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Сажетак
На ни воу ЕУ не по сто ји је дин стве на по ли ти ка из обла сти 

со ци јал не за шти те. Са гла сно прин ци пу суп си ди јар но сти др жа ве 
чла ни це су ве ре но ре гу ли шу ову област. Из тих раз ло га, по сто је 
кон цеп ту ал не и са др жин ске раз ли ке ме ђу европ ским др жа ва ма у 
за ви сно сти од тра ди ци је и исто риј ских окол но сти.

По след њих де се так го ди на у Ср би ји се ин те зив но спро во ди 
ре фор ма си сте ма со ци јал не за шти те. До нет је но ви За кон и ве ћи 
број под за кон ских ака та у ци љу ства ра ња ефи ка сни јег и ефек тив-
ни јег си сте ма, при ла го ђе ног европ ским на че ли ма, иде ја ма со ци-
јал не прав де, али и тр жи шним усло ви ма при вре ђи ва ња.

У овом ра ду се при ка зу ју и ана ли зи ра ју основ не ка рак те-
ри сти ке си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји, Ве ли кој Бри та ни ји, 
Швед ској, Не мач кој, Шпа ни ји и Че шкој, као ти пич ним пред став-
ни ци ма гло бал них мо де ла (ли бе рал ни, со ци јал де мо крат ски, кор-
по ра тив ни, ме ди те ран ски и ис точ но е вроп ски).  

Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да је си стем со ци јал не за шти те у 
Ср би ји по сво јим ка рак те ри сти ка ма нај бли жи ис точ но е вроп ском, 
при че му са др жи и ре ше ња ко ја су при сут на у дру гим мо де ли ма.
Кључ не ре чи:  Ср би ја, Европ ска Уни ја, со ци јал на за шти та, мо де ли со ци-

јал не за шти те, услу ге со ци јал не за шти те, цен тра ли за ци ја, 
де цен тра ли за ци ја 

* ван ред ни про фе сор Фа кул тетa по ли тич ких на у ка, Уни вер зи те та у Бе о гра ду
**  Текст је настајао у оквиру пројеката „Родна равноправност и култура грађанског 

статуса: историјска и теоријска утемељеност у Србији (број 47021) и „Криминал у 
Србији феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције“ (број 47011), 
које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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1.ОСНОВНИМОДЕЛИСИСТЕМА
СОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

На ни воу ЕУ не по сто ји је дин стве на по ли ти ка из обла сти со-
ци јал не за шти те, већ са мо огра ни че на ре гу ла ци ја из до ме на рад-
них од но са (за шти та на рад ном ме сту, за бра на дис кри ми на ци је 
и слич но). По чев ши од Рим ског уго во ра, по ми њу се  мо гућ но сти 
хар мо ни за ци је на ци о нал них за ко но дав ста ва, до ко је ни је до шло 
јер је ви ше зе ма ља на ста но ви шту да би, услед спе ци фич них окол-
но сти и исто риј ских тра ди ци ја, др жа ве чла ни це и да ље тре ба ло 
са мо стал но да уре ђу ју под руч је со ци јал не за шти те1). 

Усво је на је Со ци јал на по ве ља, тј. По ве ља о основ ним со ци-
јал ним пра ви ма, али је Ма стрихтским уго во ром и уста но вља ва њем 
прин ци па суп си ди јар но сти, по ста вље на чвр ста гра ни ца ши ре њу 
ком пен тен ци ја Уни је. По овом прин ци пу, упра вља ње од ре ђе ним 
под руч јем по ве ра ва се нај ни жем ни воу ор га ни за ци је, у овом слу ча-
ју на ци о нал ном, а не Европ ском. Је ди ни за јед нич ки име ни тељ по 
пи та њу со ци јал не по ли ти ке и со ци јал не за шти те је тзв. отво ре ни 
ме тод ко ор ди на ци је. Са сто ји се у то ме што по ли тич ка те ла ЕУ де-
фи ни шу гло бал не ци ље ве као што су: по ве ћа ње сто пе за по сле но-
сти, сма ње ње си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти2). На осно ву 
ових и слич них ци ље ва, Бри сел фор му ли ше кван ти та тив не ин ди-
ка то ре за њи хо во пра ће ње. По том се на две го ди не вр ши пре гле ди 
ста ња свих зе ма ља чла ни ца, уз ана ли зу раз ло га евен ту ал них од сту-
па ња, али без зна чај ни јих ути ца ја на прак тич ном ни воу. 

Ова кав при ступ је до при нео да се у ЕУ из два ја пет раз ли чи-
тих мо де ла со ци јал не по ли ти ке3). 

1.1.Либералнимодел

При ме њу је се у окви ру ан гло сак сон ског го вор ног под руч ја 
(Ен гле ска, Ир ска, Шкот ска, Велс ). Ба зи ра се ис ти ца њу лич не од го-
вор но сти за ква ли тет вла сти тог жи во та. У окви ру овог мо де ла при-

1) Ми ро слав Бр кић, „Де цен тра ли за ци ја си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји: из ме ђу же-
ље ног и мо гу ћег“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр1/2012, стр. 273-289

2) Di rec to ra te a Ge ne ral for In ter na ti o nal Po licy, TheLisbonStraegies2000-2010, Euro pean 
Par li a ment, Brus sels 

3) Go sta Esping An der sen, The Three Worlds of Wel fa re Ca pi ta lism, NJ: Prin ce ton Uni ver sity 
Press, 1999, str. 145-162.
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сут но је огра ни че но ко лек тив но обез бе ђе ње со ци јал не си гур но сти, 
а со ци јал на за шти та је до ступ на гра ђа ни ма ко ји ни су у ста њу да на 
дру ги на чин за до во ље сво је по тре бе. Ни во па три ци па ци је у ко ри-
шће њу со ци јал них услу га, уса гла ша ва се са имо вин ским ста њем 
ко ри сни ка. Др жа ва од ре ђу је стан дар де, а про фит не и не про фит-
не ор га ни за ци је функ ци о ни шу на тр жи шту, где ко ри сни ци би ра ју 
услу ге ко је су им по треб не. Кад је реч о рад но спо соб ним ко ри сни-
ци ма нов ча них по моћ, ли бе рал ни мо дел ка рак те ри шу тзв. workfare 
про гра ми („за ра ди за по моћ“). Са сто је се у то ме што се ко ри сни ци 
упу ћу ју на јав не ра до ве или дру ге об ли ке дру штве но ко ри сног ан-
га жма на, на ко ји ма мо гу да оства ре ве ће при хо де од из но са со ци-
јал не по мо ћи. Уко ли ко по ну ду од би ју, гу бе и пра во на со ци јал не 
пре ста ци је.

1.2.Социјалдемократскимодел

Ка рак те ри сти чан је за Скан ди нав ске зе мље (Швед ска, Нор-
ве шка, Дан ска и Фин ска). Основ ни циљ је сма ње ње раз ли ка у до-
хот ку. Со ци јал ни си сте му су уни вер за ли стич ки, омо гу ћа ва ју свим 
гра ђа ни ма пра ва на обез бе ђе ње од по сле ди ца еко ном ских и со ци-
јал них ри зи ка, ко ји се ума њу ју или не у тра ли шу пре вас ход но пу тем 
услу га, а ма ње кроз нов ча не тран сфе ре. Јав ни сек тор има до ми ни-
ра ју ћу уло гу, при че му је по др жан од тре ћег сек то ра у по бољ ша-
њу ефи ка сно сти услу га. На ро чи та па жња се по све ћу је про гра ми ма 
де чи је за шти те и бри ге о по ро ди ци.

