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У ВОДНИ К
Поштоване колегинице и колеге, задовољство нам је да Вам у
име редакције представимо последњи овогодишњи број нашег часо
писа. Захваљујући вашем интересовању успели смо да успоставимо
континуитет објављивања. На измаку је већ четврта година од како
смо обновили часопис Социјална политика. Уверени смо да ће у го
динама које следе ваше интересовање бити још интензивније, што ће
допринети квалитету објављених радова, развоју и препознатљивости
часописа.
Тема овог броја је Социјално предузетништво као протектив
ни фактор од уласка у ризик сиромаштва.
Гост уредник овог броја је доц. др Владимир Илић.
У уводном чланку Ивана Митровић Ђорђевић и Фадиљ
Еминовић испитују социјалне компетенције као фактор запошљава
ња глувих и наглувих особа. Социјалне компетенције представљају
вештине прилагођавања и позитивног понашања, које омогућавају
успешно савладавање захтева и изазова свакодневног живота. Циљ
овог истраживања je да се утврде фактори који утичу на однос испи
таника типичне популације према социјалним компетенцијама глувих
или наглувих особа. У истраживању је примењена Супскала за про
цену социјалних компетенција глувих или наглувих особа (16 ајтема)
Скале за процену односа чујућих особа према запошљавању глувих
или наглувих радника. Узорак је чинило 210 особа од којих је 70 са
оштећењем слуха и 140 без оштећења. Резултати су показали да висок
проценат испитаника из заштитне радионице сматра да глуви и на
глуви радници нису конфликтни, међутим, преовладава мишљење да
већина радника у фирми не би прихватила глувог и наглувог колегу.
Осећање које преовладава у контакту чујућих испитаника са глувим
или наглувим особама је нелагодност.
Микица Будимировић и Катарина Миленковић приказују
могућности унапређења социјалног предузетништва у Србији. Закљу
чују да иако није идеално, у законском смислу не постоје препреке за
приступ социјалних предузећа тржишту, пошто државна регулација
не само да не дискриминише овај тип предузећа, већ доноси одређене
бенефиције које нису дате другим, комерцијалним фирмама. Ипак, со
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цијално предузетништво није развијено и према реалистичним проце
нама обухвата пар хиљада предузећа и организација других облика, од
којих је велика већина врло мала, а многе, посебно задруге заостале
из периода социјализма, тешко да се могу сматрати социјалним пред
узећима
Јелена Бањац и Марина Дојчиновић приказују развој соци
јалног предузетништва у Европи и Србији. У посебном делу предста
вљају актуелну ситуацију у Србији, упознајући нас са ретким, успе
шним социјалним предузећима у нашим условима.
Владимир Илић и Угљеша Јанковић, анализирају високо
образовање у Црној Гори као протективни фактор од уласка у ризик
сиромаштва. Закључују да образовна политика, која је по својој при
роди рестриктивна, за свој ефекат има негативан утицај на редукцију
сиромаштва. Актуелна ситуац
 ија на подручју образовања још увек ни
је на нивоу неопходном за реализацију проактивне државе политике у
процесу редукције сиромаштва и превенције незапослености младих.
Аутори сматрају да постојећи амбијент на подручју образовања посе
дује атрибуте који подстичу културну репродукцију сиромаштва.
У делу Студије и огледи налазе се три веома занимљива, садр
жајно различита рада.
Јасна Хрнчић и Андријана Радоичић баве се анализом при
мене приступа и принципа Мултисистемске терапије (МСТ) у окви
ру програма ОПТИМУС за породице. Програм настоји да у раду са
младима са антисоцијалним понашањем примени принципе МСТ,
интегрише их са доприносима кратке терапије усмерене на решење,
когнитивно-бихејвиоралних приступа и модела стадијума социјалне
интеракције. Евалуација паралелне примене ОПТИМУС-а за породи
це и ОППТИМУС-а за младе, тест-ретест методом и евалуативним
упитницима, показала је значајно смањење антисоцијалног понаша
ња, повећање самоконтроле агресивности, побољшање просоцијал
них вештина код младих и вештина решавања проблема у породици,
повећање одговорног понашања младих и њихових родитеља, унапре
ђење квалитета комуникације и смањење негативне размене у поро
дици, као и унапређење интеграције младих у заједницу, кроз боље
школовање и укључење у просоцијалне вршњачке групе и просоци
јалне активности.
Тамара Џамоња-Игњатовић, Анита Бургунд и Марина Пан
телић приказују резултате евалуац
 ије студијских програма основних
и мастер академских студија Социјалне политике и социјалног рада
на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Резултати
су указали да су студенти и наставници задовољни уведеним инова
цијама, пре свега садржајем нових курсева и квалитетом наставе која
им омогућава даље усавршавање знања и практичних вештина реле
вантних за будућу праксу. Истакнута је већа потреба за праксом, као
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и за другачијом организацијом наставе. Препоруке полазника курсева
указују на то да би било веома корисно у будућности смањити број
теоријских, политиколошких предмета и проширити фонд часова по
стојећих курсева или обогатити садржаје програма још неким курсе
вима релевантним за социјалну заштиту, а који тренутно недостају.
Ивана Милосављевић-Ђукић и Бојана Танкосић, предста
вљају улоге новоформираних јединица за заштиту деце жртава или
сведока у кривичном поступку, као и њихов значај, не само за дете, већ
и за правосудни систем који у складу са Конвенцијом о правима дете
та, бројним међународним документима и домаћим законима, треба
да се реформише у правцу „правосуђа по мери детета“.
Поштоване колегинице и колеге, у име редакције часописа Со
цијална политика захваљујемо Вам се на подршци коју нам пружате.
У уверењу да ће она бити још плодоноснија, честитамо Вам новогоди
шње и божићне празнике, и желимо вам пуно здравља, смеха и успеха
на сваком плану.
Тема следећег броја је Узроци и изазови борбе против дискри
минације.
Рок за предају радове за следећи број је 10. март 2017.
Главни и одговорни уредник
Проф. др Мирослав Бркић
		

Гост уредник
Доц. др Владимир Илић
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СОЦИЈАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
КАО ФАКТОР УСПЕШНОГ ЗАПОШЉАВАЊА
ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА
Сажетак
Социјалне компетенције представљају вештине прилагођа
вања и позитивног понашања које омогућавају успешно савлада
вање захтева и изазова које пред нас ставља живот сваког дана.
Овај процес је другачији када су у питању особe са ометеношћу.
Фактори који утичу на њихову социјализацију су специфичности
одрастања, односи у породици и низак ниво социјализације. Пред
мет истраживања је утврђивање фактора успешног запошљавања
особа са инвалидитетом. Циљ овог истраживања je да се утврде
фактори који утичу на однос испитаника типичне популације пре
ма социјалним компетенцијама глувих или наглувих особа. У овом
истраживању примењена је Супскала за процену социјалних ком
петенција глувих или наглувих особа (16 ајтема) Скале за проце
ну односа чујућих особа према запошљавању глувих или наглувих
радника. Узорак је чинило 210 особа од којих је 70 са оштећењем
слуха и 140 без оштећења. Резултати су показали значајне ста
тистичке разлике у одговорима на питања о прихватању глувог
или наглувог радника од стране радника из типичне популације
(x2=25.991; p≤0,000) и да су глуви или наглуви радници конфликт
*
**

Магистар општих дефектолошких наука
Ванредни професор
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ни (x2=15.486; p≤0,000). Социо-емоционални аспекти социјалних
компетенција указују да би запослени у заштитним радионицама
и отвореној привреди седели поред глувог или наглувог колеге на
паузи или радном састанку, помогли глувом или наглувом колеги
на радном месту. Велики проценат испитаника из заштитне ради
онице сматра да глуви и наглуви радници нису конфликтни, ме
ђутим, преовладава мишљење да већина радника у фирми не би
прихватила глувог и наглувог колегу. Осећање које преовладава у
контакту чујућих испитаника са глувим или наглувим особама је
нелагодност, што доказује да испитаници нашег узорка не познају
добро глуве и наглуве особе.
Кључне речи: фактори, глуви и наглуви, особе са ометеношћу, социјалне
компетенције, социјалне и комуникационих вештине.

1. ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ 
ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА
При разматрању друштвеног положаја глувих и наглувих
особа неопходно је поћи од социјалног модела приступа омете
ности и посматрати регулисање правног положаја ових особа пре
свега са аспекта заштите људских права. Социјални модел присту
па ометености јавља се као реакција на ранији медицински модел
приступа ометености.
Модел процеса стварања ометености представља користан
теоријски инструмент. Овај модел има значајну примену и у прак
си, нарочито у објашњавању тананих интеракција између личних
и околинских фактора са особом са ометеношћу који олакшавају
или отежавају остваривање животних навика те особе. Претипич
на претпоставка је да је предуслов за постизање пуне равноправ
ности особа са ометеношћу постојање антидискриминацијског
законодавства којим су на прецизан начин уређени механизми за
штите у случајевима дискриминације грађана по основу оштеће
ња. Основ за ову претпоставку можемо наћи у искуствима земаља
које имају правне норме којима је забрањена дискриминација гра
ђана због ометености. Сједињене Америчке Државе имају законе
којима је предвиђена судска заштита особа са ометеношћу изложе
них дискриминацији. Документација тамошњих организација осо
ба са ометеношћу показује да је број случајева дискриминације по
основу ометености опао пошто је више судских спорова окончано
у корист тужилаца – особа са ометеношћу које су те поступке и по
кренуле. С друге стране, Аустрија је још раније Уставом забранила
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дискриминацију по основу ометености, али све до пролећа 2006.
није усвојила прописе који предвиђају ефикасне механизме судске
заштите дискриминисаних особа.1) Према подацима аустријских
организација особа са ометеношћу, пре доношења антидискрими
нацијског закона из 2006., који предвиђа и механизме судске за
штите, ове особе у Аустрији често су биле жртве дискриминације.
Дакле, дискриминација особа са ометеношћу може се ефикасно
сузбијати само уколико се предвиде механизми судске заштите у
случајевима дискриминације по основу ометености.
О равноправности особа са ометеношћу не може се гово
рити све док су оне изложене дискриминацији, а немају правних
средстава да се од ње ефикасно бране. Наравно, постојање антиди
скриминацијског законодавства само је први, нужан корак ка пу
ној укључености особа са ометеношћу у све области друштвеног
живота. Друштво и држава морају предузимати конкретне мере,
афирмативне акције за стварање једнаких могућности за пуно уче
шће особа са ометеношћу у свим областима друштвеног живота.2)

2. СОЦИЈАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА
Социјалне вештине су често дефинисане као комплексан сет
вештина које подразумевају комуникацију, решавање проблема и
доношење одлука, асертивност, интеракције међу вршњацима и у
групи и управљање властитим способностима.
Неразвијање ових вештина утиче на понашање индивидуе
нарочито у области комуникације. Социјалне вештине се налазе у
основи сваког посла. У великој мери утичу на интеграцију особа са
ометеношћу у радну и социјалну средину. Неразвијеност ових ве
штина ремети поштовање социјалних правила и односа са колега
ма, доводи до несугласица и неразумевања, изолованости, отежава
сарадњу приликом обављања радних задатака и утиче на квалитет
и ефикасност завршавања неког посла. Уколико у најранијем де
тињству особа успе да оствари добар контакт са вршњацима, ве
роватно ће имати исти или сличан успех и у радној средини.3) Неа
декватна социјална компетенција, може перзистирати и на радном
1)

Дамјан Татић, Заштита људских права особа са инвалидитетом, треће допуњено из
дање, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 54–57.

2)

Исто

3)

Liz Brooker, Martin Woodhead, Developing Positive Identities: Diversity and Young Chil
dren. Early Childhood in Focus, Open University, Milton Keynes, 2008, pр. 22–30.
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месту Из овога произилази да је неопходно разматрати важност
социјалних интеракција на радном месту.
Одговарајуће социјалне вештине су неопходна компонента
успеха у животу сваког човека. Развијено социјално понашање је
неопх одан фактор успешног обављања и задржавања посла. Многа
истраживања су доказала важност адекватног социјалног понаша
ња у оквиру радне средине. Показало се да су социјални фактори
важнији од било које неспособности за обављање радних задата
ка. Многе од особа са ометеношћу губе посао јер се неад
 екватно
интегришу у радну средину, а не зато што не могу да извршавају
радне задатке. Резултати истраживања рађених код нас јасно пока
зују да недостатак развијених социјалних вештина код запослених
особа са ометеношћу доводи до напуштања посла због социјалне
неприлагођености, а не због неспособности за рад.4) Истраживања
такође показују да је успешно задржавање посла код особа са оме
теношћу у директној вези са њиховим понашањем и ставовима,
усклађености њихових способности са захтевима посла, социјал
ним понашањем значајним за рад, ефикасношћу и задовољством
послом.5)
Социјално понашање, које се односи на специфичне интер
акције на послу обухвата друштвену свест, темперамент и аберант
но понашање.
Анализирајући успех у раду и социјалну адаптацију радни
ка са ометеношћу на радном месту, домаћи аутори су утврдили да
постижу задовољавајућ успех у раду, да су одлично интегрисани
у радну средину, да сарађују са колегама, али да постоје одређени
проблеми у комуникацији са надређенима.6)
Неадекватне социјалне вештинама могу реметити прилаго
ђавање и негативно утицати на понашање индивидуе. Недостатак
социјалних вештина код глувих и наглувих особа огледа се у томе
да се често плаше учешћа у активностима без тумача знаковног је
зика. Овај страх или стидљивост се често тумачи као повученост
или избегавање контакта и овакво понашање може бити увредљиво
4)

Gordana Odović, Dragan Rapaić, Goran Nedović, „Employment of disabled persons“, Spe
cijalna edukacija i rehabilitacija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd,
br. 1–2/2008, рр.189–206.

5)

Kathleen Rosengreen, Saladin Shawn, „Deaf Workers Prioritized Workplace Expectations:
A Qualitative Study“, Journal of the American Deafness & Rehabilitation Association, The
Association, Little Rock, No. 3/2010 , pр. 128–151.

6)

Mарина Радић-Шестић, Биљана Милановић-Доброта, „Евалуација радне успешности
особа са ометеношћу у заштитним радионицама“, Београдска дефектолошка школа,
Друштво дефектолога Србије, Београд, бр. 49/2011, стр. 153–164.
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за друге актере комуникације. Такође је израженије манифестација
емоција – осећања су нестабилна и иду из крајности у крајност.
Већина људи углавном спонтано усваја социјалне вештине
кроз процес сазревања, за разлику од особа са ометеношћу које
имају мање прилика да уче одговарајуће социјалне вештине са сво
јим вршњацима. Усвајање социјалних вештина се учи кроз сим
боличну дечју игру. Вршњачки односи доприносе у великој мери
социјалном, когнитивном развоју и ефикасности са којом функцио
нишемо као одрасли. Особама са ометеношћу због специфичности
одрастања као што су мањак игре у најранијем узрасту, вршњач
ких односа; у примарној породици услед суочавања са ометено
шћу касније су обично потребне посебне инструкције, тренинзи
или пракса како би побољшали социјалне вештине.

3. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Циљ истраживања је испитати факторе који утичу на однос
испитаника према социјалним компетенцијама глувих или наглу
вих особа у процесу запошљавања.

4. МЕТОД РАДА
4.1. Узорак
Први подузорак овог истраживања чинило је 70 глувих и на
глувих испитаника који су запослени у отвореној привреди (гра
ђевинске фирме, штампарије, здравствене установе, козметички
и фризерски салони, перионице, магацини итд.), и у заштитним
радионицама (ДЕС у Кајмакчаланској и Кумодрашкој улици). Ис
питаници су чланови Градске организације глувих Београд. Они
су углавном запослени у заштитним радионицама (60 или 90%),
а у отвореној привреди ради само 7 или 10% глувих или наглувих
особа. Други подузорак чинило је 140 особа без слушних оштеће
ња, 65 мушких (46,4%) и 75 (53,6%) женских испитаника старосне
доби до 29 година (24 /17,1%), од 30 до 39 година (60 /42,9%) испи
таника који имају 40 и више година (56 /40%). Највећи број испита
ника овог подузорка има завршену средњу школу (58 или 41,4%),
факултет (29 или 20,7%), вишу школу (26 или 18,6%), а најмање је
оних са основном школом (12 или 8,6%) и занатом (15 или 10,7%).
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Дистрибуција података првог узорка (глувих и наглувих) у
односу на пол указује да се састоји од 23 или 32,86% испитаника
женског и 47 или 67,14% мушког пола.
Од 70 глувих и наглувих испитаника њих 11 (15,71%) има до
29 година, од 30 до 39 година има 38 или 54,28% испитаника, док
40 и више година има 21 или 30,01% испитаника.
Табела бр. 1: Степен образовања
глувих и наглувих испитаника
Степен образовања
Други степен
Трећи степен/занат
Четврти степен/средња школа
∑

N

%

5
62
3
70

7,2
88,6
4,2
100

Већина глувих и наглувих особа из нашег узорка (62 или
88,6%) има трећи степен стручне спреме, петоро или 7,2% има дру
ги степен, док њих троје или 4,2% има четврти степен образовања.

