ко је не за ви си од до хот ка и ком-
по нен та тран сфе ра ко ја је по ве за на са ви си ном до хот ка за оне ко ји 
се по ја вљу ју на тр жи шту рад не сна ге. У по ре ђе њу са дру гим ин-
ду стри ја ли зо ва ним зе мља ма, у нор диј ским су тран сфе ри до хот ка 
ре ла тив но ви ши и пред ста вља ју знат ни ји део до хот ка до ма ћин ста-
ва. По сле ди ца то га је и ре ла тив но ви ши удео по ре за у дру штве ном 
про из во ду. 5. Нор диј ске зе мље та ко ђе мо гу би ти ока рак те ри са не 
као услу жне др жа ве у ко ји ма је ви сок зна чај ло кал не де мо кра ти-
је. Со ци јал не и здрав стве не услу ге се фи нан си ра ју из по ре за, без 
знат ни је пар ти ци па ци је ко ри сни ка. Ло кал не вла сти (оп шти не и 
окру зи) обез бе ђу ју услу ге и обич но их и са ми про из во де. 6. Рас по-
де ла до хот ка је ре ла тив но ујед на че на. По себ но су уме ре не раз ли ке 
у до хот ку из ме ђу за по сле них. 

У Дан ској по сто ји тро сте пе ни си стем опо ре зи ва ња и ад ми ни-
стра ци је: др жав ни, окру жни и оп штин ски. Све оп шта над ле жност 
за за ко но дав ство и фор му ла ци ју со ци јал не по ли ти ке је у ру ка ма 
пар ла мен та и вла де, док су за опе ра тив но, сва ко днев но спро во-
ђе ње со ци јал не по ли ти ке над ле жни углав ном окру зи и оп шти не. 
Оп штин ске вла сти су од го вор не за нај ве ћи део нов ча них да ва ња, 
као што су со ци јал на по моћ, бо ло ва ња, ре ха би ли та ци о не на кна де, 
по моћ за ста но ва ње, по моћ из бе гли ца ма. Али, то је са мо фи нан си-
ра ње у пр вој ин стан ци, јер оп шти на ма пра во на ре фун ди ра ње од 
цен трал не вла сти за све ове тран сфе ре. Ло кал не вла сти су та ко ђе 
од го вор не за обез бе ђе ње нај ве ћег де ла со ци јал них услу га, као што 
су днев на бри га и пре вен тив не ме ре код за шти те де це и омла ди не, 
као и за не гу ста рих и ин ва ли да (по моћ у ку ћи, до мо ви за не го ва ње 
итд). Окру жне вла сти, по ред основ не уло ге у ор га ни за ци ји здрав-
ства, обез бе ђу ју функ ци о ни са ње дру гих со ци јал них обла сти, као 
што су сме штај не ин сти ту ци је за де цу и омла ди ну и ста но ва ње ин-
ва ли да и дру гих ра њи вих гру па. Оп штин ске и окру жне вла сти при-
ма ју за оба вља ње ових функ ци ја на мен ска сред ства од цен трал не 
вла сти. 

   У Нор ве шкој по сто ји тро сте пе ни по ли тич ки и ад ми ни стра-
тив ни си стем, што се при ме њу је и у со ци јал ном сек то ру. Нај ве-
ћи део тран сфе ра до хот ка (бо ло ва ња, ре ха би ли та ци о не на кна де, 
пен зи је) ад ми ни стри ра цен трал на вла да кроз На ци о нал ну схе му 
оси гу ра ња. Ло кал не вла сти су од го вор не за со ци јал ну по моћ, при-
мар ну здрав стве ну за шти ту, кућ ну по моћ и кућ ну не гу, ин сти ту ци-
о нал ну за шти ту за де цу и омла ди ну, ста ре и ин ва ли де. Цен трал на 
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власт је не дав но пре у зе ла од го вор ност за бол ни це, чи ме је су окру-
зи оста ли без озбиљ ни јих над ле жно сти. 

У Швед ској по сто ји тро сте пе на др жав на ор га ни за ци ја (цен-
трал ни, окру жни и оп штин ски ни во). 

Цен трал на власт над ле жна је за нај ве ћи део тран сфе ра до хот-
ка, као што су на кна де за бо ло ва ња, ро ди тељ ске на кна де, на кна де 
за по вре де на ра ду итд, ко ји се ад ми ни стри ра ју пре ко На ци о нал-
ног за во да за со ци јал ну оси гу ра ње. Окру жне вла сти су над ле жне 
за бол ни це и при мар ну здрав стве ну за шти ту (здрав стве не цен тре). 
Ло кал не вла сти су од го вор не за кућ ну по моћ и негу, со ци јал ну по-
моћ и ин сти ту ци је за сме штај и бри гу о де ци, мла ди ма, ста ри ма и 
ин ва ли ди ма.7)