1.3.Корпоративистичкимодел

При ме њу је се у Не мач кој, Фран цу ској, Аустри ји, Хо лан ди ји 
и Бел ги ји. Син ди ка ти и удру же ња по сло да ва ца игра ју ва жну уло-
гу у кре и ра њу рад ног за ко но дав тсва, за шти те на ра ду, оси гу ра ња 
за слу чај не за по сле но сти. Ве за из ме ђу до при но са и бе не фи ци ја, 
из ра же ни ја је не го код дру гих мо де ла. Јав ни и при ват ни сек тор са-
ра ђу ју на при ци пи ма парт нер ства: не про фит не ор га ни за ци је пру-
жа ју со ци јал не услу ге уз фи нан сиј ску по моћ ло кал них вла да, док 
др жа ва пот пи су је уго во ре са при ват ним пру жа о ци ма. 

1.4.Медитеранскимодел

Раз ви јен је у Ита ли ји, Шпа ни ји, Пор ту га лу и Грч кој. По ред 
сна жне уло ге др жа ве, под сти че се осло нац на по ро дич не и ро ђач ке 
гру пе. Тра ди ци о нал ни обра сци по на ша ња и сна жан ути цај пра во-
сла вља и ка то ли ци зма до при но се по ро дич ној со ли дар но сти и ши-
ре њу мре жа услу га у за јед ни ци.    
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1.5.Источноевропскимодел

Бив ше со ци ја ли стич ке др жа ве чи не по себ ну ис точ но е вроп-
ску гру пу. Иако ме ђу њи ма по сто је раз ли ке, ја вља ју се и зна чај не 
слич но сти: кор по ра ти ви зам и ега ли та ри зам, ре ди стри бу тив на ор-
јен та ци ја, сна жно при су ство цен трал них ни воа вла сти, ве ће при-
су ство ре зи ден ци јал ног сме шта ја у од но су на “ста ре” чла ни це 
ЕУ. Услед ути ца ја еко ном ске кри зе и ли бе рал ног мо де ла и у овим 
зе мља ма све су при сут ни ји зах те ви за ре ду ко ва њем уло ге др жа ве 
и под сти ца њем лич не/по ро дич не од го вор но сти. При ме ра ра ди, у 
Бу гар ској се од ро ди те ља зах те ва све ши ре уче шће у обез бе ђи ва-
њу де чи је за шти те, ка ко у сми слу фи нан си ра ња, та ко и про во ђе ња 
вре ме на са де те том4) У ис точ но е вроп ским, слич но ме ди те ран ским 
зе мља ма, при су тан је сна жан ути цај по ро дич не и ро ђач ке со ли дар-
но сти, ко ји се све ви ше гу би у тран зи ци о ном пе ри о ду. Ову си ту а-
ци ју Ко ла рич на зи ва „ме то до ло шком ба ри је ром“, ста њем у ко јем је 
ути цај др жа ве у обез бе ђи ва њу со ци јал не за шти те још увек до ми-
нан тан, али не и до во љан, док се не ка да зна чај на уло га по ро ди це и 
не фор мал них гру па гу би у при ла го ђа ва њи ма но во на ста лим тр жи-
шним усло ви ма, при ва ти за ци ји, не си гур но сти за по сле ња5). Тра ди-
ци о нал ни об ли ци су сед ске и уза јам не по мо ћи по ла ко од у ми ру, док 
др жа ва ви ше ни је у мо гућ но сти да сво јом сна жном ине тр ве ци о ни-
стич ком по ли ти ком ути че на со ци јал ну си гур ност гра ђа на. 

У на ред ном де лу при ка за ће се основ не ка рак те ри сти ке си-
сте ма со ци јал не за шти те у зе мља ма ти пич ним пред став ни ци ма на-
ве де них мо де ла.    

2.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУВЕЛИКОЈБРИТАНИЈИ

За Ве ли ку Бри та ни ју ка рак те ри стич на је де ко цен тра ци ја као 
об лик де цен тра ли за ци је. У нај ши рем сми слу де цен тра ли за ци је се 
де фи ни ше као про цес пре но ше ња по је ди них функ ци ја са на ци о-
нал ног на ни же ни вое др жав не ор га ни за ци је, али и на дру ге, не-
др жав не ин сти ту ци је и ак те ре6). Де ко цен тра ци ја је об лик де цен-
тра ли за ци је у ко јем се пра ва, на чин ор га ни за ци је, фи нан сиј ска 

4) Vic tor A. Pel stoff, A De moc ra tic Ar chi tec tu re for the Wel fa re Sta te. Lon don: Taylor and Fran-
cis Pu blis her, 2008.

5) Zin ka Ko la rič, “Third Sec tor Or ga ni sa ti ons in the Chan ging Wel fa re Systems of Cen tral and 
Eastern Euore paen Co un ti res”,  Teorija inpraksa,Fa kul te te za dru zbe ne ve de, br 3/2009, 
str.226

6) Гор да на Мат ко о вић,  ДецентрализацијасоцијалнезаштитеуСрбији,Цен тар за ли бе-
рал но де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2006. стр. 8
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сред ства утвр ђу ју и обез бе ђу ју на цен тал ном, а пре но се на не по-
сред ну ре а ли за ци ју на ло кал ном ни воу.7)

Ка рак те ри сти ка си сте ма Ве ли ке Бри та ни је је да за ко ни да ју 
смер ни це, док је чи та ва област де таљ но де фи ни са на под за кон ским 
ак ти ма.

На ни воу ми ни стар ства утвр ђу ју се основ ни стан дар ди услу-
га, ко је сва ки пру жа лац мо ра да обез бе ди. Пу тем сна жних ре гу-
ла тор них ме ха ни за ма, пре све га ин спек циј ске кон тро ле, пра ти се 
ква ли тет пру же них услу га8). Обез бе ђе ње ди рект них услу га у над-
ле жно сти је ло кал них са мо у пра ва. Основ ни из во ри при хо да су 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. 

На ро чи то је зна чај на уло га Ло кал них са ве та, мул ти ре сор ски 
ор га ни зо ва них, у пла ни ра њу раз во ја си сте ма со ци јал не за шти те. У 
Ен гле ској их има 150 и њи хо ви основ ни за да ци са сто је се у: 

– иден ти фи ко ва њу по тре ба гра ђа на ло кал не за јед ни це, 
пла ни ра њу и раз во ју не до ста ју ћих услу га; 

– ку по ви ни услу га од ли цен ци ра них пру жа о ца из раз ли-
чи тих сек то ра (др жав ни, при ват ни, не про фит ни) 

– ра ци о нал ном ко ри шће њу фи нан сиј ских и дру гих ре сур-
са, кроз ус по ста вља ње ме ђу си стем ске ко ор ди на ци је и 
парт нер ства. 