4.2. Мерни инструменти 
и поступак истраживања
У овом истраживању примењена је Супскала за процену со
цијалних компетенција глувих и наглувих особа (16 ајтема) Скале
за процену односа чујућих особа према запошљавању глувих и на
глувих радника коју дају Марина Радић-Шестић и Биљана Мила
новић-Доброта у цитираном раду.

4.3. Статистистичка 
обрада података
Подаци су обрађени методом дескриптивне статистике
(аритметичка средина и стандардна девијација), x2 и t-тестом. Ин
терна конзистентност Супскале за процену социјалних компетен
ција глувих и наглувих особа износи α=0,805.
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5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Табела бр. 2: Дружење са глувим или наглувим колегом
Не бих седео/ла до глувог или
наглувог колеге на паузи или на
радном састанку?
не
не знам
да
Група Заштитна
радионица
Отворена
привреда
∑

∑

N
%

50
71.4%

3
4.3%

17
24.3%

70
100.0%

N
%

55
78.6%

7
10.0%

8
11.4%

70
100.0%

N
%

105
75.0%

10
7.1%

25
17.9%

140
100.0%

Скоро четвртина (17 или 24,3%) испитаника из заштитне ра
дионице и 8 или 11,4% испитаника из отворене привреде не би
седели поред Г/Н колеге на паузи или радном састанку, супротну
изјаву је дало 50 (71.4%) испитаника из заштитне радионице и 55
(78.6%) испитаника из отворене привреде.
Статистичка обрада података није показала статистичку зна
чајност (x2=5.078; p=0,079).
Табела бр. 3: Спремност испитаника да помогне
глувом или наглувом колеги на радном месту

Група Заштитна
радионица
Отворена
привреда
∑

N
%
N
%
N
%

Помогао/гла бих глувом или на
глувом колеги на радном месту?
не
не знам
да
1
1
68
1.4%
1.4%
97.1%
0
5
65
0%
7.1%
92.9%
1
7%

6
4.3%

133
95.0%

∑
70
100.0%
70
100.0%
140
100.0%

Из Табле 3 сазнајемо да би 68 (97.1%) испитаника из заштит
не радионице и 65 (92.9%) испитаника из отворене привреде помо
гло глувом или наглувом колеги на радном месту, док један испи
таник (1.4%) из заштитне радионице не би помагао глувом колеги.
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Статистичка обрада података није показала статистичку зна
чајност (x2=3.734; p=0,155).
Табела бр. 4: Глуви или наглуви радници су конфликтни

Група Заштитна
радионица
Отворена
привреда
∑

Сматрам да су глуви или наглуви
радници конфликтни?
не
не знам
да

∑

N

31

17

22

70

%

44.3%

24.3%

31.4%

100.0%

N

40

26

4

70

%

57.1%

37.1%

5.7%

100.0%

N
%

71
50.7%

43
30.7%

26
18.6%

140
100.0%

Глуви или наглуви радници су конфликтни је тврдња коју је
дало 22 (31.4%) испитаника из заштитне радионице и 4 (5.7%) ис
питаника из отворене привреде. Са овим ставом се не слаже 31
(44.3%) испитаника из заштитне радионице и 40 (57.1%) испита
ника из отворене привреде.
Статистичка обрада података је показала високу статистичку
значајност (x2=15.486; p≤0,000).
Табела бр. 5: Прихватање глувог или наглувог колеге од стране
радника типичне популације
Сматрам да већина радника у
фирми не би прихватила глуву
или наглуву особу?
не
не знам
да
Група Заштитна
радионица
Отворена
привреда
∑

N

14

20

36

∑
70

%

20.0%

28.6%

51.4%

100.0%

N

25

37

8

70

%

35.7%

52.9%

11.4%

100.0%

N
%

39
27.9%

57
40.7%

44
31.4%

140
100.0%

Нешто више од половине 36 (51.4%) испитаника из заштит
не радионице сматра да већина радника у фирми не би прихватила
глувог или наглувог колегу, док исто мишљење дели само 8 (11.4%)
испитаника из отворене привреде. Са овим мишљењем се не слаже
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14 (20%) испитаника из заштитне радионице и 25 (35.7%) испита
ника из отворене привреде.
Статистичка обрада података је показала високу статистичку
значајност (x2=25.991; p≤0,000).
Табела бр. 6: Осећања глувих или наглувих особа при сусрету са
особом типичне популације

Отворена
привреда
∑

Инфериорност

Индолентност

Симпатије

∑

N

Одбојност

Група Заштитна
радионица

Нелагодност

Шта мислите да глуве или на
глуве особе осећају у сусрету са
чујућима?

39

4

9

10

8

70

% 55.7% 5.7% 12.9% 14.3% 11.4% 100.0%
N

25

6

12

20

7

70

% 35.7% 8.6% 17.1% 28.6% 10.0% 100.0%
N
64
10
21
30
15
140
% 45.7% 7.1% 15.0% 21.4% 10.7% 100.0%

Највећи број испитаника из заштитне радионице (39 или
55.7%) мисли да глуве или наглуве особе при сусрету са чујућим
осећају нелагодност, а са њима се слаже 25 (35.7%) испитаника из
отворене привреде. Да глуве или наглуве особе осећају индолент
ност према чујућима сматра 10 (14.3%) испитаника из заштитне
радионице и 20 (28.6%) из отворене привреде. Интересантно је да
12 (17.1%) испитаника из отворене привреде верује да се глуве или
наглуве особе осећају инфериорно при сусрету са чујућим особа
ма.
Статистичка обрада података је показала ниску статистичку
значајност (x2=7.291; p=0,121).
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Табела бр. 7: Осећања типичне популације при сусрету са глувим
или наглувим особама

Отворена
привреда
∑

Сажаљење

Жеља да се
помогне

Индолентност

Симпатије

∑

N

Одбојност

Група Заштитна
радионица

Нелагодност

Шта мислите да особе типичне попула
ције осећају при сусрету са глувим или
наглувим особама?

20

0

14

25

6

5

70

% 28.6% 0.0% 20.0% 35.7% 8.6% 7.1% 100.0%
N

27

1

18

18

5

1

70

% 38.6% 1.4% 25.7% 25.7% 7.1% 1.4% 100.0%
N

47

1

32

43

11

6

140

% 33.6% 0.7% 22.9% 30.7% 7.9% 4.3% 100.0%

Двадесет (28,6%) испитаника из заштитне радионице и 27
или 38,6% из отворене привреде мисле да особе типичне попула
ције осећају нелагодност при сусрету са глувим и наглувим осо
бама. Петина испитаника из заштитне радионице и 18 или 25,7%
из отворене привреде сматрају да особе типичне популације сажа
љевају глуве или наглуве особе. Жеља да се помогне присутна је
код 25 (35,7%) испитаника из заштитне радионице и 18 или 25,7%
испитаника из отворене привреде.
Статистичка обрада података је показала ниску статистичку
значајност (x2=6.440; p=0,266).
Особе са ометеношћу имају релативно мало прилика да упо
знају друге људе. Радно окружење пружа прилике за тако нешто.
Особе са ометеношћу сматрају да им посао умањује фру
страције и усамљеност. Недостатак посла појачава социјалну изо
лованост.7)
Дружење и уопште дубље познавање особа са ометеношћу
утичу повољно на квалитет ставова. Интервјуи послодаваца које
су спровели Крегел и Томијазу8) нису успели да нађу значајну везу
7)

Marilyn Howard, „Active policies: Helping disabled people to participate in the labor mar
ket“, New Economy, John Wiley & sons, Chichester, No. 5/1998, pр. 219–224.

8)

Jan Kregel, Yamamura Tomiyasu, „Employers' attitudes toward workers with disabilities:
The effect of the Americans with Disabilities Act“, Journal of Vocational Rehabilitation, IOS
Press, Amsterdam, no. 4/1994, pр. 165–173
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између претходног позитивног искуства са запосленима са омете
ношћу и ставова послодавца о радницима са ометеношћу. Делом
се овај неуспех у проналажењу корелације може приписати великој
учесталости позитивног искуства са особама са ометеношћу које
су ови послодавци износили. Скоро три четвртине (75%) посло
даваца је имало искуство са радницима са ометеношћу у својим
компанијама и већина је то искуство оценила позитивно. Поред то
га, више од трећине (37%) имало је блиске рођаке са ометеношћу
у годинама способним за рад, а две трећине (66%) имало је барем
једног пријатеља који живи са особом са ометеношћу. Дакле, ови
испитаници су имали контакте и знање о особама са ометеношћу
што је у великој мери утицало на њихове ставове o запошљавању.
Хонтејмер9) даје закључак да инвалидитет утиче на животе
и у великој мери смањује могућности особа са инвалидитетом за
социјалну интеграцију.
У дружењу испитаника из заштитне радионице и отворене
привреде са глувим или наглувим колегом није нађена статистичка
значајност. Скоро четвртина (17 или 24,3%) испитаника из заштит
не радионице и 8 или 11,4% испитаника из отворене привреде не
би седели поред глувог или наглувог колеге на паузи или радном
састанку, супротну изјаву је дало 50 (71.4%) испитаника из за
штитне радионице и 55 (78.6%) испитаника из отворене привреде.
Око половина узорка без обзира да ли су испитаници из отворене
привреде или заштитне радионице би седела поред глувог или на
глувог колеге на паузи и дружила се са њим и поред могућих про
блема у комуникацији.
Досадашње студије показују10) да тешкоће у социјализацији
у радној средини имају глуве или наглуве особе које користе вер
бални начин комуникације. Социјална искуства су веома важна за
стварање пријатељства на послу и напредовање у каријери. Глуве
или наглуве особе често окривљују себе и своје оштећење за неу
чествовање у групној интеракцији, слабој размени информација и
не разумевању тих информација.
У истраживању које су радили Форестер, Џоунс, Хисон и
Терлизи11) показало се да испитаници изражавају спремност да се
9)

Manfred Hintermair, Executive Functions and Behavioral Problems in Deaf and Hard-ofHearing Students at General and Special Schools, University of Education Heidelberg, Hei
delberg, 2012, pр. 12–43.

10) Susan Foster, Janet MacLeod, „Deaf people at work: assessment of communication among
deaf and hearing persons in work settings“, International journal of audiology, British Soci
ety of Audiology, London, No. 42/2003, pp. 128–139.
11) Rachel Forrester-Jones, Samantha Jones, Sophie Heason, „Supported Employment: a Route
to Social Networks“, Journal of Applied Research in intellectual Disabilities, British Institu
te of Learning Disabilities, Wiley, No.17/2004, pp. 199–208.
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друже са колегама са ометеношћу током пауза. Ови резултати де
лују обећавајуће за особе са ометеношћу и њихову инклузију на
радном месту.
Наши испитаници су спремни да помогну глувом или наглу
вом колеги на радном месту у 68 (97.1%) случајева у заштитним
радионицама и 65 (92.9%) случајева у отвореној привреди, тако да
у овом одговору нисмо добили статистичку значајност, док један
испитаник (1.4%) из заштитне радионице не би помагао глувом ко
леги.
Да су глуви или наглуви радници конфликтни је тврдња коју
је дало 22 (31.4%) испитаника из заштитне радионице и 4 (5.7%)
испитаника из отворене привреде. Са овим ставом се не слаже 31
(44.3%) испитаника из заштитне радионице и 40 (57.1%) испита
ника из отворене привреде и тако добијамо високу статистичку
значајност (x2=15.486; p≤0,000).
Тешкоће приликом комуникације и конфликти проузрокова
ни недовољном обавештеношћу послодаваца о култури глувих на
воде се као највећи проблеми са којима се сусрећу глуве или наглу
ве особе у радном окружењу.12) Учесници у студији пријавили су да
имају тешкоће у разумевању током састанка што је у сагласности
са тешкоћама комуникације у радном окружењу. Испитаници су
указали на то да се од њих углавном очекује да набаве белешке од
неког од колега након састанка или да се директно обрате суперви
зору за неопходне информације.
Дистрибуција одговора на питање о прихватању глувог или
наглувог колеге од стране радника типичне популације показала
се врло статистички значајна (x2=25.991; p≤0,000). Нешто више од
половине 36 (51.4%) испитаника из заштитне радионице сматра да
већина радника у фирми не би прихватила глувог или наглувог ко
легу, док исто мишљење дели само 8 (11.4%) испитаника из отво
рене привреде. Са овим мишљењем се не слаже 14 (20%) испита
ника из заштитне радионице и 25 (35.7%) испитаника из отворене
привреде.
Резултати истраживања указују на то да послодавци високо
вреднују добре радне навике, позитиван став према раду, добре ко
муникацијске вештине и слагање са колегама и надређенима, као
квалитете кандидата које би запослили.
12) Sophia E. Kramer, Theo S. Kapteyn, Tammo Houtgast, „Occupational performance: Com
paring normally-hearing and hearing-impaired employees using the Amsterdam Checklist
for Hearing and Work“, International journal of audiology, British Society of Audiology,
London, No. 45/2006, pp. 503–512.
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Фактор који не утиче на односе према запошљавању глувих
или наглувих особа је осећање глувих или наглувих особа при су
срету са особом типичне популације (x2=7.291; p=0,121). Највећи
број испитаника из заштитне радионице (39 или 55.7%) износе да
глуве или наглуве особе при сусрету са чујућим осећају нелагод
ност, а са њима се слаже 25 (35.7%) испитаника из отворене при
вреде. Да глуве или наглуве особе осећају индолентност према чу
јућима сматра 10 (14.3%) испитаника из заштитне радионице и 20
(28.6%) из отворене привреде. Интересантно је да 12 (17.1%) испи
таника из отворене привреде верује да се глуве или наглуве особе
осећају инфериорно при сусрету са чујућим особама.
Двадесет (28,6%) испитаника из заштитне радионице и 27
или 38,6% из отворене привреде мисле да особе типичне попула
ције осећају нелагодност при сусрету са глувим или наглувим осо
бама. Петина испитаника из заштитне радионице и 18 или 25,7%
из отворене привреде сматрају да особе из типичне популације
сажаљевају глуве особе. Жеља да се помогне присутна је код 25
(35,7%) испитаника из заштитне радионице и 18 или 25,7% испи
таника из отворене привреде.
Анализом резултата види се да постоје статистички значајне
разлике аритметичких средина између глувих и наглувих испита
ника и испитаника типичне популације на следећим варијаблама:
глуви или наглуви радници су прихваћени од стране чујућих рад
ника; глуви или наглуви радници су конфликтни.