ЗА КЉУ ЧАК

У овом ра ду се раз ма тра њем мо де ла со ци јал не по ли ти ке и за-
шти те до ла зи до ја сни је ква ли фи ка ци је оп штих мо де ла европ ске 
со ци јал не по ли ти ке. Као што се за кљу чу је има мо бур жо а ски тра-
ди ци о нал ни мо дел со ци јал не по ли ти ке, где је си стем ски при сут но 
огра ни че но ко лек тив но обез бе ђе ње со ци јал не си гур но сти. Циљ не 
гру пе со ци јал не за шти те су оне ко је ни су у ста њу да на дру ги на-
чин за до во ље сво је основ не по тре бе. Оста ли гра ђа ни су ду жни да 
по кри ју соп стве не еко ном ске и со ци јал не ри зи ке кроз при ват не 
аран жма не или кроз рад ни од нос са фир мом. Вла де ових зе ма ља 
обич но под сти чу при ват не аран жма не по ре ским сред стви ма. Тра-
ди ци о нал ни мо дел на сто ји да со ци јал ну по ли ти ку укло пи у оп шту 
еко ном ску по ли ти ку, где со ци јал на по ли ти ка има за функ ци ју да 
убла жу је про тив реч но сти ко је има ју за по сле ди цу от пу шта ња из 
рад ног од но са, си стем ску не за по сле ност и ци клич не кри зе и па до-
ве при вре де. Она увек де лу је на по сле ди це кри зних кре та ња, а ни-
кад на узро ке еко ном ског па да или си стем ске узро ке-про тив реч но-
сти и тр жи шну сти хи ју. Ва ри јан ту мо дер ни јег об ли ка пред ста вља 
скан ди нав ски по ре дак бур жо а ског мо де ла, ко ји на сто ји да де лу је и 
на дру штве но-еко ном ске де тер ми нан те еко ном ских и со ци јал них 
кре та ња ко је узро ку ју или до при но се раз ло зи ма по ме ну тих кри за 
и нео п ти мал но сти. Основ ни циљ скан ди нав ске по ли ти ке је сма ње-
ње раз ли ка у до хот ку, а со ци јал ни си сте ми су углав ном уни вер за-
ли стич ки, у сми слу да сви ста нов ни ци има ју пра ва на обез бе ђе ње 

7) Види: I A. Ce ra mi – So cial Po licy in Cen tral and Eastern Euro pe: The Emer gen ce of a New 
Euro pean Mo del of So li da rity?, Uni ver si tat Er furt, 2005  
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од по сле ди ца ве ћег бро ја еко ном ских и со ци јал них ри зи ка. Усло-
ви за оства ри ва ње пра ва и тран сфе ри су углав ном ве ли ко ду шни, 
а на гла сак је на услу га ма, а не на нов ча ним тран сфе ри ма. Бла жу 
ва ри јан ту со ци јал ног мо де ла пред ста вља кор по ра ти ви стич ка по-
ли ти ка уме ре ни јих со ци јал де мо кра та у окви ру не мач ке и цен трал-
но-европ ске гру пе зе ма ља. Ове зе мље пре вас ход но ка рак те ри шу 
ме на џи ра ње про гра ма. Због раз ли чи тих про гра ма, раз ли чи те ше ме 
се че сто фи нан си ра ју кроз пре ми је, ко је за по сле ни обич но пла ћа ју 
ко лек тив но. Ве за из ме ђу до при но са и бе не фи ци ја ов де је ве ћа не го 
код ли бе рал них и со ци јал де мо крат ских зе ма ља.

На по слет ку, као дру ги основ ни мо дел тре ба из дво ји ти ис точ-
но-европ ски тран зи ци о ни мо дел. Ове зе мље из ра зи ти је ка рак те ри-
шу си стем ско ме на џи ра ње кључ них про гра ма и основ них кре та ња. 
Ов де је укљу че но и убла жа ва ње по сле ди ца са на ци ја или за тва ра ња 
пред у зе ћа. Све тран зи ци о не по сле ди це су пред мет кон тро ли са ног 
са ни ра ње и не ке ин тер вен ци је.

Дру га гру па за кљу ча ка се од но си на хар мо ни за ци ју со ци јал-
них мо де ла и по ли ти ка у окви ру члан ства у ЕУ. Ов де до ла зи мо до 
за па жа ња да је по треб но функ ци о нал но цен тра ли зо ва ти на ни воу 
Уни је овла шће ња и над ле жност у сфе ри со ци јал не по ли ти ке. Са 
ста но ви шта чи ње ни це да се еко ном ска по ли ти ка све ви ше цен тра-
ли зу је, нео п ход но је има ти у ви ду да цен тра ли за ци ја нео п ход но ге-
не ри ше про тив реч но сти ко је је у окви ру но ве по лу-др жа ве ну жно 
ума њи ва ти или ме на џи ра ти из јед ног цен тра. Про блем за јед нич ке 
по пу ла ци је ове но ве фе де ра ци је на ме ће исто тип ност ре ше ње-про-
бле ма ко ји се ма ни фе сту ју у стан дар ди за ци ји са мно го по себ них 
спе ци фич но сти по по је ди ним гру па ма зе ма ља.8)

Све ово нас на во ди на пред ви ђа ње о то ме да ће се у не кој, ве-
ро ват но бли жој, бу дућ но сти раз ви ти у но вој фе де ра ци ји стан дар-
ди зо ва ни ја и је дин стве на европ ска еко ном ско-со ци јал на по ли ти ка. 
Овај тренд, на рав но, за ви си и од про це са по ли тич ке ин те гра ци је.
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Igor Janev
SOCIAL STATE AND POLITICS AT THE LOCAL  

LEVEL IN THE EUROPEAN UNION
Summary

The work presented here contains a classification of the 
basic directions in profiling the social policy in the Eu
ropean Union. An attempt has been made to derive more 
general models of social policy implemented by the mem
bers of the European Union. A significant number of so
cial policy directions related to the practical policies, 
have been reduced to a simpler classification of some ba
sic models of the social policy. In connection with these 
models, a number of general conclusions have been drawn 
related to the necessary reconstructions which would lead 
to a more unified social policy in the European Union. The 
necessity of a more centralized social policy in the Union 
derives from the trends towards a higher degree of eco
nomic integration and formulation of a unified, common 
economic policy that affects the social sphere of the entire 
population of the European Union.
Key Words:  social policy, state, European Union, local 
selfgovernment, economy
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