Услу ге со ци јал не за шти те се углав ном обез бе ђу ју из ван др-
жав ног сек то ра. Не про фит ни сек тор обез бе ђу је око 85% услу га ин-
сти ту ци у о нал не за шти те и 64% по мо ћи и не ге у ку ћи.9) 

Ко ри сни ци со ци јал них услу га пла ћа ју део или це ло куп-
ну це ну у за ви сно сти од фи нан сиј ског ста ња. Ме ђу тим, основ ни 
прин цип је да се пр во за до во ље по тре бе, па тек он да утвр ди ни во 
пар ти ци па ци је. У том сми слу, услу ге су ауто мат ски до ступ не и тек 
на кон по чет ка ко ри шће ња утвр ђу је се да ли се и ко ли ко пла ћа ју.  

Основ на ка рак те ри сти ка си сте ма со ци јал не за шти те у Ве ли-
кој Бри та ни ји је да се ре гу ла тор ни ме ха ни зми утвр ђу ју на ни воу 
цен трал не вла сти (стан дар ди, ли цен ци ра ње, ин спек ци ја), а да је 

7) Ми ро слав Бр кић, „Де цен тра ли за ци ја си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји: из ме ђу же-
ље ног и мо гу ћег“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 1/2012, стр.273.

8) Mar ga ret Mo o die, “En gland: So cial Ser vi ces”, GoodPracticesinSocialServiceDeliveryin
SouthEasternEurope (edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce,  Bu-
da pest,, 2004, стр.77-79.

9)  Ibi dem, стр. 17
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не по сред на од го вор ност за пру жа ње услу га у над ле жно сти ло кал-
них са мо у пра ва.

3.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУФРАНЦУСКОЈ

Све до по чет ка 80-их го ди на Фран цу ска је има ла из ра жен 
цен тра ли зо ва ни по ли тич ки си стем. Са до но ше њем За ко на о де цен-
тра ли за ци ји (1982), ус по ста вљен је мно го ве ћи ни во са мо стал но-
сти и од го вор но сти ло кал них и ре ги о нал них ни воа вла сти. У обла-
сти со ци јал не за шти те нај ве ће про ме не до жи ве ли су окру зи, чи је 
су вла де по ста ле од го вор не за пла ни ра ње и фи нан си ра ње про гра ма 
из обла сти со ци јал не по ли ти ке. 

На ло кал ном, од но сно ни воу окру га ре а ли зу је се ви ше на ци-
о нал них про гра ма из со ци јал не за шти те: Оп шта со ци јал на по др-
шка, Со ци јал на по др шка са пот про гра ми ма по др шке по ро ди ци и 
де ци, Про гра ми по ро дич не по ли ти ке10). 

Про гра ми Оп ште со ци јал не по др шкена ме ње ни су ко ри сни-
ци ма ко ји се на ла зе у раз ли чи тим еко ном ским и жи вот ним те шко-
ћа ма. Циљ не гру пе су ши ро ко од ре ђе не: ста ри ји љу ди, осо бе са 
фи зич ким или мен тал ним хен ди ке пом, бес кућ ни ци, не за по сле ни 
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, и др. Про гра ми се са сто је од пру жа ња ди рект них услу га 
(по моћ у ку ћи, сме штај у ин сти ту ци је) до фи нан сиј ске по др шке у 
опре ма њу до мо ва. Основ ни циљ огле да се у ур гет ном за до во ља ва-
њу по тре ба и не у тра ли са њу по сле ди ца.

Про гра ми Со ци јал не по др шкере гу ли шу се на др жав ном ни-
воу, за ко ном и де кре ти ма, али је од го вор ност за њи хо во спро во-
ђе ње и фи нан си ра ње де цен тра ли зо ва на и при па да окру жним вла-
сти ма. У окви ру пот про гра ма тар ге ти ра ју се од ре ђе не ци ље гру пе. 
Та ко про гра ми Со ци јал не по др шка де циобез бе ђу је ши рок спек тар 
пра ва и услу ге, од пре вен тив них ак тив но сти, еду ка ци је ро ди те ља, 
пру жа ња нов ча не по мо ћи, све до сме шта ја у од го ва ра ју ће ин сти ту-
ци је со ци јал не за шти те. Ди вер зи тет услу га за ви си од спе ци фич но-
сти по је ди них окру га. Углав ном се обез бе ђу ју од стра не при ват ног 
и не про фит ног сек то ра.  

По ро дич на по ли ти ка има ду гу тра ди ци ју, углав ном усме ре-
ну ка под сти ца њу на та ли те та и оп штој пре вен ци ји.  По ред фи нан-
сиј ске по др шке, до ступ не су и раз ли чи те јав не услу ге као што су: 

10) Jan cqu e li ne An ce lin, “Fran ce:So cial Ser vi ces”, GoodPractices inSocialServiceDelivery
inSouthEasternEurope,(edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce,  
Bu da pest, стр. 56
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днев на бри га (не го ва те љи це, днев не мај ке ), игра ли шта, клу бо ви 
за мла де, брач на и ро ди тељ ска са ве то ва ли ште, деч ја од ма ра ли шта, 
по моћ у ку ћи, услу ге со ци јал ног ра да. 

4.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУНЕМАЧКОЈ

Не мач ки си стем со ци јал не за шти те за сни ва се на ком би на-
ци ји јав не (ло кал не) од го вор но сти и зна чај не уло ге до бро вољ них 
и вер ских ор га ни за ци ја. Прин ци пи на ко ји ма по чи ва су: со ли дар-
ност, суп си ди јар ност и де цен тра ли за ци ја.11) Осно ве си сте ма со ци-
јал не за шти те де фи ни са не су фе де рал ним за ко ни ма, док су ло кал-
не са мо у пра ве од го вор не за обез бе ђи ва ње услу га и ме ра. Ло кал не 
за јед ни це рас по ла жу са де лом укуп них по ре ских при хо да др жа ве и 
оба ве зне су да по мог ну сви ма ко ји вла сти тим и по ро дич ним ре сур-
си ма не мо гу да за до во ље основ не со ци јал не по тре бе.

Ве ћи на ди рект них со ци јал них услу га обез бе ђу ју се од стра-
не не про фит них ор га ни за ци ја. Оне углав ном при па да ју тзв. со ци-
јал ним асо ци ја ци ја ма, а две нај ве ће су ре ли гиј ске, ко је има ју тзв. 
ква зи-јав ни ста тус, га ран то ван за ко ном. Ре ли гиј ске ор га ни за ци је 
пру жа ју две тре ћи не услу га у до мо ви маа за ста ре и ин ва ли де, и 
око јед ну по ло ви ну свих услу га на ме ње них мла ди ма12). Основ на 
др жав на слу жба на ло кал ном ни воу је AllgemeineSozialeDienste 
ко ја је од го вор на за про це ну по тре ба ко ри сни ка, пла ни ра ње и ко-
ор ди на ци ју услу га.  

У Не мач кој је уло га син ди ка та ве о ма зна чај на. Иако ди рект-
но не пру жа ју услу ге, син ди ка ти ло би ра ју за њи хо во уна пре ђе ње, 
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. 