6. ЗАКЉУЧАК
Испитаници типичне популације из отворене привреде и
заштитне радионице имају различите ставове према социјалним
компетенцијама глувих или наглувих особа. Социо-емоционални
аспекти социјалних компетенција утврдили су да би седели поред
глувог или наглувог колеге на паузи или радном састанку, помогли
глувом или наглувом колеги на радном месту.
Иако велики проценат испитаника из заштитне радионице
(55.7%) мисли да глуве или наглуве особе при сусрету са чују
ћим осећају нелагодност, а са њима се слаже 35.7% испитаника из
отворене привреде, и сматрају да глуви или наглуви радници нису
конфликтни, већина испитаника из заштитне радионице сматра да
већина радника у фирми не би прихватила глувог или наглувог ко
легу.
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Дружење подразумева развијање блиских односа и дуготрај
них позитивних социјалних односе. Резултати истраживања на те
му спремности особа без ометености за дружење са особама са
ометеношћу показују да су лични атрибути (интелигенција, љуба
зност и хумор) изузетно цењени.
Oсобе са ометеношћу су и даље у знатно лошијој позицији,
како на тржишту рада, тако и у друштву. Са променама у глобалној
економији, вештине све више добијају на значају. Унапређивање
прилика за особе са ометеношћу постаје важно питање за оствари
вање националног просперитета као и принципа једнаких шанси.
Стога је битно да се овим питањем баве стручњаци различитих
профила, а не искључиво специјалисти.
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Ivana Mitrovic Djordjevic, Fadilј Eminovic
SOCIAL COMPETENCE AS A FACTOR 
OF SUCCESSFUL EMPLOYMENT OF PEOPLE 
WITH DISABILITIES
Resume
Social competences represent the skills of adaptation and positive behavior that enable the successful completion of the requirements
and challenges that life puts in front of us every day. This process is different when it comes to people with disabilities. Factors that influence
their socialization the specifics of growing up, family relations, and the
low level of socialization. The subject of the research is to determine
the factors for successful employment of persons with disabilities. The
aim of this study was to determine the factors that influence the attitude
of the respondents of the typical population about social competence
of deaf or hard of hearing people. In this study, we applied Subscale
for assessing social competences of deaf or hard of hearing persons
(16 items) from the The Scale for the Assessment of the Attitudes of
Hearing People Towards the Employment of Deaf or Hard of Hearing Workers (Radic Sestic, 2011). The sample comprised 210 individuals, of whom 70 are with hearing impairment and 140 with no hearing
impairment. The results showed statistically significant differences in
the responses to questions about acceptance of deaf or hard of hearing
workers by workers from the typical population (x2 = 25.991; p≤0,000)
and if deaf or hard of hearing employees are prone to causing conflict
(x2 = 15.486; p≤0,000).
The socio-emotional aspects of social competence indicate that
the respondents employed in the sheltered workshops and open economy would sit next to a deaf or hard of hearing colleague on a break or
during a formal meeting, and/or help deaf or hard of hearing colleagues
in the workplace. Although a large percentage of the sheltered workshops subjects believes that deaf or hard of hearing workers are not
prone to causing conflict, they also believe that the majority of workers
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in their company would not accepted a deaf or hard of hearing individual as a colleague. The normal-hearing subjects indicate discomfort
as the prevailing feeling when in contact with deaf or hard of hearing
individuals, which suggests that our sample of respondents is not well
acquainted with the nature of deafness and the hard of hearing condition which proves that our sample of respondents do not know much
about deaf and hard of hearing people. In accordance with the factors
outlined in the study, we believe that the attitude towards the employment of deaf or hard of hearing persons can be improved through campaigns designed to increase public awareness of the issue, namely the
skills and capabilities of deaf or hard of hearing persons; the necessity
of workplace adjustments and adaptations; the courses in gestural communication; the possibility to increase the skills and knowledge of the
deaf or hard of hearing persons through high-quality job-training programmes; and the existence of the law that protects the rights of persons
with disabilities. The joint work of the worksers from open economy
and deaf or hard of hearing persons ensures the adoption of skills to
enable better social interaction, and creation of an equal opportunity
environment for the individuals with disabilities to participate in the
work process.
Key words: factors, deaf or hard of hearing, persons with disabilities, social
competences, social and communication skills.
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Сажетак
Предузетнички дух настаје идеолошки у предворју настан
ка капитализма и посебно је присутан у идеологији и економским
концепцијама протестантизма. Наравно, профитни принципи ва
жили су и у ранијим историјским периодима, али нису били посеб
но наглашавани, због укупне неразвијености привреде и посебно
размене и трговине. Либералистичке и неолибералистичке концеп
ције економске и социјалне политике изричито су у први план ста
виле тржишне законитости и односе у средиште свих друштвених
односа, а профит остварен у тржишној утакмици као мерило личне
и друштвене вредности. Иако се релативно рано у људској исто
рији јављају различити видови непрофитних, доброчинитељских
и добровољних активности, посебно у сфери онога што се данас
назива социјалним услугама, социјално предузетништво се везује
на настанак демократских друштава и за концепцију државе благо
стања. Демократско друштво подразумева активну партиципацију
грађана у одлучивању о свим битним заједничким потребама, пи
тањима и интересима и подстиче различите облике удруживања и
*
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самоорганизовања грађана, посебно на локалном нивоу. Савреме
не и најдемократскије државе нису у стању да обезбеде социјалну
сигурност свих својих грађана, посебно не оне у којима доминира
неолибералистички модел економске и социјалне политике, који је
директно у супротности са идејама и принципима државе благо
стања. У принципу, у савременим друштвима тржишно усмерено
предузетништво у свим секторима производње и услуга префери
ра се у односу на друге видове привреде и социјалних и других
услуга. Мада, већина држава, притиснутих сиромаштвом, незапо
сленошћу, маргинализацијом бројних слојева становништва, ми
грацијама и другим социјалним проблемима, на неке начине подр
жавају одређене форме социјалног предузетништва, не доводећи у
питање базичне економске и социјалне законитости. Захваљујући
томе, у свету се могу срести примери успешне и добре праксе со
цијалног предузетништва. Социјално предузетништво у Србији
нема дугу традицију, нити је значајније развијено, како би могло
да врши свој друштвени позив, ангажујући активно и лукративно
грађане (посебно оне који су из различитих разлога осујећени да
раде и тако стичу свој доходак) и доприносећи богатству и разно
врсности социјалних и других услуга, па и роба. Бројни су разлози
за ову ситуацију од предрасуда и заблуда, идеолошких ограничења
и непознавања, до инерције и скромне политичке воље да се раз
вија аутентични концепт социјалног предузетништва, коме би сви
носиоци одлучивања (држава, локалне власти, компаније и корпо
рације, велика предузећа, фондови и фондације, донатори и заду
жбинари итд.) пружили конкретну подршку и подстрек. Без тога
се не могу очекивати битније промене. Постојећи институционал
но-правни оквири социјалног предузетништва нису препрека, али
нису ни погодујући и подстицајни фактор социјалног предузетни
штва. Због тога без суштинске промене односа према овој социјал
ној иновацији неће бити довољно донети само релевантан закон и
друга правна акта.
Kључне речи: предуз етништво, предузетник, социјално предузетништво,
законска регулатива, унапређење.
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1. ПОЈАМ ПРЕДУЗЕТНИКА 
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
1.1. Појам и карактеристике предузетништва
Током историје бројни аутори дали су различите дефиниције
предузетништва. Њиховом анализом и увидом у различитост раз
мишљања јасно је да једна, јединствена дефиниција предузетни
штва уопште не постоји и не може се конципирати.
Појам предузетништво среће се још у средњем веку и од та
да се значење овог појма развијало и мењало. Концепт предузет
ништва је познат још од XII века, а стваралачко предузетништво се
масовно развило тек у XVII веку. Академско изучавање феномена
предузетништва почиње од XVIII века.1)
Најстарије схватање предузетничке функције везује се за
посредовање у трговини. У то време класичан предузетник је био
фармер, који је испољавао спремност да улази у пословни ризик
упркос неизвесним временским приликама и другим променљи
вим пословним околностима. Нешто касније, овај појам је почео да
се проширује и на самосталне трговце, где се све више препознава
ла улога предузетника као вође и покретача „свега новог“ у послу.
У XVI веку предузетницима су углавном сматране особе које су
водиле војне експедиције. Нешто касније, под овим називом ми
слило се претежно на свештенике који су иницирали и руководили
изградњом бројних објеката, катедрала, мостова и сл. Оно што је
посебно занимљиво је чињеница да се у XVII веку истиче јасна
блискост појмова ризик и неизвесност са дефинисањем предузет
ника. Дакле, указује се на неопходност сношења ризика и суочава
ња са неизвесношћу при обављању предузетничких активности.2)
Након тога следи период благог затишја и потискивања предузет
ничких активности. Наиме, државни развојни планови привреде
нису подразумевали покретање појединачних предузетничких ак
тивности. Затим, наглим развојем информационе и комуникаци
оне технологије крајем XX века, предузетништво поново добија
на значају и постаје кључни катализатор развоја привреде. Данас,
почетком XXI века, предузетништво је у великој мери опредељено
1)

Robert Hebert, Albert Link, „A his tory of ent rep ren eu rship“, Int ern at io n al Jou rn al of
Bus iness and Soc ial Scie nc e, Cent er for Prom ot ing Ideas (CPI), USA, 2011, Vol. 2 No.
9, р. 241.

2)

Благоје Пауновић, Предузетништво и управљање малим предузећима, Центар за изда
вачку делатност Економског факултета, Београд, 2012, стр. 3.
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тржишним условима који владају.3) Односно, модерну економију
обележава постојање великог броја конкурената који се међусобно
боре, па је предузетничка иновативност и флексибилност једини
начин за њихов опстанак. Све ово иде у прилог чињеници да без
иновирања и предузетничких подухвата присутност на тржишту
не само да неће бити загарантована, већ неће бити ни могућа.

1.2. Разлика између предузетника 
и предузетништва
Појам предузетника се користи као термин који опису
је физичко лице које оснива сопствени бизнис и управља њиме.
Предузетништво је апстракција, док су предузетници реални љу
ди. Правна форма дефинише предузетника као физичко лице које
организује привредно друштво са циљем да обавља делатност у
циљу стицања добити. Предузетник није правно лице већ способ
но физичко лице које за обавезе предузећа одговара својом цело
купном имовином. Једно физичко лице може бити предузетник у
више организованих привредних субјеката. Да би једна особа била
предузетник она мора почети да се бави предузетништвом и бити
спремна да трага за променама и да реагује на њих. Предузетни
штво је процес, исход сложених друштвено-економских, психоло
шких и других фактора, а предузетник је особа. Фигуративно би
могли рећи да је предузетник глумац, предузетништво чин, а њи
хов заједнички исход називамо предузеће. Под предузетничким те
жњама подразумевају се жеље, планови, склоности ка започињању
властитог бизниса.

2. СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
2.1. Концепт социјалног предузетништва
Концепт социјалног предузетништва не поистовећује се са
концептом „трећег“ или непрофитног сектора већ се базира на ка
рактеристикама трећег сектора, те је то „предузетнички дух усме
рен на друштвено корисне циљеве“. У том смислу и организације
које су регистроване као профитне, уколико имају ову карактери
стику, могу се сматрати социјалним предузећима, уз ограничење
3)
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расподеле профита који бива усмерен односно реинвестиран у ак
тивности предузећа.

2.2. Дефинисање социјалног предузећа
Не постоји опште прихваћено схватање социјалног преду
зећа, али једну од најпотпунијих формулише ЕМЕС (European Re
search Network): „Социјална предузећа су приватне организације
које не послују ради остваривања профита, а пружају робу или
услуге које су директно повезане са њиховим експлицитним ци
љем да раде за добробит заједнице. Она се ослањају на колективну
динамику коју ствара неколико врста стејкхолдера (заинтересова
них) који су у њиховим управљачким телима и који високо вредну
ју аутономију ових предузећа и сносе економске ризике повезане с
њиховом делатношћу.“4)
Кључна одредница је да „не послују ради профита“ („notfor-profit“), што међутим није исто што и „недобитна“ организа
ција („non-profit“). Социјална предузећа имају за циљ стварање
профита, она на тај начин обезбеђују финансијску одрживост, али
не постоје првенствено ради финансијске добити, већ ради неке
социјалне мисије.

2.3. Области и циљеви социјалног предузетништва
Социјално предузетништво може да пружи значајан допри
нос друштву и да буде генератор привредног развоја, путем:
-

укључивања тешко запошљивих група на тржиште рада;
развоја и пружања услуга социјалне заштите;
руралног развоја;
доприноса екологији и животној средини, и
развоју хуманог капитала.

Делатности социјалних предузећа могу се организовати у
привреди, с тим што морају уважавати све принципе успешног и
ефикасног пословања. Иако њихов примарни циљ није профит, то
не значи да могу пословати са губицима и тражити подршку држа
ве, локалних власти и других субјеката. Међутим, да би била успе
шна, морају се организовати око оних привредних делатности које
не „покрива“ или је незаинтересована „велика привреда“, или је у
4)

Jacques Defourny, Marthe Nyssens, „Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepre
neurship in Europe and the United States: Convergences and Divergence“, Journal of Social
Entrepreneurship, Taylor and Francis Inc., UK, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 32–53.
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питању роба за чију производњу и пласман су посебно заинтересо
вани држава, локалне власти и други друштвени чиниоци.
То такође значи да социјална преузећа морају поштовати
стандарде квалитета производа, укључујући и стандарде социјал
них и других услуга.
Као подручје делатности социјалних предузећа могу се озна
чити и разни комунални послови и услуге, посебно они који су
неразвијени у постојећем систему. Овде се лако могу срести инте
реси предузетника, грађана и локалних власти, јер су они најчешће
финансијери комуналних услуга.
Ван сваке дискусије су могућности деловања социјалних
предуз ећа у свим сферама услуга, посебно у социјалној области.
Ова потреба извире из чињенице недовољне развијености многих
социјалних услуга и недовољних капацитета државних или јавних
институција чији је задатак развој и пружање ових услуга. Пред
ност социјалног предузетништва у овој области је у већој флекси
билности и могућности бржег реаговања, као и у повезивању услу
га које се пружају на бази плаћања, волонтерства и самопомоћи.
Социјално предузетништво постаје део социјалне економи
је, уколико се социјални проблеми решавају и употребом предузет
ничких принципа. Социјално предузетништво је иновативан начин
да људи реше различите економске, образоване, здравствене и еко
лошке проблеме у својој заједници сопственим радом, удружива
њем и коришћењем одрживих бизнис модела. У први план ставља
друштвене циљеве и сврхе, с тим што никако не занемарују тржи
шне циљеве и принципе.
Социјална предузећа доприносе развоју заједнице на више
начина, а пре свега непосредним пружањем услуга, односно јав
них добара, као што су: образовне, здравствене услуге, итд., по
јединцима или групама који нису у стању да их плате, допринос
развоју неразвијених локалних заједница, креирањем нових мо
гућности за запошљавање, укључивање на отворено тржиште рада
људи из маргинализованих група који због својих карактеристика
имају смањену могућност да пронађу адекватно запослење (Роми,
жене у старијој животној доби, особе са инвалидитетом, избегла
и интерно расељена лица, итд.). Осим тога, социјална предузећа
могу имати важну улогу у отклањању друштвених проблема ино
вативним решењима у областима у којима се показало да држава
не може ефикасно да одговори на њих, као што је нпр. екологија
креирањем и употребом еколошких производа и осмишљавањем
начина за ефикасније коришћење одрживих извора енергије. Соци
32

Микица Будимировић, Катарина Миленковић

Могућности унапређења ...

јална предузећа користе средства и ресурсе која иначе не би била
искоришћена и стављају их у функцију развоја заједнице и дру
штвеног благостања. У том смислу, социјална предузећа доприно
се социјалној кохезији, акумулацији хуманог капитала и равномер
нијем економском развоју.
У различитим земљама, социјално предузетништво се пре
познаје као генератор економског развоја, али и као средство за
решавање социјалних проблема и високе стопе незапослености
припадника маргинализованих група.
У ситуацији када држава не успева да програмима социјал
не политике обухвати све кориснике, а посебно када је принуђена
да води рестриктивну фискалну политику, социјално предузетни
штво добија на значају јер може у одређеној мери да попуни ове
празнине. Када програми благостања нису у стању да се изборе са
великом стопом незапослености и великим бројем становника који
падају испод линије сиромаштва, социјална предузећа са својим
брзим и иновативним решењима могу ублажити ове околности.5)
Управо је то разлог оснивања и деловања многих социјал
них предузећа, да одговоре на растуће социјалне потребе станов
ништва које је из различитих разлога изузето из државних социјал
них програма, те да пруже неке нове услуге или добра, а да профит
усмере на друштвене циљеве.

2.4. Улога социјалних предузећа у привреди
Главна функција коју имају организације трећег сектора и
социјалних предузећа огледа се у заговарању за друштвене про
мене и пружању услуга и то углавном оних које нису намењене
тржишту. Услуге које се пружају намењене су најугроженијим сло
јевима становништва, као што су старији људи, губитници у про
цесу транзиције, и други чије личне карактеристике их стављају
у неповољан положај у односу на друге. Неоспорно је да су ор
ганизације трећег сектора значајно допринеле политичким и дру
штвеним променама на почетку транзиције у државама региона,
па и у Србији. Међутим, чињеница је да оне тренутно имају малу
политичку функцију и утицај. Иако социјална предузећа учеству
ју у одређеној мери у спровођењу стратегија социјалне заштите и
програмима за смањење сиромаштва, ретко учествују у процесима
формулисања политика и доношењу одлука, мада је у том смислу
5)

European Parliament, Report on the impact of the financial and economic crisis on human
rights, Committee on Foreign Affairs, Brussels, 2013, p. 5.
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присутан тренд значајног побољшања.6) Оне пре свега, подстичу
друштвено-економски развој кроз програме усмерене на запошља
вање и повећање запошљивости одређених друштвених група. По
тенцијал организација трећег сектора у привреди у Србији и оста
лим земљама региона није уважен у довољној мери и социјална
предузећа нису препозната као дугорочни партнери државе у еко
номском смислу, а ни у смислу партнера у креирању и спровођењу
социјалне политике. Напротив, тенденција је да се посматрају као
краткорочна решења за попуњавање одређених празнина и реша
вање проблема проузрокованих процесом транзиције. Оваква пер
цепција социјалних предузећа удружена је са њиховим поимањем
као финансијских нестабилних и економски неодрживих ентитета
који нису у могућности да производе добра и пружају услуге дуго
рочно и да генеришу ново запошљавање.
Ипак, све је више примера организација трећег сектора ко
је преузимају производну функцију и постају носиоци иновација
на локалном нивоу, помажу укључивању маргинализованих група
на отворено тржиште рада, стварају радна места, обезбеђују обуку
и прилике за преквалификацију, пружају медицинску, социјалну и
професионалну рехабилитацију, промовишу еколошки одговорне
програме, али и укључују се све више у области попут туризма,
индустрије, образовања и науке.

3. СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У СРБИЈИ
3.1. Постојећа законска регулатива у Републици Србији
У Европи постоји више правних форми кроз које функцио
нише већина субјеката чије их карактеристике или начин обављања
делатности сврставају под појам социјалног предузећа. Ове прав
не форме дефинисане су законима о задругама, законима о удру
жењима грађана или законима о социјалним предузећима. У оним
земљама у којима је одредбама закона о удружењима дозвољено
да се удружења грађана баве производњом, продајом робе или пру
жањем услуга на тржишту, ови субјекти најчешће се региструју у
форми удружења, док се у земљама у којима правни систем то не
дозвољава или дозвољава у ограниченом обиму, она се оснивају на
основу закона о задругама или закона о социјалним предузећима.
Поред ових традиционалних правних решења, у многим земљама
6)
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усвојена су додатна законска решења на основу којих се подстиче
оснивање иновативних, модерних облика социјалног предузетни
штва.
Приликом анализе социјалних предузећа у Србији треба
имати на уму проблем адекватног термина који ће се у правном
систему користити за означавање појма социјалног предузећа. По
словање предузећа као економских и правних субјеката регулише
се Законом о привредним друштвима, према којем предузеће није
правни појам и не може бити правни субјект, већ правни субјект
може бити само привредно друштво које је носилац неког предузе
ћа или предузетништва.7)
Концепт социјалног предузетништва није на адекватан на
чин препознат у оквиру правног система у Србији. Предлог Закона
о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним пред
узећима је у процедури. Према том предлогу социјално предузет
ништво је дефинисано као „организована друштвена делатност од
јавног интереса која се врши ради стварања нових могућности за
решавање социјалних, економских и других проблема теже запо
шљивих лица и њихових заједница, спречавање настајања и от
клањања последица социјалне искључености и јачања друштвене
солидарности и кохезије.“8) Како је тренутно овај закон у форми
предлога, ниједан правни пропис у нашој земљи не регулише ову
материју на свеобухватан начин.9) Међутим, неколико закона и
стратегија садржи одредбе које могу бити основа и подршка разво
ја социјалног предузетништва.10)
Кроз нова законска решења концепт социјалног предуз етни
штва је препознат и отворене су нове могућности за оснивање и
пословање социјалних предузећа. Сада се појам социјално преду
зеће помиње у Закону о социјалној заштити и обезбеђивању соци
јалне сигурности грађана и Закону о професионалној рехабилита
7)

Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. за
кон и 5/2015

8)

Предлог Закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузе
ћима, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1688-13Lat.
pdf, 10/12/2016.

9)

Бојан Велев, „Правни статус социјалног предузетништва у Србији“ у зборнику: Соци
јално предузетништво:Модели, компаративна пракса и правни оквир Социјалног пред
узетништва у Србији (уредник Гордан Велев), Група 484, Београд, 2011, стр. 61.

10) То су: Закон о социјалној заштити, Закон о професионалној рехабилитацији и запо
шљавању особа са инвалидитетом, Закон о удружењима, Закон о задужбинама и фон
дацијама, Закон о привредним друштвима, Закон о задругама, Закон о волонтирању,
Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о запошљавању и осигурању
у случају незапослености, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о
порезу на добит и Закон о порезу на додату вредност.
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цији и запошљавању особа са инвалидитетом, а у новом предлогу
Закона о задругама предвиђа се оснивање и пословање посебног
облика – социјалне задруге. Осим тога, нови закон о удружењи
ма даје могућност овим правним субјектима да остварују приходе
од обављања делатности, што им фактички омогућује да послују
као социјална предузећа. Међутим, за финансирање и финансијско
пословање социјалних предузећа услови су неповољни, осим за
предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање осо
ба са инвалидитетом. Главни проблем је недостатак микрофинан
сирања и погодности у процесу јавних набавки. Постојање ових
елемената у правном и пословном окружењу омогућило би лакше
оснивање и пословање социјалних предузећа, што би довело до ко
начног уобличавања овог сектора у Србији. Предлог Закона пред
виђа неке олакшице као што су: субвенција зараде за корисника
који је запослен на неодређене време (ако није обухваћен другим
мерама и активностима) у трајању од 12 месеци, остваривање по
себних права која су утврђена прописима о јавним набавкама, фи
скалне политике, доприносима за социјално осигурање, државне
помоћи, подстицај социјалног предузетништва у јединици локал
не самоуправе кроз финансирање мера подстицаја запошљавања и
одржавања запослење у социјалном предузећу на територији ло
калне самоуправе и др. Овај предлог Закона предвиђа и оснивање
Буџетског фонда за подстицај развоја социјалног предузетништва
као и Савет за подстицање социјалног предузетништва.

3.2. Значај социјалног предуз етништва
Како се може закључити на основу расположивих података,
број социјалних предузећа у Србији је скроман, а обично се ради о
малим фирмама, мерено економским показатељима (број запосле
них, обим пословања), па је и укупан економски значај овог секто
ра мали.
Важност сектора постаје још мања уколико се, после детаљ
није анализе, искључе оне фирме које не представљају права соци
јална предузећа. Наиме, за приличан број фирми које номинално
припадају овом сектору може се са сигурношћу рећи да су прива
тизоване у лошем смислу те речи, односно да суштински, и поред
форме социјалног предузећа, функционишу као приватна предузе
ћа оријентисана на профит – и по циљној функцији, и по начину
одлучивања, и по расподели новостворене вредности. Ова каракте
ристика је нарочито изражена међу задругама које су формиране у
време социјализма (земљорадничке, омладинске, стамбене) и које
су се извитопериле током времена, посебно током кризних деведе
сетих година.
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Током последње деценије појавила се нова група социјалних
предузећа, нарочито оних повезаних са различитим рањивим гру
пама (избеглице, жене, особе са инвалидитетом, стара лица). Њих
су обично покретале групе угрожених, често уз помоћ неке невла
дине организације и страних донатора. На тај начин се јавља по
дела на „нова“ и „стара“ социјална предузећа, која се разликују
по многим особинама и која тешко да имају било шта заједничко,
осим делимично форме.
Будућност сектора повезана је са овим „новим“ социјалним
предузећима, уколико она успеју, просперираће и сектор, а уколи
ко не успеју – неће ни сектор. На „стара“ социјална предузећа не
треба превише рачунати, многа нису ни социјална, нити имају по
словне перспективе, будући да с муком егзистирају као заостаци из
времена социјализма.

4. ЗАКЉУЧАК
У законском смислу, не постоје препреке за приступ соци
јалних предузећа тржишту, пошто државна регулација не само да
не дискриминише овај тип предузећа, већ доноси одређене бене
фиције које нису дате другим, комерцијалним фирмама. Она се
могу регистровати као привредна друштва, задруге, као социјална
предузећа која се баве рехабилитацијом особа са инвалидитетом.
Затим, постоје одређене пореске олакшице за социјалне циљеве, у
које спада и активност социјалних предузећа. И поједини други за
кони који тангирају ову област садрже повољна решења. Наравно,
увек се може расправљати о конкретним решењима и испитивати
да ли су довољно добра, али се не може рећи да је овим предузећи
ма кроз регулацију отежан приступ тржишту у поређењу са другим
типовима фирми.
Нажалост, социјално предузетништво у Србији није разви
јено. Обухвата, према реалистичним проценама, тек пар хиљада
предузећа и организација других облика, од којих је велика већина
врло мала, а многе, посебно задруге заостале из периода социјали
зма, тешко да се и даље могу сматрати социјалним предузећима.
Са друге стране, социјално стање у Србији је веома тешко и,
са тог становишта, постоји велика потреба за социјалним предузе
ћима у више сектора – како као пружалаца социјалних услуга угро
женом делу становништва, тако и као облика самоорганизовања и
самопомоћи припадника угрожених група.
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Социјално предузетништво има шансе за развој у Србији,
али је пут дугачак. Први корак требало би да буде савладавање
сопствених слабости у социјалним предузећима, што није лако и у
чему би донаторска заједница могла да помогне.
Други корак би требало да је савладавање отпора према иде
ји социјалних предузећа, која у Србији нису популарна услед ра
није историје. То се не може постићи краткотрајним рекламним
кампањама, већ искључиво успесима у практичној пословној ак
тивности.
Човечанство већ одавно сања о егалитарном друштву, одно
сно о друштву које тежи ка остварењу потпуне једнакости и рав
ноправности међу људима. У таквом друштву посебна пажња била
би посвећена оним члановима заједнице који су на било који начин
осујећени у својим потребама, стваралачком исказивању и другим
обележјима човечности. Демократско и правично друштво треба
ло би да вредност људског рада постави на највиши пиједестал
хуманости и вредновања сваког човека, што подразумева стварање
таквог економског, социјалног и политичког контекста у коме ће
свако бити у стању да доприносe сопственој сигурности, благоста
њу заједнице и напретку друштва. Развијено и разноврсно соци
јално предузетништво требало би да постане значајна могућност,
како за ангажовање свих заинтересованих грађана и оних који су
истиснути или одсутни са тржишта рада, тако и за подршку онима
који нису у стању да задовољавају своје људске потребе и користе
бројне социјалне и друге услуге од којих зависи квалитет њиховог
живота.
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Mikica Budimirovic, Katarina Milenkovic
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT OF SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP IN REPUBLIC OF SERBIA
Resume
The entrepreneurial spirit becomes ideological in the inception
of capitalism and is especially present in the ideology and economic
conceptions of Protestantism. Naturally, the principles of profit had go
verned previous historical periods as well but were not quite as emp
hasized, owing to the overall underdevelopment of the economy, and
especially trade. Liberal and neo-liberal conceptions of economic and
social politics have explicitly put forth the principles and relations of
trade as the center of all social relationships, and the profit made in
the market as a meas ure of personal and social value. As different mo
des of non-profit, charitable and volunteer activities appear relatively
early in human history, especially in the sphere of what is now referred
to as social services, social entrepreneurship is tied to the creation of
democratic societies and the conception of the welfare state. A democ
ratic society involves an active participation of citizens in decisions
on all relevant communal needs, issues and interests and encourages
different forms of citizens self-organizing into groups, especially at the
local level. Even the most modern and democratic states are unable to
provide all their citizens’ social security, especially those in which the
neoliberal model of economic and social politics is dominant, as it is
directly opposed to the ideas and principles of the welfare state. As a
matter of principle, in modern societies market-based entrepreneurship
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in all production and service sectors is preferred to other modes of eco
nomy and social and other services. However, most countries, pressed
by poverty, unemployment, marginalization of numerous layers of the
populace, migrations and other social problems, in some ways support
certain forms of social entrepreneurship, without calling into question
the basic economic and social regularities. Owing to that it is possible
to encounter examples of successful and good practice of social entre
preneurship in the world. Social entrepreneurship in Serbia does not
have a long tradition, not is it developed to a significant extent, and so
cannot perform its social calling, engaging citizens in an active and luc
rative manner (especially those for different reasons unable to work and
thus earning their salaries) and contributing to the wealth and diversity
of social and other services, as well as merchandise. Reas ons for this
situation are numerous: from prejudice and misconceptions, ideological
limitations and ignorance, to inertia and meag er political will to deve
lop the authentic concept of social entrepreneurship, which would be in
concrete terms supported and encouraged by all decision makers (the
state. the local government, companies and corporations, big compa
nies, funds and foundations, donors etc.). No significant changes can
be expected without this. The existing institutional-legal framework of
social entrepreneurship is not a barrier, but neither is it an agreeab le and
encouraging factor in social entrepreneurship. Owing to this, without a
substantial change in the attitude towards this social innovation, it will
not be suffic ient to simply enact the relevant law and other legal acts.
Key words: еntrepreneurship, entrepreneur, social entrepreneurship, legisla
tion, improvement.
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СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Сажетак
Социјално предузетништво је иновативан начин да људи ре
ше различите економске, образовне, здравствене и еколошке про
блеме у својој заједници кроз свој рад удруживањем и коришће
њем одрживих бизнис модела. Оно је део социјалне економије и
захваљујући њему се решавају социјални проблеми, кроз употре
бу предузетничких принципа. Прва социјална предузећа у Европи
формирана су у Италији и названа су социјалне задруге. За разлику
од земаља Западне Европе, српска јавност се са концептом соци
јалног предузетништва упознала тек недавно. У раду се предста
вља концепт социјалног предузетништва и актуелна ситуација у
Србији.
Кључне речи: социјално предузетништво, социјална предузећа, Европа,
Србија.

1. ПОЈАМ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Социјално предузетништво је иновативан начин да људи ре
ше различите економске, образовне, здравствене и еколошке про
блеме у својој заједници кроз свој рад удруживањем и коришће
њем одрживих бизнис модела. Социјално предузетништво је део
социјалне економије и захваљујући њему се решавају социјални
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проблеми, кроз употребу предузетничких принципа. Оно предста
вља другачији начин пословања. Овакав вид пословања је више
струко значајан, како за угрожене и маргинализоване групе, тако и
за целокупно друштво и државу.
Социјално предузетништво има велику улогу у реализацији
концепта одрживог развоја.1) Концепт социјалног предузећа пре
клапа се са традиционалним организацијама социјалне економи
је као ентитет који послује као социјално предузеће. То могу би
ти удружења, задруге, хуманитарне организације и сл. Социјална
предузећа се разликују од предузећа групе из конвенционалних
предузећа по томе што имају примарну друштвену сврху. При томе
су најзаступљенија социјална предузећа и кооперативе. Социјална
предузећа могу бити окренута према различитим социјалним про
грамима, као и помоћи угроженим групама као што су деца, инва
лиди, изнемогли и стари, бивши прекршиоци закона и зависници и
други. Радничке кооперативе и предузећа могу бити продуктивне и
тржишно усмерене у области производње и услуга. Ипак, најзасту
пљенији нови облик чине социјалне кооперативе, које служе задо
вољењу социјалних потреба чланова (локалне) заједнице. Оне су
одрживе само уз стручну и материјалну помоћ, државне олакшице
и сарадњу са институцијама власти. Због свог значаја, политика
развоја социјалних предузећа треба да је интегрисана у стратешке
документе. Савремена социјална предузећа се од традиционалних
кооператива разликују по својим циљевима, активностима, кори
сницима и начину организовања.
Појам социјално предузеће постао је познат у академским и
политичким круговима и у широј јавности као нови иновативни
пословни модел који задовољава друштвене и економске циљеве, а
доприноси интеграцији тржишта рада, социјалној инклузији и еко
номском развоју. Интересовање за социјално предузеће прате де
ценије признавања локалних и националних влада и међународних
организација за улогу социјалне економије, непрофитног сектора,
економије солидарности или трећег сектора.
Социјално предузетништво је значајно и због укључености
особа које припадају маргинализованим групама у све сфере дру
штва. Искљученост је највидљивија управо на тржишту рада, у
1)
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најважнијим социјалним услугама, људским правима и мрежи со
цијалне сигурности.2)

2. РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
2.1. Развој социјалног предузетништва у Европи
Историја настанка и развоја социјалног предузетништва по
тврђује да су социјална правда и солидарност, као моралне катего
рије, незаменљиви чиниоци политичког, економског и социјалног
уређења савремених друштава.3) Економске организације са соци
јалним циљевима имају дугу традицију у свету и Европи. Добро
творна удружења датирају још из средњег века, а пољопривредне
задруге, кредитне уније, узајамна друштва, задужбине и фондације
постоје у различитим облицима кроз векове. Интерес за социјално
предузетништво се најчешће јавља када држава и пословни сектор
нису у стању да сами одговоре на изазове пред којима се налазе. У
Западној Европи се социјална предузећа појављују крајем седам
десетих, када се овај регион суочио са проблемима растућих нејед
накости и социјалне искључености.
Почеци социјалног предузетништва везани су за развој ка
питализма у Европи. Услед великог сиромаштва којим је погођена
радничка класа, дошло је до промене у начину пословања и сти
цања новца. Основана су удружења за самопомоћ, вођена принци
пима филантропије. Ово је нарочито било заступљено у Италији и
Француској због споријег процеса индустријализације. Радничка
класа почела је да изражава потребу за превазилажењем тешких
животних услова, као и за проналажење алтернативе за тржишну
економију, која би била заснована на принципима солидарности.
Ово је подразумевало оснивање болница за сиромашне, као и по
државање многих других активности које нису биле укључене у
тадашњу социјалну политику.
Прва социјална предузећа у Европи формирана су у Италији
и названа су социјалне задруге. Од тада до 2003. године у Ита
лији је основано од 6.500 до 7.000 социјалних кооператива, које
2)

Lelia Kiš-Glavaš, „Spremnost osoba sa intelektualnim teškoćama za zapošljavanje“, Revija
za socijalnu politiku, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, br. 16/2009, str. 300.