Сред ства за со ци јал не углав ном се обез бе ђу ју из др жав них 
фон до ва, не по сред но или по сред но. Си ро ма шни је оп шти не оства-
ру ју пра во на на ци о нал не суб вен ци је. При хо ди ко је оства ру ју со-
ци јал не слу жбе у 80% се обез бе ђу ју на осно ву 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 на ци је чи не сле де ћих 10% , а оста так се оства ру је 
кроз до бро вољ ни рад или пла ћа ње по је ди них услу га13).  

11)  In go Bo de, “Ger many: So cial Ser vi ces”, GoodPracticesinSocialServiceDeliveryinSouth
EasternEurope,(edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce,  Bu da pest, 
стр. 70

12) Ibi dem, стр. 72

13) Ibi dem, стр.73
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5.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУЧЕШКОЈ

У нај ши рем сми слу ко ри сни ци су осо бе ко је су у ри зи ку од 
со ци јал не ис кљу че но сти и дру ги ко ји ма је по треб на по моћ и по-
др шка у за до во ља ва њу со ци јал них по тре ба. То мо гу би ти: де ца, 
по ро ди це, ста ри ји гра ђа ни, осо бе са ин ва ли ди те том или са те шко-
ћа ма у ин те гра ци ји (бив ши за тво ре ни ци). 

Као и у ве ћи ни бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља нај за сту-
пље ни је су услу ге ре зи ден ци јал ног сме шта ја, ко је углав ном пру-
жа ју јав не слу жбе, а фи нан си ра ју се са цен трал ног или оп штин ског 
ни воа. Си стем со ци јал не за шти те је у зна чај ној ме ри де цен тра ли-
зо ван, та ко да нај ве ћи део тро шко ва со ци јал них услу га сно се оп-
шти не (око 60%), док се са цен трал ног ни воа обез бе ђу је око 30%. 
Ко ри сни ци та ко ђе пар ти ци пи ра ју у пла ћа њу услу га, а ни во мак си-
мал ног уче шћа се кре ће од  16% за услу ге у ку ћи до 32% за услу ге 
сме шта ја14). 

Од 1990. го ди не по ве ћа ва се број пру жа о ца услу га. То ви ше 
ни су са мо ор га ни за ци је цен трал не или ло кал не вла сти, већ и ор-
га ни за ци је ци вил ног дру штва. Овај по зи ти ван тренд по ве зан је са 
стан дар ди за ци јом услу га у со ци јал ној за шти ти и по ве ћа њем од го-
вор но сти оп шти на, од но сно ре ги о на.15) 

6.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТА
УСКАНДИНАВСКИМЗЕМЉАМА

По ред од ре ђе них раз ли ка, мо гу ће је иден ти фи ко ва ти не ке за-
јед нич ке ка рак те ри сти ке си сте ма со ци јал не за шти те у Скан ди нав-
ским зе мља ма: 

1. Др жав на со ци јал на по ли ти ка је ши ро ког спек тра и об-
у хва та: 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.. 
Ба зич ни циљ је обез бе ђе ња основ них по тре ба за што 
ши ри слој 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. 

14) Mar ke taVyli to va, „Czech Re pu blic: So cial Ser vi ces”, GoodPracticesinSocialServiceDe-
livery inSouthEasternEurope,(edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur 
Of fi ce,  Bu da pest, стр. 88

15)  Ре ги о ни су фор ми ра ни 2001-2002 го ди не и има их че тр на ест.
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3. Скан ди нав 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. 

4. Со ци јал не и здрав стве не услу ге фи нан си ра ју се 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 
са ме и пру жа ју. 

5. 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 из ме ђу за по сле них, услед че га  је и си-
ро ма штво огра ни че но (Кро гер, 2003). 

У Дан ској су оп штин ске вла сти од го вор не за нај ве ћи део 
нов ча них да ва ња. То је тзв. фи нан си ра ње у пр вој ин стан ци, јер оп-
шти не има ју пра во на ре фун ди ра ње ових тран сфе ра од цен трал не 
вла сти. Оп штин ске су од го вор не за обез бе ђе ње нај ве ћег де ла услу-
га у за јед ни ци, док окру зи обез бе ђу ју услу ге сме шта ја и ста но ва ња 
уз по др шку.

 У Фин ској оп шти не фи нан си ра ју 70% тро шко ва здрав ства 
и со ци јал не за шти те, цен трал на власт 20%, док ко ри сни ци уче-
ству ју са 10%16). 

У Нор ве шкој нај ве ћи део нов ча них тран сфе ра на осно ву ми-
ну лог ра да, бо ле сти, од но сно ин ва лид но сти (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 од го вор не су за со-
ци јал ну по моћ, при мар ну здрав стве ну за шти ту, по моћ и не гу у ку-
ћи,  ин сти ту ци о нал ну за шти ту де цу и мла дих, ста рих и ин ва ли да. 
Вр ло сли чан си стем по сто ји и у Швед ској. 

7.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУШПАНИЈИ

То ком 80-тих го ди на, Шпа ни ја је до жи ве ла знат ну де цен тра-
ли за ци ју у обла сти со ци јал не за шти те, ко је  је у го то во у це ли ни 
у над ле жно сти ре ги о на17). Шпан ско за ко но дав ство пра ви раз ли ку 
из ме ђу со ци јал не за шти те и со ци јал них услу га. Со ци јал на за шти-
та об у хва та фи нан сиј ску по др шку, док се со ци јал не услу ге за сни-
ва ју на  ши ро кој мре жи по др шке, ко је не по чи ва ју на ма те ри јал ним 

16) Ti iu Pass, Ma rit Hi nos sar, Jaan Mas so, Or solya Szir ko, SocialProtectionSystemsinBaltic
States,Uni ver sity of Tar tu:Fa culty of Eco no mics and Bus si nes Adi mi ni stra tion,Tar tu, 2004, 
стр. 58.

17) U Špa ni ji po sto ji 17 re gi o na
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на кна да ма. Основ не услу ге, га ран то ва не ре ги о нал ним за ко ни ма 
су: ин фор ми са ње и ори јен та ци ја, кућ не услу ге, ал тер на тив ни сме-
штај, пре вен ци ја и со ци јал на ин те гра ци ја. Оне пред ста вља ју при-
мар ни ни во со ци јал них услу га, ре а ли зу ју се на оп штин ском ни воу, 
у окви ру цен та ра за со ци јал не услу ге.По ред овог, по сто ји и дру-
ги ни во со ци јал них услу га, ко ји чи не спе ци ја ли зо ва ни цен три, а 
циљ не гру пе су бес кућ ни ци и за ви сни ци од дро га. Ва жну уло гу у 
си сте му со ци јал не за шти те има ју не вла ди не ор га ни за ци је и цр ква, 
ко ји има ју ду гу тра ди ци ју со ци јал ног ра да. 

По сма тра но вер ти кал но, над ле жност за со ци јал не услу ге је 
по де ље на из ме ђу др жав них ни воа, па не по сто ји ни цен тра ли за ци-
ја, ни пра ва де цен тра ли за ци ја. Ре ги он Ма дрид, ко ји је ши ри од гра-
да, има за ко но дав ну и фи нан сиј ску над ле жност, док град ру ко во ди 
опе ра тив ним по сло ви ма. 