3)

Владимир Маринковић, Дарко Маринковић, ,,Морал и економија кроз призму социјал
ног предузетништва“, у зборнику: Међународна научно-стручна конференција Соци
јално предузетништво- модел за (само)запошљавање у будућности (приредио: Рајко
Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу, едукацију и развој
– ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 82.
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запошљавају око 200.000 радника. На овом примеру почиње да се
развија социјално предузетништво и у другим државама Европе.
То за последицу има да данас у свету у сектору социјалног пред
узетништва ради око 40 милиона запослених и 200 милиона во
лонтера. Неки од највећих универзитета у свету, као што су Хар
вард, Колумбија, Оксфорд и Стенфорд, имају програме социјалног
предузетништва. У Европској унији постоји 2 милиона пословних
субјеката, који припадају различитим облицима социјалног пред
узетништва, као што су задруге, фондације, социјална предузећа и
слично.

2.2. Развој социјалног предузетништва у Србији
За разлику од земаља Западне Европе, српска јавност се са
концептом социјалног предузетништва упознала тек недавно. Иде
ја савременог социјалног предузетништва почела је да се развија
због приближавања чланству у Европској унији. Ту се пре свега
мисли на високу незапосленост, недовољну раздвојеност државног
и приватног сектора, потребу становништва да се више запошљава
у државном сектору због привидне сигурности коју он пружа.

Да би прерасла у одржив сектор, потребно је да се ува
же разлике које постоје између Србије и других европских
земаља. У последњих десетак година начињен је битан на
предак у стварању институционалног и законског оквира по
словања, тако да је Србија успела да надокнади заостајање у
развоју малих социјалних предузећа у односу на друге земље
у транзицији и да у извесним сегментима постане боља у по
ређењу са неким од земаља чланица Европске Уније.4)

Као резултат неразумевања значаја и потребе социјалног
предузетништва, социјална предузећа и предузетници се суочавају
са несређеним системом. Најбољи показатељ овога јесте неизгла
сан закон у Скупштини. Исти је више пута одбијен, што даље огра
ничава развој социјалног предузетништва.
Међутим, поред свих правних и институционалних препре
ка, социјално предузетништво успева да нађе начин да се развија.
Оно се у Србији тренутно јавља у форми појединачних иницијати
ва или релативно организованих подсектора, као што је предузеће
за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инва
4)
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лидитетом, којима се решавају проблеми незапослености и соци
јалне искључености.
Коалиција за развој социјалног предузетништва основана је
2010. године. Састоји се из шест истакнутих организација цивил
ног друштва, а њен главни циљ је креирање подстицајног окруже
ња за развој социјалног предузетништва.
Мрежа социјалне економије Србије (СЕНС) прва је мрежа
социјалних предузећа у Србији и основана је 2011. године са ци
љем да се обезбеди простор за социјална предузећа, да би учили
једни од других, као и да подстичу сарадњу између социјалних
предузећа међусобно, али и са другим актерима, да се на једном
месту нађу производи/услуге социјалних предузећа, како би се ла
ко могли претраживати и били доступни купцима или партнерима
за сарадњу.
Јављају се и друге мреже мешовитог карактера, а једна од
њих су и Мреже одрживог развоја (МОР), које пружају активну по
дршку стратегијама, програмима и пројектима одрживог развоја.
Велику улогу у промоцији социјалног предузетништва у Ср
бији игра Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
Владе Републике Србије.

3. СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
Социјално предузеће је предузеће које послује у друштве
не сврхе. Социјална предузећа су најчешће усмерена на задовоље
ње социјалних и/или економских циљева својих чланова или на
пружање услуга социјално угроженим групама у својој заједници.5)
Друштвени циљеви пословања подједнако су важни као и тр
жишне активности, што се често назива двоструки крајњи резул
тат (double bottom line). Као и свако друго предузеће, и социјално
предузеће је усмерено на стварање прихода својим учествовањем
на тржишту, али његова посебност проистиче из начина на који
користи свој профит – са циљем остваривања позитивних ефеката
на друштво, локалну заједницу и природну средину. То се постиже
на различите начине: запошљавањем особа које су иначе изоста
вљене са тржишта рада, улагањем профита у заједницу, улагањем
5)

Светлана Гачић-Душанић, Вања Шушњар-Чанковић, ,,Перспективе за развој социјал
ног предузетништва у Босни и Херцеговини“, у зборнику: Међународна научно-струч
на конференција Социјално предузетништво- модел за (само)запошљавање у будућно
сти (приредио: Рајко Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу,
едукацију и развој – ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 147.
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у заштиту животне средине, пружањем неопходних услуга мар
гинализованим групама. Управо је ова комбинација тржишних и
друштвених циљева оно што је допринело да социјална предузећа
данас постану једна од најактуелнијих и најузбудљивијих тенден
ција широм света.
Да бисмо разумели појам социјалног предузећа и социјалног
предузетништва, морамо најпре разумети термине који се користе
у дефинисању истих. Двоструки и троструки крајњи резултат (do
uble and tripple bottom line) су термини, који се користе у соци
јалном предузетништву, а односе се на мерење како финансијског,
тако и друштвеног и еколошког утицаја, које предузеће остварује.
Иако социјална предузећа на први поглед делују као хума
нитарне организације, она то свакако нису. Социјална предузећа
настоје да својим радом зараде новац и остваре профит, а оно што
их суштински разликује од осталих предузећа јесте начин на који
раде и начин улагања оствареног профита. Профит се поново ин
вестира, како би се урадило нешто добро и корисно.
У најважнијем стратешком документу Европске комисије
у овој области, Иницијативи за социјално пословање (The Social
Business Initiative), наводе се следеће карактеристике социјалног
предузећа: ,,Социјално предузеће је субјект у социјалној економи
ји, чији је главни циљ да оствари социјални утицај, пре него што
донесе зараду својим власницима. Оно послује тако што произво
ди добра или пружа услуге на социјалном тржишту, на предузет
нички и иновативан начин и користи своју добит, првенствено за
постизање социјалних циљева.“6)
Европска комисија користи појам социјално предузеће да об
ухвати следеће типове пословања:
–– тип за који је социјални циљ заједничког добра разлог ко
мерцијалне активности, често у форми високог степена
социјалне иновације;
–– тип где је највећи део добити реинвестиран ради постиза
ња социјалног циља, и
–– тип где метод организације и власништва одсликава ње
гову мисију, примењујући демократске и партиципативне
принципе или фокусирајући се на социјалну правду.
У том смислу, социјална предузећа су:
–– пословни субјекти који обезбеђују социјалне услуге и
добра, услуге рањивим категоријама становништва (при
6)
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ступ становању, здравственој заштити, помоћ старим осо
бама или особама са инвалидитетом, инклузија рањивих
група), или
–– пословни субјекти са начином производње добара или
пружања услуга са социјалним циљем (социјална и про
фесионална интеграција кроз приступ запослености за
особе са недовољним квалификацијама или социјалним
или професионалним проблемима који воде маргинализа
цији), али чија активност не мора производити социјална
добра и услуге.
Оно што је изузетно важно јесте направити разлику између
социјалних предузећа и удружења грађана. Прва разлика огледа се
у комерцијалном фокусу. Социјална предузећа користе друштвена
средства како би постигла друштвени/еколошки циљ. Следећа раз
лика јесте у купцима. Социјална предузећа треба да осигурају да
купци купе производе или услуге које оно нуди на тржишту. Раз
вој пословања биће под утицајем промена/могућности, која се де
шавају на тржишту. Затим следи дугорочно планирање. Социјално
предузеће обично припрема бизнис план за период од наредних 3
до 5 година, са циљем развоја свог удела на тржишту. Овај приступ
разликује се од уобичајеног пројектног планирања, када је реч о
бесповратним средствима (донацијама) у оквиру удружења и ор
ганизација.

3.1. Разлози све веће заступљености 
социјалних предузећа у свету
Недавна светска економска криза довела је до веће запо
слености социјалних предузећа. Друштво је у потрази за бољим
начинима пословања, који ће обезбедити вишеструку добит. Један
од разлога је и растућа тежња организација цивилног друштва да
у будућности буду одржива, тако што ће се бавити неком комер
цијалном активношћу. Затим, све више људи жели да зна како да
искористи своју куповну моћ, односно где им одлази новац. Тако
ђе, пословни сектор трага за новим начинима како да допринесе
друштвеним променама, јер за многе компаније волонтирање и фи
лантропске активности више нису довољне.
Исто тако, државе теже да растерете буџет, тако што ће запо
шљавати кроз различите видове маргинализоване групе. То је слу
чај и са особама са инвалидитетом. Све је очигледније да особе са
инвалидитетом не само да значајно доприносе националној еконо
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мији, већ да њихово запошљавање умањује трошкове инвалидских
бенефиција и да може умањити сиромаштво.7)

4. СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ
4.1. Број запослених
У 2012. години у Републици Србије пословало је 1196 соци
јалних предузећа различитих типова. У укупном броју социјалних
предузећа највеће учешће имале су задруге (65,6%), удружења гра
ђана (23,7%). Предузећа за запошљавање особа са инвалидитетом
учествовала су са 3,8%, а агенције за развој 2,7%. Сви остали типо
ви социјалних предузећа чинили су 4,3% од укупног броја.8) Најве
ћи број социјалних предузећа налази се на територији Војводине,
док је најмање у београдском округу.

4.2. Типови запослених
У сектору социјалних предузећа у 2012. години било је за
послено 10.326 лица, што је чинило 0,6% од укупног броја запо
слених у Републици Србији. Од укупног броја запослених, више
од половине је било запослено у задругама. У предузећима за за
пошљавање особа са инвалидитетом било је запослено 20,2%, а
у удружењима грађана 14%. У свим другим типовима социјалних
предузећа било је запослено 7,2% од укупног броја запослених у
сектору социјалних предузећа. У социјалним предузећима већина
запослених чинили су мушкарци. Такође, највећи број запослених
је имао средњу стручну спрему. Када је реч о старосној групи за
послених, половина њих чинила је категорија теже запошљивих
лица, односно лица старија од 50 година и лица старости до 30
година.9)

4.3. Извори финансирања
Постоје три начина финансирања социјалних предузећа у
Србији:
7)

Гордана Одовић, Професионална рехабилитација особа са стеченим инвалидитетом,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ЦИДД, Београд, 2014, стр. 148.

8)

Драган Вукмировић, Економски утицај социјалних предузећа у Републици Србији, Ре
публички завод за статистику, Београд, 2014, стр. 29–32.

9)

Драган Вукмировић, Економски утицај социјалних предузећа у Републици Србији, нав.
дело, стр. 35–38.
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–– Фондови који подржавају социјално предузетништво, као
што су Градска управа Града Београда, Секретаријат за
социјалну заштиту, Министарство рада и социјалне поли
тике;
–– Фондови намењени финансирању различитих осетљивих
група, као што су Министарство рада и социјалне полити
ке, Министарство здравља и Министарство просвете, као
и УНИЦЕФ и друге организације, и
–– Потенцијални извори финансирања развоја социјалног
предузетништва, као што су Министарство економије и
регионалног развоја, Фонд за развој Републике Србије,
Фонд за финансирање повећања запослености и друге ор
ганизације.

4.4. Примери социјалних предузећа у Србији
Социјална земљорадничка задруга 
„Нова перспектива“ из Пирота
,,Нову перспективу“ основало је 10 породица. Свака од њих
бави се неким обликом индивидуалне пољопривредне производ
ње. Тренутно је запослено двоје лица која су била на списку Наци
оналне службе за запошљавање. Задруга међу својим оснивачима
окупља и ромске, и избегличке и расељеничке породице, а као свој
основни циљ истиче смањење незапослености и сиромаштва у пи
ротском крају.
Социјална кооператива „Vivere“ Крагујевац
Циљна група овог пројекта биле су незапослене жене. Три
жене су стављене у процес обуке из Националне службе за запо
шљавање. Две од њих су са родитељима деце ометене у развоју
основале задругу у крагујевачкој градској управи. Касније отварају
дневни боравак за особе старије од 25 година са умереном и те
шком интелектуалном ометеношћу. У рад дневног боравка укљу
чене су жене расељене са Косова и Метохије, као и једна самохра
на мајка. Године 2013. отворен је огранак дневног боравка за децу
са аутизмом.
Удружење за подршку особама ометеним у развоју
„Наша кућа“ из Београда

Социјално предузеће „Наша кућа“ бави се производ
њом папирних кеса и картонске амбалаже, пружа услуге си
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то-штампе и доставом хране за слабо покретне старије особе
(Кухиња на точковима). Удружење је основано од групе роди
теља деце са сметњама у развоју и ради обезбеђивања бољих
услова за друштвено укључивање деце и младих особа са не
ким обликом развојних сметњи.
Удружење Caritas Шабац, „Elio“ – сервис за 
хемијско чишћење и прање веша
У овај програм су укључене самохране мајке.
Предузеће за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање особа са инвалидитетом 
„Силоин“ из Ковина
Ово предузеће се бави производњом и монтажом силоса и
друге опреме, а организована је као акционарско друштво. Пред
узеће је основано ради бриге о запосленим радницима матичног
предузећа код којих се услед здравствених проблема и стеченог ин
валидитета утврди смањена радна способност. ,,Силоин“ чине 25
запослених, од чега 14 особа са инвалидитетом.
Предузеће за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ 
из Крагујевца у реструктурирању
Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљава
ње особа са инвалидитетом „Шумадија“ из Крагујевца наследник
је предузећа које је основано још средином педесетих година про
шлог века, када је у Крагујевцу формирана заштитна радионица у
оквиру огранка националног савеза особа оштећеног слуха и у те
сној вези са тамошњом школом за ученике оштећеног слуха. Пред
узеће запошљава 84 особе, укључујући 49 особа са инвалидитетом.
Реч је махом о људима са различитим врстама урођеног инвали
дитета, а процене стручне службе у предузећу говоре да је знатан
број ових људи оптерећен и израженим психолошким тешкоћама.
Ово предузеће бави се металопрерађивачком делатношћу, бравар
ско-заваривачким услугама и цинковањем.
Зависно/Spin off „Divac HOD“
Претежна делатност предузећа јесте трговина. Практично,
људима се омогућује да куповином неког корисног производа до
нирају новац који ће бити искоришћен у хуманитарне сврхе. Тај
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хуманитарни карактер куповине јасно је назначен на сваком произ
воду, а брендирању производа посвећена је посебна пажња.

5. ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНО 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО ГРАДА БЕОГ
 РАДА
Поред различитих фирми и организација које се баве соци
јалним предузетништвом и исто подржавају, на територији Града
Београда постоји и Градски центар за социјално предузетништво.
Он функционише као установа јавне службе ради пружања услу
га у области развоја социјалног предузетништва. Центар спроводи
активности са осетљивом циљном групом, у циљу њихове инклу
зије у заједницу. Њихов циљ је да оспособи маргинализоване групе
људи за приватно предузетништво као и да их кроз пројекте оспо
собе да постану самостални.
Циљне групе корисника центра су особе са великим поте
шкоћама у запошљавању, маргинализоване и социјално угрожене
категорије становништва на територији Београда. Тежња центра
јесте стварање услова на тржишту и иновативних модела за замо
запошљавање и запошљавање социјално угрожених група, смање
ње социјалних разлика, јачање друштвене и еколошке свести, као
и професије социјалног предузетништва кроз едукацију и савето
вање.
Центар је претходних година спроводио различите активно
сти. У 2013. и 2014. години, у сарадњи са Секретаријатом за при
вреду и Националном службом за запошљавање, спровео конкурс
за самозапошљавање теже запошљивих категорија становништва.
У 2014. години су свим корисницима који су конкурисали за сред
ства за самозапошљавање, пружили обуку за писање пословног
плана. Исте године су, у сарадњи са Форумом младих са инвали
дитетом, били део пројекта Одрживи сервис подршке за особе са
инвалидитетом, који је финансирала Делегација Европске уније
у Републици Србији. Такође, 2014. године Центар је у сарадњи са
Центром за едукацију ДООР спровео низ едукативних радионица
за све кориснике, а у циљу повећања конкурентности социјално
угрожених категорија на тржишту рада. У 2015. години Центар је
спроводио пројекат ЕУ подршка за запошљавање Рома, у сарадњи
са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге, у оквиру
кога је 100 припадника ромске националности прошло кроз обуку
о започињању сопственог посла, а за 50 су обезбеђења средства за
опрему. У оквиру 2016. године аплицирано је за пројекат Инфор
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матичко образовање особа са инвалидитетом. Такође, Центар је
и партнер на пројекту оснивања Центра за истраживања, тренинг
и имплементацију кроз социјално предузетништво младих са ин
валидитетом, са Удружењем студената са хендикепом. Заједно са
Центром за социјални рад, Центар је партнер у пројекту Активаци
јом до самосталности, којим се оснажују млади без родитељској
старања и деца корисника новчане социјалне помоћи.