8.ОСНОВНЕКАРАКТЕРИСТИКЕСИСТЕМА
СОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

При ме на пин ци па суп си ди јар но сти и до ми нан тан ути цај 
раз ли чи тих со цио-по ли тич ких мо де ла, ути ца ли су на ра зно ли кост 
си сте ма со ци јал не за шти те у Евро пи. Ипак, мо гу ће је из дво ји ти 
не ке за јед нич ке ка рак те ри сти ке. 

У свим др жа ва ма по сто ји сна жна тен ден ци ја ка де цен тра-
ли за ци ји си сте ма со ци јал не за шти те. Уме сто цен трал них, мно-
го ве ће ин ге рен ци је пре у зи ма ју ре ги о нал ни и оп штин ски ни вои 
вла сти. У над ле жно сти ре пу блич ких ор га на углав ном су ре гу ла-
тор ни ме ха ни зми (стан дар ди, ли цен ци ра ње, ин спек ци ја), а у по-
је ди ним зе мља ма ре зи ден ци јал ни сме штај и ма те ри јал на да ва ња. 
По сто ји из ра жен плу ра ли зам пру жа о ца услу га. У укуп ној струк-
ту ри, не про фит ни сек тор се ја вља као до ми нан тан, а у др жа ва ма 
са сна жном хри шћан ском тра ди ци јом и ре ли гиј ске ор га ни за ци је. 
У мно гим др жа ва ма раз дво је на су ма те ри јал на да ва ња, од со ци јал-
них услу га. Из ра жен је тренд ка по ве ћа ном ко ри шће њу со ци јал них 
услу га у од но су на нов ча не тран сфе ре, по себ но у кон ти нен тал ној 
Евро пи. Та ко ђе, при мат има ју услу ге у за јед ни ци, док се ре зи ден-
ци јал ни сме штај ја вља као по след ња ин стан ца, ка да су све дру-
ге мо гућ но сти ис цр пље не. Ко ри сни ци углав ном пар ти ци пи ра ју у 
пла ћа њу услу га, а сте пен уче шћа ва ри ра од вр сте услу ге и имо вин-
ског ста ња. 

У Усло ви ма еко ном ске кри зе и све ве ћим зах те ви ма гра ђа на 
за раз ли чи тим со ци јал ним услу га ма, у ве ћи ни за пад но европ ских 
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зе ма ља ја вља се про блем не до стат ка струч них и дру гих рад ни ка18). 
Мно ге га пре вла да ва ју та ко што ан га жу ју ка дро ве, углав ном же не 
из зе ма ља Ис точ не Евро пе, пре све га као не ква ли фи ко ва ну рад-
ну сна гу (не го ва те љи це). До дат ни при ти сак на со ци јал ну за шти ту 
усло вљен је ми гра тор ним кре та њи ма, ка ко из но вих зе ма ља чла ни-
ца (Бу гар ска, Ру му ни ја, Пољ ска), та ко и из др жа ва са африч ког и 
азиј ског кон ти нен та. Мно ги од њих ко ри сте услу ге си сте ма со ци-
јал не за шти те.   

Европ ска Ко ми си ја19) се за ла же за при ме ну тзв. „дру штве не 
тр жи шне еко но ми је“ као мо де ла ко ји је по го дан за иза зо ве са ко-
ји ма се Европ ска Уни ја су сре ће. Ге не рал но укљу чу је сле де ће ци-
ље ве: до бро тар ге ти ра ње ко ри сни ка, мо би ли за ци ју и ве ће укљу-
чи ва ње во лон те ра, сна жну не про фит ну ор јен та ци ју и мо гућ но сти 
ко ри шће ња јав них фон до ва за све пру жа о це услу га. Ини си сти ра 
се на ве ћем укљу чи ва њу не про фит ног сек то ра, ка ко би се си стем 
учи нио флек си бил ни јим и ефи ка сни јим, што је све при сут ни је и у 
Скан ди нав ским зе мља ма у ко ји ма је сна жна тра ди ци ја др жав ног 
сек то ра у пру жа њу со ци јал них услу га.

Има ју ћи све из не то у ви ду Ко ла рич20) из два ја пет раз ли чи тих 
стра те шких пра ва ца ко ји ће се раз ви ја ти у Евро пи:

– Кла сич не стра те ги је др жа ве бла го ста ња ко је обез бе ђу-
ју ба зич ну со ци јал ну си гур ност и при мар ну здрав стве-
ну за шти ту за све, са до ми нант ном уло гом цен трал них и 
ло кал них ор га на вла сти и мар ги нал ном уло гом при ват-
них и не про фит них ор га ни за ци ја као пру жа ла ца усло у-
га.

– Осна жи вач ке и пар ти ци па тив не стра те ги је ко је осна жу ју 
гра ђа не у про це си ма ди зај ни ра ња и про из во ђе ња услу-
га. У овим стра те ги ја ма не про фит ни сек тор има зна чај-
ну уло гу и за у зи ма ва жно ме сто у про це си ма до но ше ња 
од лу ка и пру жа ња услу га.

– Стра те ги је за сно ва не на ко мер ци ја ли за ци ји ба зи ра ју се 
на сло бо ди ко ри сни ка да би ра ју услу ге, на во ђе њу це-
ло куп ног про це са у парт нер ству др жав ног и при ват-

18) In go Bo de, “Ger many: So cial Ser vi ces”, GoodPracticesinSocialServiceDeliveryinSouth
EasternEurope,(edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce,  Bu da pest, 
стр. 66

19) Euro pean Com mis sion, Bi en nial re port on so cial ser vi ces of ge ne ral in te rest, Com mis sion 
Staff Wor king do cu ment SEC(2008) 2179/2, Bru xel les.

20) Zin ka Ko la rič, “Third Sec tor Or ga ni sa ti ons in the Chan ging Wel fa re Systems of Cen tral and 
Eastern Euore paen Co un ti res”,  Teorija inpraksa,Fa kul te te za dru zbe ne ve de, br 3/2009, 
str.233
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ног сек то ра (не про фит них и про фит них) ор га ни за ци ја. 
У овој стра те ги ји услу ге се обез бе ђу ју ди рект но (пре ко 
уго во ра) и ин ди рект но (по сред ством ва у че ра).

– Стра те ги је за сно ва не на ефи ка сни јем ула га њу у јав не 
фон до ве ка ко би се оја чао људ ски ка пи тал и омо гу ћи-
ло по је дин ци ма и гру па ма да по ста ну ак тив ни чла но ви 
дру штва. Ова стра те ги ја је ба зи ра на на ко ру ко во ђе њу, у 
ко јем не про фит ни сек тор има ак тив ну уло гу у про це си-
ма до но ше ња од лу ка.

У свом дво го ди шњем из ве шта ју Европ ска ко ми си ја апо стро-
фи ра пет кључ них сег ме на та ко ји тре ба да до при не су мо дер ни за-
ци ји си сте ма со ци јал не за шти те, по бољ ша њу ефи ка сно сти и ефек-
тив но сти, кроз од ре ђе не ор га ни за ци о не и упра вљач ке ре фор ме:

– По бољ шан ме наџ мент учин ка – ја сно иден ти фи ко ва ње 
ин ди ка то ри учин ка и ис хо да, пер ма нен то ис пи ти ва ње 
за до вољ ста ко ри сни ка и јав ног мње ња ка ко би се утвр-
ди ла до бра прак са.