6. ЗАКЉУЧАК
Социјално предузетништво представља будућност у свету
пословања. Важно га је развијати кроз различите пројекте и еду
кације људи који припадају маргинализованим групама. Иако со
цијална предузећа на први поглед делују као хуманитарне органи
зације, она то свакако нису. Социјална предузећа настоје да својим
радом зараде новац и остваре профит, а оно што их суштински раз
ликује од осталих предузећа јесте начин на који раде и начин ула
гања оствареног профита. Профит се поново инвестира, како би се
урадило нешто добро и корисно.
Оно што је важно јесте развијање друштвене одговорности
међу појединцима и фирмама које као такве могу да подрже идеју о
социјалном предузетништву. Међутим, социјално предузетништво
треба спроводити на прави начин, односно у циљу осамостаљења
лица која се налазе на маргини друштва. Важно је избећи личну
корист појединца, која је често присутна. Социјално предузетни
штво, ако се спроводи на прави начин, доноси добит држави, ко
ја самим тим нема новчану обавезу према лицима која припадају
маргинализованим групама, као и самим групама, које ће у про
цесу социјалног предузетништва моћи да се остваре у пословном
смислу, али и личном, односно да се осећају корисно како за себе,
тако и за заједницу у којој живе.
Као добар пример рада на развоју социјалног предузетни
штва јесте Градски Центар за социјално предузетништво Града Бе
ограда, који је подржан од стране Градског секретаријата и Мини
старства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Као
такав треба да служи за пример и подстицај осталим градовима у
Републици Србији.
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Jelena Banjac, Marina Dojcinovic
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Resume

Social entrepreneurship is an innovative way for people to solve
various economic, educational, health and environmental problems in
their community through their work - pooling and use of sustain able bu
siness models. Social entrepreneurship is part of the social economy and
thanks to him to solve social problems through the use entrepreneur ial
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principles. Social enterprises are mostly focused on the satisfaction of
social and / or economic goals of their members or the provision of ser
vices to socially vulnerable groups in their community. Social enterprises
may be facing a variety of social programs, and assistance to vulnerable
groups such as children, the disabled, the infirm and the old, former offen
ders and addicts and others. The beginnings of social entrepreneurship are
related to the development of capitalism in Europe. This was particularly
represented in Italy and France, due to the slower process of industriali
zation. The first social enterprises in Europe were established in Italy and
are called social cooperatives. Unlike the countries of Western Europe,
the Serbian public is with the concept of social entrepreneurship met only
recently. The recent global economic crisis has led to higher employment
of social enterprises. The Company is looking for better ways of doing
business, which will provide multiple profits. One of the reas ons is the
growing tendency of civil society to be sustain able in the future, so you
will deal with a commercial activity. Then, more and more people want
to know how to use its purchasing power, and where they go novac.Ta
kođe, the business sector is looking for new ways to contribute to social
change, because many companies volunteer ing and philanthropic activi
ties are no longer sufficient. Also, the state seek to unburden the budget,
so it will employ marginalized groups, through variou s forms. In 2012
in the Republic of Serbia’s 1196 operating social enterprises of different
ty pes. As a good example of the development of social entrepreneur
ship eat City Centre for Social Entrepreneurship of the City of Belgrade,
which was supported by the City Secretariat and the Ministry of Labor,
Employment, and Social Issues. As such, it should serve as an example
and incentive for other cities in Serbia. Examples of social enterprises in
Serbia are Social Cooperative „New Perspective” from Pirot, Social Co
operative „Vivere” Kragujevac, Association for Support to Persons with
Developmental Disabilities „Our House” from Belgrade, Association of
Caritas Šabac: „Elio „-service for dry clean ing and laundry, Company for
professional rehabilitation and employment of persons with disabilities
„SILOIN” from Kovin, Company for professional rehabilitation and em
ployment of persons with disabilities „Šumadija” Kragujevac in restruc
turing, Depending on / spin off „Divac HOD”. Social entrepreneurship is
the future in the world of business. What is important is the development
of social responsibility among individuals and firms as such can not sup
port the idea of social entrepreneurship. However, social entrepreneur
ship should be implemented in the right way, ie to the independence of
persons who are on the margins of society.
Key words: social entrepreneurship, social enterprises, Europe, Serbia, Bel
grade
*
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Сажетак
Научне студије и стратегије ЕУ на теме сиромаштва, соци
јалне искључености и незапослености истичу да образовни ниво
појединца има статистички значај за потенцијално јављање сиро
маштва и незапослености. Истовремено, што је виши просјечни
ниво образовања, то је мања могућност за улазак у ризик сиро
маштва и незапослености. Овај рад преиспитује активности на
подручју високог образовања Црне Горе и стимулусе које актуел
ни систем високог образовања пружа каријерним оријентацијама
младих. Хипотеза коју тестирамо у овом раду гласи: „тренд ускла
ђивања потреба тржишта рада са образовним системом Црне Горе
може лимитирати процес високог образовања, иако је држава већ
сада прилично далеко од европских стандарда у погледу броја ви
сокообразованих становника“. Претпоставили смо да такве интен
ције не представљају добар подстицај политикама борбе против
*
**
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сиромаштва и незапослености него управо супротно, ограничава
ју њихову ефикасност. Да бисмо доказали горе наведену хипотезу,
неопх одно је утврдити сљедеће: а) Да постоји негативна корелаци
ја између броја образованих и броја сиромашних у некој држави; б)
Да постоји дискрепанца између броја високообразованих у Црној
Гори и броја образованих на нивоу Европске уније; в) Да каријер
не оријентације младих зависе од креирање амбијента у високом
образовању који ће стимулативно утицати на њихов људски капи
тал.
Кључне ријечи:	сиромаштво, људски капитал, каријерне оријентације,
јавне политике.

1. ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ЉУДСКИ КАПИТАЛ
Сврха савремених система високог образовања огледа су у
њиховим капацитетима да одговоре захтјевима актуелног социоекономског амбијента. У стратегији Европа 2020 јасно се истиче
намјера да што већи број грађана ЕУ посједује високо образовање
у циљу проширивања базе знања и подспјешивања социо-економ
ског напредка. Програми високог образовања у себи инкорпорира
ју три међусобно повезане фазе образовања, а то су: приступ, задр
жавање и запошљивост. У зависности од динамике проходности и
флексибилности ове три фазе, политике и праксе на пољу високог
образовања имаће већи или мањи степен успјешности у обухвату
популације. Стога, полазимо од претпоставке да виши просјечни
ниво образовања неке популације, узрокује мањи број сиромашних
у њој. Један од екстензивнијих докумената на ту тему је и Обра
зовање и однос према економском развоју, сиромаштву, приходу и
дистрибуцији (Education and its Relation to Economic Growth, Po
verty and Income Distribution) Свјетске банке, који сумира основна
истраживања која су на ову тему спровођена у разним дијеловима
свијета, те са успјехом тестира неке од проминентних хипотеза у
овој области на основу података којима располаже ова институци
ја. Неки од основних налаза овог извјештаја су сљедећи:
1. „Образовање значајно утиче на економски раст, при чему
се приноси од образовања могу упоредити са инвестици
јама у физички капитал;
2. Допринос образовања је важан и из разлога што смањује
сиромаштво и утиче на равномјернију расподјелу прихо
да, преносећи у неким ситуацијама ресурсе из група са
вишим приходима у оне са нижим;
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3. У обје ситуације, када говоримо о расту и дистрибуци
ји прихода, допринос основног образовања је важнији од
вишег образовања;
4. И када мјеримо допринос образовања у не-новчаном об
лику и у виду физичке продуктивности, нпр. у пољопри
вреди, позитивна и значајна веза опстаје;
5. Допринос образовања смањењу сиромаштва је већи у зе
мљама у развоју него у развијеним земљама;
6. Допринос је већи када се улаже у социо-економски слабе
сегменте образовања.“1)
Идеја важности образовања за редукцију сиромаштва и еко
номски развој посебно је промовисана након економског успјеха
неких од источноазијских „тигер-економија“ као што су Сингапур,
Хонгконг, Кореја или Тајван током седамдесетих и осамдесетих го
дина. Наиме, веома брз успјех који су доживјеле ове економије се
у великој мјери објашњавао инвестицијама у образовање и изград
њу људског капитала.2) Њихов примјер ће подстаћи истраживаче
и ауторе да се баве овом темом са различитих аспеката од којих је
најважнији – на који начин образовање ставити у функцију разво
ја, а он имплицира и смањење сиромаштва. Тако је 2010. године
Европска комисија одлучила да образовање (и тренинг) буде један
од кључних елемената стратегије развоја ЕУ под називом Европа
2020. Овај документ има за циљ да подстакне на знању заснован,
одржив и инклузиван развој Европе у наредном периоду. Управо
одређујући квалитетно образовање као један од дугорочних циље
ва који треба да допринесе развоју, ЕУ се опредијелила према овом
проблему. Посебно је интересантан начин на који се аутори овог
извјештаја осврћу на његов циљ: „Надамо се да ће подаци и инфор
мације које нудимо у овом документу послужити доносиоцима од
лука као вриједан извор у области образовања, помажући им у ре
форми образовних политика и институција како би се обезбиједио
приступ веома квалитетном образовању за све грађане као основ за
дугорочни социо-економски развој и стабилност.“ Ова реченица на
садржајан начин илуструје однос које доносиоци јавних политика
заузимају по питању образовања широм свијета. Креатори јавних
политика на пољу образовања у својим плановима нужно морају
нагласити улогу знања, умијећа, компетенција и особина грађани
1)

Jandxala Tilak, Education and its Relation to Economic Growth, Poverty, and Inncome Di
stribution: Past evidence and further analysis, World Bank, Washington DC, 1989, p. 60.

2)

Masood Sarwar Awan, Nouman Malik, Haroon Sarwar, Muhammad Waqas, „Impact of Edu
cation on Poverty Reduction“, International Journal of Academic Research, Human Reso
curce Menagement, Academic Research Society, number 3/2011, p. 660.
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на које стварају додатне вриједности друштву и економији.3) Ријеч
је о тзв. људском капиталу као потенцијалу за социо-економски
просперитет друштва.
У глобалној интеракцији између високог образовања и тржи
шта рада доминира знање као основ одрживог развоја, а границе
знања су одређене капацитетима људске способности. Функција
савременог високог образовања огледа се у унапређењу тих ка
пацитета и перманентном креирању амбијента погодног за развој
иновација у знању. Важност улоге образовања у развоју друштва,
истиче се и у социолошким теорија, као и у радовима великог броја
аутора социолошке профилације. Овдје наводимо веома илустра
тиван график у коме је представљена је веза између сиромаштва
и образовања према социјалној теорији класа и образовања Џона
Голторпха и Пјера Бурдијеа.4) Раније поменути британски аутор
Голдторпх посматра сиромаштво кроз призму социо-економске
неравноправности. Оваква класна, а самим тим и животна пози
ција настаје усљед дјеловања три скупа фактора. То су: матери
јални и физички услови, прилике/ограничења (структуре, процеси
и динамика), култура (норме и вриједности). Француски социолог
Пјер Бурдиjе уводи појам културне репродукције којим објашњава
начине на који образовни систем помаже у непрекидном одржа
вању међугенерацијске преносивости друштвених и економских
неједнакости. Бурдиjе наглашава да у савременим развијеним дру
штвима културни капитал све више постаје нова основа друштвене
неједнакости. У овом процесу кључна је улога образовног система
који контролише расподелу статуса и привилегија, и тако прено
си друштвене неједнакости на нове генерације. У теорији социјал
не стратификације класа и образовања илуструје се веза између
образовних исхода и животних шанси са једне стране, и социо-еко
номске неравноправности појединца са друге стране. Културни ка
питал, према овој шеми, репродукује се кроз породицу и систем
образовања. Обрасци понашања који се формирају у оквиру поро
дице, а подржавају у образовном систему, могу створити услове за
настанак различитих хабитуса у зависности од породичних стату
са. Социо-економски неравноправније породице неће без адекват
не подршке креатора јавних политика имати једнаке могућности да
својој дјеци приближе свијет културе, науке, умјетности. Умјесто
тога, њихово напредовање у процесу образовања биће лимитира
3)

Видоје Вујић, „Глобална инеракција образовања и тржишта рада“, у зборнику: Трен
дови развоја: Универзитети у промјенама..., (приредио проф. др Владимир Катић),
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Златибор, 2015, стр. 1.

4)

Carlo Raffo, Alan Dyson, et al., Education and poverty. A critical review of theory, policy and
practice, Joseph Rowntree Foundation - JRF, York, United Kindom, 1997, p. 10.
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но, са тенденцијом преношења сличног обрасца на наредну гене
рацију, а са погодном атмосфером за настанак сиромаштва.

2. ПОЛИТИКА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 
У ЦРНОЈ ГОРИ
Креатори јавних политика у Црној Гори требало би да имају
на уму један важан налаз који је идентификовао горепоменути из
вјештај Свјетске банке – тзв. ефекат задршке. Наиме, истраживања
су показала да се ефекат од повећаног/смањеног уписа у основне
школе осјећа након 10 до 15 година, док од интензитета уписа на
секундардни ниво образовања ефекти постају видљиви након 5 до
10 година. Овај ефекат задршке указује на неопходност дугорочног
планирања у сфери образовних политика. Из наведеног уочавамо
да постоји довољан број доказа који нам омогућавају да тврдимо
да постоји негативна корелација између нивоа образовања и сиро
маштва популације.
Друга претпоставку коју треба да докажемо јесте да реформа
и политике образовања у Црној Гори воде редукцији броја образо
ваних. Термин редукција дефинишемо у односу на постојећи по
тенцијал. У Црној Гори је у току свеобухватна реформа образовног
система. Отпочела је са реформом основног, а наставила се рефор
мама средњег и високог образовања. Иако су озбиљна истражи
вања која би била усмјерена на мјерење ефеката реформи обра
зовања нажалост ријетка, евидентно је да процес трансформације
наилази на бројне проблеме. Кључни документи којима је дефини
сан развој и трансформација система образовања у Црној Гори су
Стратешки план реформе образовања 2005–2009. године, а када
је у питању образовање до високог нивоа и Стратегија развоја
и финансирања високог образовања у Црној Гори. Низом одлука
и препорука Министарство просвјете континуирано настоји огра
ничити број уписаних на високообразовне институције у јавном
власништву у Црној Гори. Као разлози се наводе хиперпродукција
високообразованог кадра и неусклађеност са тржиштем рада. Оба
разлога имају одређену вриједност, али и значајне недостатке.
Прије свега, као што ће се видјети у трећем дијелу овог по
главља гдје се упоређује проценат високообразованих у Црној Го
ри са процентима на нивоу реперне тачке – Европске уније, Црна
Гора је и даље значајно испод просјека и још значајније испод стра
тешког циља који је зацртан од стране заједнице у коју се настоји
интегрисати. Са друге стране, подаци ће такође показати да иако
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на територији Европе све више људи ради на мјестима за која су
преквалификовани (што би било у складу са аргументом ресорног
министарства), они који посједују виши ниво образовања лакше и
брже долазе до посла. Високо образовање је само један од сегмена
та образовног система једне државе. Иако оно није довољно за ре
дукцију сиромаштва (наиме, показало се такође да је много важни
је образовање на примарном или секундарном нивоу), можемо га
сматрати индикатором неадекватно конципираних јавних полити
ка бар у погледу редукције сиромаштва. Ограничавајући приступ
бесплатном или финансијски доступном високом образовању ши
рој популацији грађана, надлежно министарство не може пости
ћи зацртани циљ – побољшање квалитета високог образовања, али
зато може постићи низ нежељених ефеката. Квалитет образовања,
који јесте значајан проблем у црногорском контексту, треба поди
зати користећи низ других инструмената, од којих је кључни пове
ћање улагања. Напротив, важеће стратегије, али и пракса (довољно
је погледати некадашњи тренд смањивања издвајања за образова
ње из буџета) указују на супротан тренд. У табели 1 приказујемо
издвајања јавних средстава за високо образовање.
Табела 1: Кретање јавних средстава издвојених
за високо образовање од 2007. до 2013. године
(износи приказани у €)
Пренос
Истраживачки Средства за
Стипендије
буџетских
грантови и
истраживање
и стуГодина средстава за
стипендије за
за
дентски
Универзитет
студије у
Универзитет
кредити
Црне Горе
иностранству
Црне Горе

Укупно

2007.

13,040,000

1,652,400

150,000

156,010

14,998,410

2008.

16,300,000

2,032,800

200,000

1,103,430

19,636,230

2009.

17,423,000

2,144,400

250,000

1,024,373

20,841,773

2010.

14,781,000

1,999,400

200,000

1,498,294

18,478,694

2011.

13,502,000

1,467,460

180,000

895,121

16,044,581

2012.

13,190,000

1,471,760

180,000

1,253,474

16,095,234

Извор: Министарство просвјете, Министарство науке, Министарство финансија,
(2007–2013)

Презентовани подаци у табели указују на то да од 2010. до
2013. године креће примјетни тренд смањењa издвајања за високо
образовање (Универзитет Црне Горе). Овако постављене образов
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не политике могу оснажити процес ометања међугенерацијске мо
билности, тј. довести до петрификације социјеталне репродукције
односно до тога да сиромашни остају сиромашни. Истраживања
показују да постоји корелација између одређених угрожених кате
горија становништва, сиромаштва и недостатка образовања. „Кла
са, раса, пол и старост као димензије сиромаштва указују на то
да млади, припадници радничке класе, етничких мањина, те жене,
као и групе код којих се више од ових својстава стиче, имају нај
већу вјероватноћу да буду погођени сиромаштвом, као и да имају
мању вјероватноћу да постигну одговарајуће образовне исходе.“5)
Смањење буџета за високо образовање веома лако може негативно
утицати и на доступност високог образовања различитим катего
ријама становништва. Мањи буџет Универзитета доводи у питање
егзистенцију појединих студијских програма, а самим тим и сма
њене могућности избора приликом уписа државних универзитет
ских јединица. На крају рестриктивног процеса, ограничени при
ступ образовању лишава људе шанси да учествују у друштвеном,
економском, политичком и културном животу заједнице.
У периоду од 2014. до 2016. године примјетан је тренд издва
јања већих средстава за потребе високог образовања (Универзи
тет Црне Горе). Истовремено, развијају се планови на пољу јачања
каријерне оријентације младих. Заокрет у односу према политици
високог образовања је неминован с обзиром на то да проблем за
пошљавања младих све више оптерећује како Црну Гору, тако и ве
ћину савремених друштава. Тако на примјер у државама ЕУ Репу
блика Хрватска има трећу највећу стопу незапослености од 17,5%
иза рекордне Грчке (27%) и Шпаније (24,4%). Низак удио младих
запослених у радно способној популацији имплицира читав низ
проблема у свакој држави.
Проблеми у каријерним оријентацијама младих захтијевају
преиспитивање људског капитала уз уважавање другачијих трен
дова на тржишту рада. Индентификоваћемо пет трендова значај
них за усмјеравање каријерних оријентација младих. „Први тренд
је смањивање удјела материјалног – реалног сектора у бруто дома
ћем производу. Тржишна позиција све се више усмјерава на ствара
ње позитивног имиџа, друштвено одговорног пословања и испити
вање жеља и потреба корисника. Други тренд се односи на статус
високог образовања. Особе које стекну високо образовање имају
5)

Carlo Raffo, Alan Dyson, et al., Education and poverty. A critical review of theory, policy and
practice, Joseph Rowntree Foundation - JRF, York, United Kindom, 1997, p. 12.
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веће изгледе за запошљавање, већа примања, сигурније послове и
бољи развој каријере него што је то случај код младих који имају
нижу разину образовања. Трећи тренд се огледа у иновацијама и
новим занимањима. Све већи број нових радних мјеста отвара ће
се у услугама, посебно у образовној, здравственој, информатичкој
и туристичкој индустрији, као и у финансијском сектору и инду
стрији забаве. Четврти тренд односи се на стимулисање рада запо
слених. Награђивање постигнућа запослениx све се више заснива
на индивидуалним учинцима и укупним колективним постигну
ћима одређеног пословног сaстава. Пети тренд односи се на нагли
развој информацијске технологије.“6) Наведени трендови на тржи
шту рада указују на неопходност ширења идеје самозапошљавања
и упознавање младих са предностима оваквог начина функциони
сања на тржишту рада. Слобода у одлучивању и пласирању соп
ствених идеја, независност и повећано задовољство послом само
су неке од предности самозапошљавања које могу бити занимљиве
популацији младих.

3. ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ 
- КОМПАРАТИВНИ ПРИМЈЕРИ
Освртом на податке када је у питању проценат образованих у
Црној Гори желимо анализирати актуелну ситуацију на пољу обра
зовања становника у Црној Гори. Податке о проценту високообра
зованих можемо посматрати и у упоредној перспективи. Подаци са
два реализована пописа указују на то да се проценат образованих у
Црној Гори повећава, при чему је он и даље испод просјека 27 др
жава Европске уније. Према Попису из 2003. без школске спреме
је било 4.3% популације у Црној Гори, основну школу и непотпуну
основну школу имало је 32.5%, средњу школу 48.4%, високу и ви
шу школу 12.5%, а одговор није дало 2.1% становника Црне Горе
(МОНСТАТ, 2005).7) Према резултатима Пописа из 2011. године,
без школе је 2%, основну и непотпуну основну школу има 28%,
средњу школу 52%, више и високе школе 17% (1% није дало одго
вор).8)
6)

Видоје Вујић, „Глобална интеракција образовања и тржиштарада“, у зборнику: Трен
дови развоја: Универзитети у промјенама... (приредио проф. др Владимир Катић), Фа
култет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Златибор, 2015, стр. 1.

7)

Завод за статистику Црне Горе, Школска спрема и образованосту Црној Гори, Подго
рица, 2005.

8)

Завод за статистику Црне Горе, Образовна структура становништва у Црној Гори,
Подгорица, 2011.

62

Владимир Илић, Угљеша Јанковић

Високо образовање као ...


Табела 2: Школска спрема и образованост
становништва у Црној Гори
Попис 2003.
%

Попис 2011.
%

Без школе
Основна и непотпуна основна
школа
Средња школа

4.3

2.0

32.5

28.0

48.4

52.0

Висока и виша школа

12.5

17.0

Без одговора

2.1

1.0

У Црној Гори је тренутно 1.5% неписмених или 8149 лица.
Просјечна старост неписмених је 62 године, више је неписмених
међу женама, него међу мушкарцима, међутим, просјечна жена ко
ја је неписмена стара је 66 година, док је просјечан неписмен му
шкарац стар 44 године. Завод за статистику је објавио обједињене
податке за оне који имају високу и вишу школу (17%) из којих се
не може видјети колико је тачно оних са завршеним факултетом.
Ипак, статистичари процјењују да је овај проценат тренутно око
9%. Просјек за 27 земаља Европске уније у 2010. години према
Еуростату је 22.8% (примјери неких земаља Белгија – 30%, Њемач
ка – 22.6%, Велика Британија 31.5%, од земаља региона, Словени
ја 20.2% или Хрватска 15.5%). Интересантан је и податак, према
извјештају Еуростата (2012) да се високообразовани људи у про
сјеку два пута брже укључују на тржиште рада од оних са нижим
нивоом образовања. Тако за Европску унију постоје подаци који
кажу да је типичан период чекања првог правог посла за високо
образоване пет мјесеци, за оне са средњом школом 7.5, а оне који
имају образовање ниже од тога 9.8 мјесеци. Поред тога, истражи
вања показују директну линеарну повезаност између образовања
и просјечних примања. Тако је, нпр. група аутора установила да
појединачна примања радника расту за 7.3% сваком наредном го
дином образовања коју радник има. У укупном проценту, десетого
дишње образовање повећава за 37% приходе радника.9)
9)

Masood Sarwar Awan, Nouman Malik, Haroon Sarwar, Muhammad Waqas, „Impact of Edu
cation on Poverty Reduction“, International Journal of Academic Research, Human Reso
curce Menagement, Academic Research Society, number 3/2011, p. 660.
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4. ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 
У ИНТЕРАКЦИЈИ СА СОЦИЈАЛНОМ СИТУАЦИЈОМ
И КАРИЈЕРНОМ ОРИЈЕНТАЦИЈОМ МЛАДИХ
Aктуелна ситуација на подручју образовања још увијек није
на нивоу неопходном за реализацију проактивне државне полити
ке у процесу редукције сиромаштва и превенције незапослености
младих. Укључивањем сиромашних категорија у образовни про
цес, и подстицањем њиховог напредовања према вишим образов
ним нивоим
 а увећале би се њихове животне шансе. Такав конти
нуиран процес неминовно почиње од базичних нивоа образовног
система. Кроз јачање процеса укључивања у основно и средње
образовање стварају се претпоставке за даљу едукацију према ви
шим нивоим
 а образовног система. У циљу подстицања социјалне
инклузије сиромашних у образовни систем, неопходно је креира
ње сљедећих дјелотворних мјера (према препорукама УНИЦЕФ-а
из 2013. године), пре свега мјера унапријеђења образовне подршке
дјеци сиромашних лица у основном и средњем образовању кроз:
1. рано укључивање сиромашне дјеце из идентификованих
сиромашних породица у предшколско и основношколско
образовање;
2. унапређење и модернизација у организацији ваннастав
них активности у школама развојем садржаја који ће обо
гаћивати друштвени живот и социјалне контакте дјеце
(нпр. побољшање у раду спортских, драмских, литерал
них секција);
3. обогаћивање садржаја и адаптација школских библиотека
у циљу њихове доступности у погледу садржаја и могућ
ности електронских приступа;
4. превентивно дјеловати на могућности прераног напушта
ња школе (менторство, вршњачко учење, укључивање ро
дитеља);
5. отвореност школе за контакте и посјете споља (нпр. го
стовање свршених ученика школе који су поријеклом из
маргинализованих породица, а постигли су касније запа
жене успјехе у образовању);
6. развој социјалног и педагошког рада у основним и сред
њим школа и сарадња са локалним центрима за социјални
рад (праћења школског успјеха дјеце која су корисници
дјечијег додатка и чије породице користе право на мате
64

Владимир Илић, Угљеша Јанковић

Високо образовање као ...

ријално обезбјеђење, награђивање успјешних и посвеће
них ђака, код мање успјешних инсистирати на превенцији
неуспјеха, а не на надокнади након лоше оцјене);
7. при основним и средњим школама отворити савјетова
лишта чији би основни задатак био садржан у тзв. „мен
торству за учењем“. Ментори за учење би највећу пажњу
поклањали социјално искљученој дјеци, помажући им да
се изборе са породичним и личним проблемима;
8. обезбјеђивање учешћа и обуке родитеља који се нала
зе на евиденцији корисника материјалног обезбјеђења,
и примјена законски прописаних санкција уколико де
стимулишу одлазак дјетета у школу. Уколико је ријеч о
родитељима са нижим нивоом образовање неопходно је
реализовати њихово укључивање у програме доквалифи
кације и обука за одрасле изван формалног система обра
зовања.
У контексту последњег треба споменути мјере унапређења
образовања одраслих сиромашних лица за унапређење њихових
социо-грађанских компетенција и радних способности. Ове мјере
имају за циљ да одраслим сиромашним лицима, идентификована
службеном линијом сиромаштва, побољшају шансе за њиховом
социјалном интеграцијом Под развојем социо-грађанских компе
тенција подразумијевамо развој: комуникацијских вјештина, раз
вој способности рјешавања проблема и развој способности само
сталног рада. Радне способности сиромашних лица у Црној Гори
могу бити унапријеђени кроз: програме обука одраслих (едукатив
ни курсеви о мануелним занимањима за којима на тржишту рада
постоји потреба), програми јавних радова, усмјеравањем сирома
шних према пољопривредним активностима. Истовремено, меха
низам санкције у случају одбијања партиципације на јавним радо
вима или пољопривредним активностима огледао би се у укидању
права на минимални доходак.
Активности на подручју образовања захтијевају додатна фи
нансијска оптерећења по државни буџет. Ипак, улагања у образов
не политике дугорочно бивају итекако исплатива са аспекта социодемографског развоја популације, јер се увећавају потенцијали
економије знања и спречава културна репродукција сиромаштва.
Такво инвестирање у ресурсе намењене образовању, превасход
но дјеце, значе издашнији исход касније у виду њихове повећане
способности адаптације током цијелог живота.10) Инсистирање
10) Gospe Esping Andersen, „Socijalna država za XXI stoljeće?“, u zborniku: Socijalna država
u 21. stoljeću, privid ili stvarnost? (priredili: Siniša Zrniščak, Gojko Bežovan, Zoran Šućur,
Vladimir Puljiz), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006, str. 56.
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на апсолутној партиципацији у формалном образовању, кроз уна
пређење садржаја образовног система, само је један дио општег
процеса редукције сиромаштва и незапослености. Реформе на под
ручју образовања неминовно морају пратити дешавања у сфера
ма социјалне политике и политике запошљавања. Ипак, званичне
јавне политике у области образовања би требало креирати водећи
рачуна и о важној друштвеној функцији које оно врши у погледу
социо-економског развоја друштва и интереса грађана као носила
ца личних права.
Посебна тема јесу механизми укључивања младих на тржи
ште рада. Комплексност овог проблема огледа се у још недовољно
заступљеним активности које би се усмјеравале у следећим прав
цима:
а) Артикулација жеља и интереса популације младих у од
носу на реалне радне просторе на тржишту рада;
б) Унапређење професионалних особина, стручне компе
тенције и практичних вјештина популације младих;
в) Побољшање потенцијала за доношење индивидуалних
одлука које се тичу даљег образовања, оспособљавања и
усавршавања;
г) Стварање услова за формирање осјећаја сигурности код
младих за самостално управљање каријером;
д) Јачање способности младих за флексибилнија прилагођа
вања промјенама у сфери тржишта рада.
Промовисањем идеје самосталног радног ангажмана и пред
узетничке дјелатности јесте један од начина за рјешавање пробле
ма лимитираних каријерних оријентација младих. У том смислу
треба инсистирати на афирмацији дјелатности усмјерених на по
кретање, организовање и иновирање у областима пословања или
бизниса са основним циљем да остваре добит на тржишту, ко
је обично носе епитет предузетничких. Предузетничке политике
обезбјеђује корист великом броју корисника тј. друштву у цјелини
док трошкове сноси уска група. Успјех ове политике у великој мје
ри зависи од способности креатора и реализатора јавних политика
да истакну јавну корист, добро и јавни интерес, које ова политика
обезбјеђује као и праведност предложене дистрибуције трошкова.
Добри примјери су: заштита животне средине, заштита потрошача,
регулација хране и лијекова, итд.11)
Потребе грађана у сферама производње, потрошње, зашти
те животне средине, здравља, образовања, захтијевају постојање
11)
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стратегија и модела за њихову имплементацију. Програмирање си
стема високог образовања неминовно треба да садржи механизме
и сервисе преко којих студенти ефикасније граде образовни про
фил, дефинишу властите склоности и таргетирају потенцијална
радна мјеста на тржишту рада.
На примјер, сервиси за подстицање каријерних оријентација
младих могу стимулисати размјену људског и социјалног капитала
садашњих и будућих генерација кроз формирање алумни мрежа
као вида подршке младим који су тренутно актери процеса високог
образовања.
Таквим сервисима у високом образовању потенцијално су
изводљиви сљедећи исходи:
а) Млади ће се упознати са процедурама и неопходним до
кументацијама за отварање start-up компанија, предузећа,
агенција, начина уплаћивања пореза, доприноса, здрав
ственог и социјалног осигурања, итд.
б) Млади ће активно моћи да прикупљају информације о
стању на тржишту, постојећим предузећима, активности
ма, понуди, тражњи, потенцијалној конкуренцији, итд.
в) Млади ће стећи способност прављења бизнис плана, као
документа визији своје самосталне дјелатности. Кроз
стечену способност млади ће имати капацитете за; поста
вљање бизнис циљева, анализирање слабости и предно
сти планираних активности, а у складу са тим и поста
вљање бизнис стратегије.
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Vladimir Ilic, Ugljesa Jankovic
HIGHER EDUCATION POLICY AS A PROTECTIVE
FACTOR FROM ENTERING THE RISK OF POWERTY
AND SUPPORT TO CARRIER ORIENTATION OF
YOUNG PEOP
 LE IN MONTENEGRO
Resume
Activities regarding education require additional financial bur
dening of the state budget. However, investing in long-term education
policies is very cost-effective in terms of socio-demographic develop
ment of the population, since it increases the potential of the “know
ledge economy” and prevents cultural reproduction of poverty and
unemployment. Such investment in resources that are aimed primarily
at education of children have a more generous outcome later on in life,
since such children show increased and lifelong ability to adapt. Insi
sting on the absolute participation in formal education, through educa
tional content improvement is but one part of the overall process of re
ducing poverty. Reforms in education inevitably follow developments
in the spheres of social protection and employment policies. However,
official policy in the field of education should be created taking into
account the important social function that it performs in terms of socioeconomic development of society and the interest of citizens as indivi
dual rights bearers.The point is that every limiting of chances for parti
cipation in education (especially at tertiary level) limits the life chances
of individuals their carrier ways and leads to the selective application
of the principle of solidarity. Instead of the institutionalized measures
and activities aimed towardsreducing the University admissionsin order
to stabilize labor market, it would be preferable to start from the as
sumption that the educated individual is functionally capable to manage
market competition. It is well-known that the events on the market are
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by no means affected by the internal factors arisingwithinthe "domestic
market" itself, but these rather depend on a large number of external
factors belonging to global society. In an era of flexible borders, not
only in Europe but throughout the world as well, it is best to create a
reform which would be directed at empowering the highly educated
employeeswho would also be competitive on international market.
Key words: poverty, human capital, career orientation, public policy.
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ПРИМЕНА МУЛТИСИСТЕМСКОГ
ПРИСТУПА У РАДУ СА МЛАДИМА 
СА АНТИСОЦИЈАЛНИМ ПОНАШАЊЕМ 
У СРБИЈИ***
Сажетак
Рад се бави анализом примене приступа и принципа мулти
системске терапије (МСТ) у оквиру програма ОПТИМУС за поро
дице. Уобичајен циљ третмана младих са антисоцијалним понаша
њем је смањење антисоцијалног понашања. Специфични изазови у
његовом постизању су проблеми ових младих у неколико система
(породици, вршњачкој групи, школи/радном месту), као и велико
осипање породица које долазе на третман у установу, и то најпре
оних који имају најизраженије проблеме. МСТ Хенглера и сарад
ника наведене изазове је премостила третманом у природној сре
*
Ванредни професор
** Дипломирани социјални радник
*** Овај рад је резултат рада на пројекту Криминал у Србији: феноменологија, ризици и мо
гућности социјалне интервенције који финансира Министарство просвете, науке и тех
нолошког развоја Републике Србије, број 47011. Рад је излаган на 64. научно-стручном
скупу Друштва психолога Србије Релације и границе – психологија и интерперсонални
односи, Златибор, Србија, 25–28. мај 2016.
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дини младе особе и оснаживањем родитеља/родитељских фигура
и младе особе за превазилажење проблема како у породици, тако
и у другим системима. Заснована је на социо-еколошком моделу
и системској породичној терапији. МСТ је евалуирана као једна
од најефикаснијих у овој области, али су интензивно ангажова
ње терапеута уз мали број случајева које истовремено води, као
и економски веома захтевна едукација учинили овај програм не
приступачним за примену у нашој средини. Програм ОПТИМУС
за породице настоји да у раду са младима са антисоцијалним по
нашањем примени принципе МСТ, интегрише их са доприносима
кратке терапије усмерене на решење, когнитивно-бихејвиоралних
приступа и модела стадијума социјалне интеракције и да их прила
годи приликама у Србији. Програм обухвата 12 недељних посета
породици од стране реализатора програма, од којих су прве три и
последња полуструктурисане, а у осталима се имплементира неки
од 15 модула у складу са потребама породице. У раду се анали
зирају специфична решења која програм нуди у светлу приступа
и принципа МСТ, као и њихове предности и изазови у примени у
раду са младима са антисоцијалним понашањем у нашој средини.
Кључне речи: млади у сукобу са законом, поремећаји понашања, делин
квенција, психотерапија, третмани.