– Усме ре ност ка ко ри сни ку (ко ри снич ка ор јен та ци ја) ко ји 
се на ла зи у раз ли чи тим по зи ци ја ма: гра ђа нин са пра ви-
ма (кла си чан welfare мо дел са до ми нант ном уло гом др-
жа ве), ко ри сник са из бо ром (мо дел кон зу ме ри зма ба зи-
ран на тр жи шној ор јен та ци ји и сло бо ду из бор услу ге) и 
ко ри сник ко ји уче ству је (ко про дук циј ски мо дел ба зи ран 
на пар ти ци па ци ји, са сна жном уло гом ло кал них услу га и 
ор јен та ци јом ка осна жи ња њу и ди ја ло гу). Сва три мо де-
ла мо гу ко ег зи сти ра ти у окви ру исте зе мље у од но су на 
раз ли чи те со ци јал не услу ге. Та ко је вел фа ри зам при су-
тан у Фран цу ској у по љу ре зи ден ци јал них услу га, кон-
зу ме ри зам у Че шкој, Хо лан ди ји, Аустри ји и Не мач кој, 
по себ но у обла сти по мо ћи у ку ћи, а пар ти ци па тив ни мо-
дел у Ита ли ји у сфе ри де чи је за шти те.

– Ин те гра ци ја услу га – по тре бе ко ри сни ка су раз ли чи те и 
зах те ва ју раз ли чи те услу ге. Ин те гра ци ја услу га тре ба да 
по бољ ша ефи ка сност и кре и ра си нер ги ју из ме ђу раз ли-
чи тих сек то ра и пру жа о ца услу га.

– Де цен тра ли за ци је – при сут не су тен ден ци је ка де цен-
тра ли за ци ји из раз ло га што ло кал ни ор га ни вла сти има-
ју бо љи увид у по тре бе гра ђа на, рас по ло жи ва сред ства, 
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те су и за ин те ре со ва ни је за по бољ ша ње ме наџ мен та 
учин ка и ус по ста вља ње си сте ма ин те гри са ни услу га.21)

У Ср би ји се ре фор ма со ци јал не за шти те спро во ди од 2002. 
го ди не. На гла сак је на ве ћој ефи ка сно сти, де ин сти ту ци о на ли за-
ци ји, ус по ста вља њу ре гу ла тор них ме ха ни за ма, стан дар ди за ци ји, 
плу ра ли те ту пру жа о ца услу га. 

9.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУСРБИЈИ

Гра ђа ни ма Ср би је до ступ ни су раз ли чи ти об ли ци по мо ћи и 
по др шке, ко је се у нај ши рем сми слу де ле на ма те ри јал на да ва ња и 
услу ге. 

Раз ли чи ти ви до ви ма те ри јал не по мо ћи до ступ ни су под од-
ре ђе ним усло ви ма си ро ма шним гра ђа ни ма (нов ча на по моћ) и осо-
ба ма са ин ва ли ди те том (ту ђа не га и по моћ). Ма те ри јал на да ва ња 
се углав ном обез бе ђу ју из ре пу блич ког бу џе та, са из у зет ком јед но-
крат них нов ча них по моћ за ко је је над ле жна ло кал на са мо у пра ва. 
У од но су на рад но спо соб не ко ри сни ке нов ча них по мо ћи по сто је 
од ре ђе на ре ше ња ко ја су бли ска ли бе ра ли стич ком мо де лу, од но сно 
workfareпро гра ми ма. Та ко, по је дин цу спо соб ном за рад со ци јал-
на по моћ мо же би ти до ступ на нај ду же у тра ја њу до 9 ме се ци, при 
че му је мо же и из гу би ти, уко ли ко је од био по ну ђе ни по сао, рад но 
ан га жо ва ње, струч но оспо со бља ва ње и пре ква ли фи ка ци ју. Све ве-
ћи број ло кал них са мо у пра ва при ме њу је тзв. мо дел „до бро вољ ног 
рад ног ан га жо ва ња“ ка да је реч о гра ђа ни ма ко ји су под не ли зах-
тев за јед но крат ним нов ча ним по мо ћи ма. Уме сто да им се ис пла ти 
при вре ме на и огра ни че на по моћ, ну ди им се рад но ан га жо ва ње на 
раз ли чи тим по сло ви ма од зна ча ја за ло кал ну за јед ни цу (чи шће ње 
ули ца, уре ђи ва ње на се ља, по моћ угро же ним гру па ма). На тај на-
чин омо гу ћа ва им се да ме сеч но за ра де и до не ко ли ко пу та ви ше у 
од но су на из нос јед но крат не по мо ћи. Уко ли ко ан га жман од би ју, не 
мо гу да оства ре пра во на јед но крат ну по моћ. 

Услу ге со ци јал не за шти те су ак тив но сти ко је за циљ има ју 
пру жа ња по др шке и по мо ћи по је дин цу и по ро ди ци 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 и ства ра ња мо-
гућ но сти за што пот пу ни ју ин те гра ци ју у за јед ни цу. По де ље не су 
у сле де ће гру пе: 1) услу ге про це не и пла ни ра ња;  2) днев не услу ге 
у за јед ни ци; 3)  услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот; 4)  са ве то-

21) Euro pean Com mis sion, Bi en nial re port on so cial ser vi ces of ge ne ral in te rest, Com mis sion 
Staff Wor king do cu ment SEC(2008) 2179/2, Bru xel les.
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дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге; 5)  услу ге сме-
шта ја.22)

Днев не, са ве то дав но те ра пиј ске и со ци јал но еду ка тив не 
услу ге обез бе ђу ју ши рок спек тар раз ли чи тих об ли ка по мо ћи и по-
др шке, од днев них цен та ра за раз ли чи те циљ не гру пе (осо бе са ин-
ва ли ди те том, мла ди у су ко бу са за ко ном, ста ри), по мо ћи у ку ћи до 
са ве то дав ног ра да, ме ди ја ци је, по ро дич не те ра пи је. У ис кљу чи вој 
су над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве, што зна чи да су и фи скал но 
де цен тра ли зи ва не. Из у зе так су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве чи ји 
је сте пен раз ви је но сти ис под ре пу блич ког про се ка. За раз вој услу-
га у овим оп шти на ма у бу џе ту Вла де се обез бе ђу ју тзв. на мен ски 
тран сфе ри, ко ји се мо гу ис кљу чи во ко ри сти ти ове свр хе.  Слич но 
ре ше ње по сто ји у Не мач кој, где се си ро ма шним оп шти на ма обез-
бе ђу ју на ци о нал не суб вен ци је за раз вој услу га. 

Услу ге сме шта ја об у хва та ју: сме штај у срод нич ку, хра ни-
тељ ску или дру гу по ро ди цу за де цу, од ра сле и ста ри је; дом ски и 
сме штај у при хва ти ли ште. По ро дич ни и дом ски сме штај фи нан-
си ра се из цен трал ног, а услу ге при хва ти ли шта из ло кал ног бу џе-
та. У од но су на ову гру пу услу га ком би ну ју се цен тра ли стич ки и 
фи скал ни при ступ, са зна чај ним при су ством мо де ла де ле ги ра ња.23)
На и ме, Вла да РС утвр ђу је мре жу уста но ва со ци јал не за шти те ко је 
пру жа ју услу ге дом ског сме шта ја и цен та ра за по ро дич ни сме штај. 
Са дру ге стра не, ауто ном на по кра ји на, пре ко сво јих ор га на да је са-
гла сност на пред лог уста но ва за сме штај ко ри сни ка и вр ши над зор 
над за ко ни то шћу и струч ним ра дом уста но ва на сво јој те ри то ри ји. 
Као и у ве ћи ни бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља услу ге дом ског 
сме шта ја до ми ни ра ју24), док се услу ге у за јед ни ци ин те зив ни је раз-
ви ја ју по след њих го ди на.

Услу ге по др шке за са мо ста лан жи вотса сто је се од: ста но ва-
ња уз по др шку осо бе са ин ва ли ди те том и мла де (без ро ди тељ ског 
ста ра ња, у су ко бу са за ко ном) ко ји на пу шта ју за шти ту; пер со нал не 
аси стен ци је и дру гих об ли ка по др шке нео п ход них за ак тив но уче-
шће ко ри сни ка у дру штву. За ни мљи ва су ре ше ња о над ле жно сти 
над овим услу га ма, јер се ком би ну ју цен тра ли стич ки и мо дел аси-

22) За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 40, „Слу жбе ни гла сник“ Ре пу бли ке Ср би је, бр. 24/11

23) Ми ро слав Бр кић, „Де цен тра ли за ци ја си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји: из ме ђу же-
ље ног и мо гу ћег“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 1/2012, стр.283.

24) У Ср би ји по сто ји 105 до мо ва за сме штај раз ли чи тих циљ них гру па (де це без ро и тељ-
ског ста ра ња, де це и мла дих у су ко бу са за ко ном, од ра слих са фи зич ким ин ва ли ди те-
том, де це и од ра слих са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма). Око 50% чи не до мо ви за сме штај 
ста рих ли ца, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Од лу ка о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те за 
сме штај ко ри сни ка, „Слу жбе ни Гла сник“ Ре пу бли ке Ср би је, бр. 98/2010. 
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ме трич не, од но сно фи скал не де цен тра ли за ци је25). На и ме, од го вор-
ност за обез бе ђи ва ње ових услу га у ин ге рен ци ји је ло кал не са мо у-
пра ве, осим ста но ва ња за по др шку за осо бе са ин ва ли ди те том. Ову 
услу гу фи нан си ра цен трал на власт, али са мо за ло кал не са мо у пра-
ве чи ји је сте пен раз ви је но сти ис под ре пу блич ког про се ка. Дру гим 
ре чи ма, све ло кал не са мо у пра ве чи ји је сте пен из над ре пу блич ког 
про се ка од го вор не су за обез бе ђи ва ње услу ге.

По се бан по ло жај има ју цен три за со ци јал ни рад, као основ-
ни но си о ци си сте ма со ци јал не за шти те. Фор мал но, осни ва их ло-
кал на са мо у пра ва, али је глав ни фи нан си јер Ре пу бли ка. На и ме, ве-
ћи на по сло ва ко је цен тар оба вља по ве ре ни су од стра не Ре пу бли ке: 
услу ге про це не и пла ни ра ња, над ле жно сти ко је про из и ла зе из уло-
ге ор га на ста ра тељ ства и По ро дич ног За ко на, од лу чи ва ње о при-
зна ва њу пра ва гра ђа на, ма те ри јал на да ва ња. Са из у зет ком зе ма ља 
бив ше СФРЈ, у Евро пи не по сто је слич не ло кал не слу жбе ко је у 
свој де ло круг ра да ин кор по ри ра ју ова ко ши рок спек тар по сло ва.

У Ср би ји је зва нич но омо гу ћен плу ра ли тет услу га, с об зи-
ром да уста но ве со ци јал не за шти те мо гу осни ва ти сва ли цен ци-
ра на прав на и фи зич ка ли ца, осим цен та ра за со ци јал ни рад, Ре-
пу блич ког и по кра јин ског за во да за со ци јал ну за шти ту, од но сно 
За во да за вас пи та ње де це и омла ди не. Ипак, за раз ли ку од ве ћи-
не европ ских зе ма ља, из бу џе та Ре пу бли ке фи на си ра се око 89% 
тро шко ва пру жа ња услу га и пра ва, док је про се чан из нос уче шћа 
со ци јал не за шти те у бу џе ти ма оп шти на/гра до ва око 2.3%.26) При-
су ство не про фит ног и про фит ног сек то ра у пру жњу со ци јал них 
услу га је не до вољ но. Из у зе так пред ста вља ју до мо ви за ста ра ли ца 
где је ре ги стро ва но 93 при ват на пред у зет ни ка.27) Но ва за кон ска ре-
ше ња омо гу ћа ва ју да се из јав них фон до ва фи нан си ра ју услу ге ко је 
пру жа при ват ни, од но сно не про фит ни сек тор. Уко ли ко Ре пу бли ка, 
Ауто ном на По кра ји на или ло кал на са мо у пра ва не мо гу у до вољ-
ном оби му да обез бе де услу ге ко је су у њи хо вој над ле жно сти, у мо-
гућ но сти су да кроз по сту пак јав не на бав ке иза бе ру нај по вољ ни јег 
по ну ђа ча услу ге.28) Пра во на ко ри шће ње услу ге се мо же оства ри ти 
на два на чи на. Пр ви је, по сред ством цен тра за со ци јал ни рад за све 
услу ге ко је се фи нан си ра ју из др жав ног бу џе та, не за ви сно да ли 
је реч о цен трал ном, по кра јин ском или ло кал ном ни воу. Уко ли ко 
је про це на да ко ри сник има по тре бу за услу гом, цен тар за со ци-

25) Ми ро слав Бр кић, Ibi dem, стр. 285.

26) Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Годишњиизвештај, 2009

27) Пре у зе то са сај та http://www.mi nrzs.gov.rs/sek tor-za-bri gu-o-po ro di ci-sta ri.php

28)  Члан 64.За кон о со ци јал ној за шти ти, „Слу жбе ни гла сник“ РС, бр. 24/11
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јал ни рад из да је упут за ко ри шће ње. Ово ре ше ње је у од ре ђе ном 
сми слу бли ско ва у че ру ко ји по сто ји у по је ди ним европ ским зе мља-
ма. Ко ри сник, по сред ством упу та мо же би ра ти пру жо а ца из јав ног, 
од но сно при ват ног сек то ра, уко ли ко је са њим за кљу чен уго вор о 
јав ној на бав ци. Та ко ђе, ко ри сник мо же и ди рект но уго ва ра ти услу-
ге са ли цен ци ра ним пру жа о цем. Са при ват ним без огра ни че ња, а 
са др жав ним са мо ако по сто је сло бод ни ка па ци те ти за ове на ме не. 
У свим слу ча је ви ма из у зе так су услу ге дом ског сме шта ја  за де цу, 
осо бе ли ше не по сло ве спо соб но сти, за во ди за вас пи та ње и по ро-
дич ни сме штај. На овај на чин шти те се по себ но осе тљи ве гру пе од 
евен ту ал них ма ни пу ла ци ја.

У за ви сност од имов нин ског ста ту са, ко ри сни ци, од но сно 
срод ни ци уче ству ју у пла ћа њу услу ге у це ло сти, де ли мич но или су 
пот пу но осло бо ђе ни.

Док су услу ге у зна чај ној ме ри де цен тра ли зо ва не, ре гу ла тор-
ни, од но сно кон трол ни ме ха ни зми су у ви со кој ме ри цен тра ли зо-
ва ни. Бли же усло ве и стан дар де за пру жа ње услу га со ци јал не за-
шти те про пи су је ми ни стар ство. Ин спек ци ју, над зор над струч ним 
по сло ви ма и из да ва ње до зво ле за рад у над ле жно сти су Ре пу бли ке 
за цен трал ну Ср би ју, од но сно Ауто ном не По кра ји не за под руч је 
Вој во ди не.   

MiroslavBrkic

CHARACTERISTICSOFSOCIAL
PROTECTIONSYSTEMSINSERBIAANDEUROPE

Summary
At the EU le vel, the re is no uni fied po licy in the fi eld of so cial 

pro tec tion.  In ac cor dan ce with prin ci ple of sub si di a rity, Mem ber Sta tes 
in de pen dently re gu la te this fi eld. From tho se re a sons, the re are con cep-
tual and the ma tic dif fe ren ces among Euro pean sta tes.

Re form of so cial pro tec tion system in Ser bia has in ten si vely re-
a li zed in  last ten years. The new law and hig her num ber of ru le bo oks 
we re adop ted. Ba sic aim is cre a ting an ef fi ci ent and ef fec ti ve system, 
adap ted to Euro pean va lu es, ide as of so cial ju sti ce and mar kets con di-
ti ons.

In this ar tic le aut hor pre sents and analyzes the ba sic cha rac te-
ri stics of so cial pro tec tion systems in Ser bia, UK, Fran ce, Ger many, 
Czech Re pu blic, Spain and Scan di na vian co un tri es, as a typi cal re pre-
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sen ta ti ves of glo bal mo dels (li be ral, cor po ra te, Me di ter ra nean, East-
Euro pean and so cial-de moc ra tic).

The re sults show that so cial pro tec tion system in Ser bia, ac cor-
ding to the ir ba sic cha rac te ri stics, is clo sest  to Eastern Euro pean mo-
del, and that in clu des so lu ti ons which are pre sent in ot her mo dels.     
 Key words: Ser bia, Euro pean Union, so cial pro tec tion, mo dels of so cial pro-

tec tion, so cial ser vi ces, cen tra li za tion, de cen tra li za tion, 
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При ват ни до мо ви за ста ре у Ср би ји, пре у зе то са сај та http://www.mi nrzs.gov.
rs/sek tor-za-bri gu-o-po ro di ci-sta ri.php

Resume
So cial pro tec tion system in Ser bia com bi nes so lu ti ons from the 

dif fe rent mo dels of so cial pro tec tion, with cer tain spe ci fics. 
The sta te sec tor is strongly in vol ved in the pro vi sion of so cial 

ser vi ces, as is the ca se in East Euro pe and Scan di na via. Abo ut 90% 
ex pen ses of all ser vi ce de li very ha ve fi nan ced from the Re pu blic bud-
get. So ci a list he ri ta ge ca u sed that re si den tial ser vi ces are de ve lo ped by 
com mu nity ba sed ser vi ces. Cen tral le vel de fi nes the ba sis of re gu la-
tory system, as is the ca se in many Euro pean co un tri es. The Go vern-
ment de fi nes mi ni mum stan dards of ser vi ce, con ducts in spec tion and 
su per vi sion, li cen sed pro vi ders. The system is lar gely de cen tra li zed, 
with com bi ning dif fe rent types of de cen tra li za tion (de-con cen tra tion, 
fi scal de cen tra li za tion, asymme tric de cen tra li za tion, de le ga tion). Un li-
ke Euro pean co un tri es, dis tricts in Ser bia are only ad mi ni stra ti ve units 
and do not ha ve exe cu ti ve and le gi sla ti ve con trol. As a con se qu en ce, 
so cial pro tec tion is pro vi ded at the sta te or the lo cal le vel, which is not 
ca se in most Euro pean co un tri es. The de ve lop ment of the re gion will 
be esta blis hed the exe cu ti ve and le gi sla ti ve con trols and it will be mo re 
ef fi ci ent and ef fec ti ve forms of de cen tra li za tion. The so cial pro tec tion 
system in Ser bia re li es on the so me so lu ti ons that are in he rent with li-
be ral mo dels. Cash as si stan ce for able-bo died users is ti me li mi ted, and 
may be lost if they re fu sed any of the ava i la ble sup port pro grams (pu-
blic works, vo ca ti o nal tra i ning, re tra i ning). The re are so me so lu ti ons 
clo sed to con su me rism. If users ha ve the ap pro pri a te re fer ral, they can 
cho o se ser vi ce pro vi der from the pu blic or pri va te sec tor, in con di ti ons 
that pri va te pro vi der has a con tract of pu blic pro cu re ment. The prin ci-
ple of ser vi ce plu ra lism is pre sen ted in Ser bia. Ho we ver, un li ke of most 
Euro pean co un tri es, the par ti ci pa tion of non-pro fit and pro fit sec tor is 
not eno ugh pre sent, with ex cep ti on in sti tu tion for el derly. It is ex pec ted 
that new syste ma tic so lu ti ons (stan dar di za tion, li cen sing pro vi ders, pu-
blic pro cu re ment), will in cre a se the par ti ci pa tion of the se sec tors.

As in Me di ter ra nean mo dels, the re are forms of fa mi lial and ne-
ig hborly so li da rity, espe ci ally in tra di ti o nal com mu ni ti es. Tran si tion 
pro ces ses and eco no mic cri ses ha ve ma de that va ri o us form of self –
help and self-sup port are less and less pre sen ted. From tho se re a sons 
the in ten si ve work is ne e ded to strengthen wit hin and in ter ge ne ra ti o nal 
so li da rity. 
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Cen ters for so cial work, as a ba sic ser vi ce, oc cupy a spe cial pla ce 
in the system of so cial pro tec tion. In sco pe of the ir work ha ve been in-
cor po ra ted a va ri ety of ro les: as ses sment and plan ning, pro vi ding di rect 
ser vi ces, de ci ding of the rights of ci ti zens in the first in stan ce, pur su ing 
of the fun cti ons of gu ar di an ship and su per vi si ons over the exer ci ta ti on 
of pa ren tal rights and ot her. In Euro pe, ex cept the co un tri es of for mer 
Yugo sla via, the re is no so cial ser vi ce that im ple ments so many dif fe-
rent tasks. From this re a son, in ne ar or dis tant fu tu re, we can ex pect the 
re form of cen ters for so cial work, as a de part ment that pri ma rily pro vi-
des the fol lo wing ser vi ces: as ses sment, plan ning, re fer ral, co or di na tion, 
mo ni to ring and eva lu a tion.

* Овај рад је примљен 23. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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