1. УВОД
Први приступи третману младих са антисоцијалним пона
шањем су стављали акценат на одвраћање кроз кажњавање (ли
шавање слободе, физичко злостављање, изолација) и застрашива
ње казном нису смањивали вероватноћу рецидива. Ни приступи
фокусирани само на индивидуу и њене унутрашње процесе (нпр.
психодинамски приступ) нису дали резултате. Тек су когнитив
но-бихејвиорални приступи, фокусирани на налажење везе из
међу спољних утицаја и понашања особе, довели до позитивних
промена, али се оне често нису одржавале. До прекретнице дола
зи када се млади почињу сагледавати као интегрални део система
којима припадају, прво у оквиру породице (системска породична
терапија), а затим у оквиру мреже међусобно испреплетаних си
стема - породице, школе, вршњачке групе, локалне заједнице (пер
спектива социјалне екологије или еко-системска перспектива). Од
еко-системских приступа се по својој успешности издваја мулти
системска терапија.
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2. МУЛТИСИСТЕМСКА ТЕРАПИЈА
Мултисистемска терапија (МТС) Хенглера и сарадникa1) пр
венствено је намењена младима узраста од 12 до 17 година у ви
соком ризику за смештај ван породице због озбиљног, хроничног
или насилног антисоцијалног понашања или због његовог комор
бидитета са болестима зависности. Насталa је као одговор на огра
ничења доступних индивидуалних, групних и институционалних
третмана: ниску ефикасност, ниску одговорност пружаоца услуга
за постигнуте резултате и високе трошкове третмана. Заснована
је на теорији генералних система и теорији социјалне екологије.
Сврха третмана је: (а) смањење антисоцијалног понашања младих,
(б) смањење других типова проблематичног понашања, као што је
злоупотреба дроге, и (ц) смањење трошкова заједнице кроз интер
венције у природној средини уместо смештаја младих ван породи
це и затварања.

2.1. Модел третмана МСТ
МСТ је кратак интензиван третман фокусиран на породицу
и локалну заједницу, у трајању од три до пет месеци. Нагласак је
на оснаживању породице, тако да је у стању да створи окружење
које промовише здравље кроз мобилизацију непосредних снага де
тета, породице и заједнице (школе, суседства, пријатеља и осталих
кључних актера). Од терапеута се тражи да су темељно обучени
за примену овог приступа, интелигенти, отвореног ума, флекси
билни, креативни, и етични у свом послу. Могу бити по почетној
едукацији психолози, породични терапеути, искуснији социјални
радници. Један терапеут најчешће ради са 3-6 породица, а младој
особи пружа услуге тамо где се налази, било да се ради о свако
дневним контактима (лицем у лице или преко телефона), о догово
реним посетама, најчешће породици (чешће од једном недељно),
или о хитним интервенцијама у кризи, за које је терапеут или члан
његовог тима доступан сваки пут када му затраже помоћ, 24 часа
дневно седам дана у недељи. Терапеут функционише у оквиру ти
ма од 3-4 терапеута, који се међусобно подржавају. Тим има редов
ну супервизију ради превазилажења тешкоћа у раду, проналажења
погодних интервенција и прагматичних решења и постизања по
вољног исхода у породици.
1)

Scott W. Henggeler, Sonja K. Schoenwald, Charles M. Borduin, Melisa D. Rowland,
Phillippe B. Cunningham,Multisystemic Treatment of Antisocial Behaviour in Children and
Adolescents, The Guilford Press, New York, 1998, р. 287.
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Специфичне технике третмана интегрисане су у социо-еко
лошки контекст и укључују терапијске приступе који су показали
најбоље емпиријске резултате за циљну групу, укључујући когни
тивно-бихејвиоралне интервенције, бихејвиоралну обуку родитеља
и породичну терапију. Ради се пре свега са родитељима и старате
љима на побољшању њихових родитељских вештина, укључујући
унапређење квалитета комуникације и породичних односа, дефи
нисање и спровођење јасних породичних правила у којима се свако
ризично понашање санкционише, а свако просоцијално награђује
и стимулише, подршку у развијању социјалних вештина, у пости
зању бољег школског успеха младе особе и у дефинисању и оства
рењу личних просоцијалних планова, у укључивање детета у про
социјалне активности, повезивање са просоцијалним вршњацима,
проширивање спектра његових интересовања и развијање реле
вантних односа са осталим системима којима припада. Такође, ро
дитељи се подржавају да развију групу подршке од чланова шире
породице, пријатеља, суседа, и сл. План третмана осмишљава се и
саставља у активној сарадњи терапеута и чланова породице, тако
да се од почетка гради одговорност породице за спровођење трет
мана. Породица је та која води ка остварењу циља третмана, док је
терапеут усмерава и помаже. Терапеут поштује одлуке породице о
циљу третмана чак и када се са њима сасвим не слаже.

2.2. Девет принципа МСТ
Дизајн и имплементација интервенција МСТ базирани су
на девет централних принципа, који операционализују МСТ. Ева
луација степена у коме се неки програм примене МСТ придржа
ва суштине третмана је заснована на процени од стране учесника
(родитеља, младих, терапеута) колико је терапеут привржен овим
принципима којима се дефинише специфичност овог приступа у
односу на остале.
Први принцип, „примарна сврха процене је да се разуме ме
ђусобно уклапање идентификованог проблема и његовог ширег
системског контекста“2), наглашава да је примарна сврха процене
да се разуме како идентификовани проблеми „имају смисла“ у со
цио-еколошком контексту адолесцента. Терапеут систематски при
купља информације од чланова породица, наставника, оних који
су упутили случај и других извора и интегрише их да би одредио
факторе ризика и њихове међуодносе. На основу ове процене, те
рапеут у сарадњи са тимом и супервизором формира хипотезу ге
нералне форме: „Елемент А доприноси елементу Б за особу Ц под
2)
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X околностима.“3) На основу ове хипотезе се одређује интервен
ција, базирана на снагама и потребама система којем припада адо
лесцент. Успешност интервенције показује да ли је хипотеза тачна
или не. На основу овога и осталих процеса у породици, формули
ше се следећа хипотеза, и процес се понавља све док се циљеви
третмана не остваре.
Други принцип је да „терапеутски контакти наглашавају по
зитивно и да користе снаге система као полуге промене.“4) Фоку
сирање на породичне снаге има много предности: смањење нега
тивног афеката, стварање осећања наде и позитивних очекивања,
идентификовање фактора заштите, смањење фрустрација кроз на
глашавање да је проблем решив, повећање самопоуздања чланова
породице. Примена овог принципа даје снажан основ за развој са
радње са породицом у третману.
Трећи принцип је да „интервенције су дизајниране тако да
промовишу одговорно понашање и смањују неодговорно понаша
ње међу члановима породице.“5) Сврха МСТ се може дефинисати
и као повећање одговорног понашања, пре свега родитеља, а затим
и деце у породици. Преузимањем одговорности за себе, свој живот
и последице својих одлука и понашања враћа достојанство члано
вима породице и повећава њихову самоефикасност.
Четврти принцип гласи: „интервенције су усредсређене на
садашњост и оријентисане на акцију, циљајући на специфичне и
добро дефинисане проблеме.“6) Садашњост се види као једино мо
гуће полазиште промене, а акција као једини начин да се промена
оствари. Специфични и добро дефинисани проблеми омогућава
јасну акцију и једноставну процену њених ефеката. Тако сваки по
зитивни помак може да се увиди и и истакне, и тиме повећа нада и
самоефикасност чланова породице.
Пети принцип се односи на то да су „интервенције усмере
не на секвенце понашања унутар и између вишеструких система
које одржавају идентификоване проблеме.“7) Овај принцип указу
је на високу индивидуализацију третмана. Фокус на специфичне
секвенце које у конкретној ситуацији одржавају проблем показује
како се проблем поново ствара из покрета/речи/акције у следећи
покрет/реч/акцију. Овако јасно сагледавање омогућује увођење ја
3)

Исто, стр. 26.

4)

Исто, стр. 28.

5)

Исто, стр. 32.

6)

Исто, стр. 34.

7)

Исто, стр. 36.
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сне и јасно циљане специфичне промене која раскида патолошке
обрасце и ствара конструктивну размену. Узимају се у обзир сви
системи којима адолесцент припада. Конструктивна промена ин
терперсоналних трансакција између система омогућује породици
да развије локалну просоцијалну мрежу подршке и постигне циљ
третмана.
Шести принцип третмана је да је „интервенција развојно
примерена и у складу са развојним потребама младе особе.“8) При
рода и начин интервенције треба да се прилагођава когнитивним
и социјалним развојним могућностима и младе особе и родитеља/
старатеља.
„Интервенције су дизајниране тако да укључује дневни или
недељни напор чланова породице“9), гласи седми принцип. Прет
поставка на почетку третмана је да породице у третману имају
историју обимних проблема, те да је нужан интензивни напор свих
чланова на њиховом превазилажењу. Осмишљеном интервенцијом
која предвиђа дневне и недељне напоре чланова подстиче се од
говорно понашање свих чланова породице, њихово уједињавање
и изједначавање у заједничкој одговорности за проблеми његово
решење, брже решавање проблема и континуирано праћење ре
зултата. Успешна реализација се увиђа и наглашава, што доводи
до повећање самоефикасности и наде. Неуспешна реализација је
основ за увиђање препрека, развијање алтернативних решења и во
ђење породице да се носи са неуспесима креирајући нова решења
и одржавајући наду и фокус на промени.
Осми принцип је да се „ефикасност интервенције контину
ирано процењује из више перспектива, подразумевајући одговор
ност оних који су укључени у третман да ће превазићи баријере за
постизање добрих резултата.“10) Ако терапеут редовно и тачно пра
ти прогрес у третману, може да брзо увиди ефекат интервенције и
да благовремено размотри алтернативна решења. Ради обухватно
сти и тачности процене, терапеут користи различите методе (са
мопроцена, документација, медицинско и психолошко тестирање
итд.) и различите изворе. Информантима гарантује поверљивост
података и свестан је њихове поузданости, тачности и могућих
предрасуда.
8)

Исто, стр. 37.

9)

Исто, стр. 38.

10) Исто, стр. 40.
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Девети принцип се односи на то да „интервенција треба да
буде дизајнирана тако да промовише генерализацију третмана и
дугорочно одржање постигнуте терапеутске промене кроз оснажи
вање старатеље да се баве потребама чланова породице у контек
сту различитих система.“11) Генерализација и одрживост постигну
тих промена су кључни за процену вредности МСТ интервенција,
што је наведено у самом циљу третмана и на чему се ради од првог
успостављања контакта терапеута са породицом. Континуирано
се промовише одговорност младе особе и чланова њене породи
це, развој вештина и социјалне мреже подршке у природној сре
дини. Терапеути одбијају да се брину о клијентима када они то
могу сами, не спроводе сами интервенције кад год је то могуће,
избегавајући „рад за“ породицу. Они препознају капацитете кли
јената, поткрепљују њихово адаптивно понашање и самоконтролу
и олакшавају да други из природне средине адолесцента реализују
интервенције.
МСТ има бројне сличности са приступом системске поро
дичне терапије, али се овде знатно већа пажња поклања адолесцен
товој и породичној социјалној мрежи и начином на који она утиче
на антисоцијално понашање. Пружање услуга у природној среди
ни омогућава приступачне услуге. Традиционалне породичне те
рапије по правилу имају мање интензивне и фокусиране услуге,
те ретко се примењују вишеструки контакти између терапеута и
породице неколико сати недељно.

2.3. Ефекти МСТ
МСТ спада у један од најефикаснијих и најдокументовани
јих програма за младе са озбиљним антисоцијалним понашањем,
укључујући хроничне, насилне и сексуалне деликте, као и младе
преступнике који злоупотребљавају супстанце или су од њих за
висни. Примена програма се проширила и на рад са омладином
са озбиљним емотивним проблемима и на рад са породицама које
злостављају или занемарују своју децу (MST-CAN).12),13),14) Обја
11) Исто, стр. 40.
12) Scott W. Henggeler, Sonja K. Schoenwald, Melisa D. Rowland, and Phillippe B. Cunningham, Serious EmotionalDisturbance in Children and Adolescent. Multisystemic Therapy,
The Guilford Press, New York, 2002, pр. 260.
13) MST Group, Multisystemic Therapy, Research at Glance. Published MST Outcome,
Implementation and Benchmarking Studies, MST Group, MSTServices, January 20016. Internet, http://mstservices.com/files/outcomestudies.pdf, 05/04/2016, р. 1.
14)	Scott W.Henggeler,Cindy M. Schaeffer, „Multisystemic Therapy®: Clinical Overview, Outcomes, and Implementation Research“, Family Process, Wiley-Blackwell, Hoboken, New
Jersey, Vol. 55, No. 3/2016, pр. 514–528.
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вљено је више од 100 рецензираних радова о исходима и примени
овог програма, које су обухватале више од 43000 породица15),16).
Преглед 55 студија исхода овог програма, од којих је 34 спроведено
од стране независних истраживача, показује да се дугорочне стопе
поновног хапшења озбиљних малолетних делинквената смањују
за Mdn=42%, a смештај ван породице се смањује за Mdn=54%.17)
У једној студији је приказано праћење 176 субјеката 21,9 година
после завршетка програма, које је показало пет пута мање прекр
шаја, дупло мање цивилних тужби и значајно нижи рецидивизам
криминала код учесника МСТ (укључујући и оне који су одуста
ли од третмана), него код корисника индивидуалног третмана.18)
Хапшења због криминала је било значајно мање код учесника
МСТ него код корисника индивидуалног третмана (34.8% наспрам
54.8%), при чему је највећа разлика била код насилних дела, којих
је било скоро четири пута мање код корисника МСТ (4,3% наспрам
15,5%). Друга истраживања показују да се значајно се смањује и
злоупотреба супстанци.19) Долази и до знатне уштеде трошкова у
односу на стандардне програме установа за корекцију и установа
за ментално здравље.20) Такође се показује унапређено породично
функционисање, мање менталних проблема и веће задовољство
клијената услугом у односу на класичне третмане. Ефекти МСТ
третмана су значајно повезани са степеном у коме се реализато
ри придржавају третмана, па се приликом процене ефеката обра
ћа посебна пажња на ову димензију.21) Истраживања показују да
је унапређење родитељства најизраженији медијатор придржавања
15) Исто, стр. 514–528.
16) MST Group, Multisystemic Therapy, Research at Glance. Published MST Outcome, Imple
mentation and Benchmarking Studies, нав. дело, стр. 1.
17) Исто, стр. 1.
18) Aaron M. Sawyer and Charles M. Borduin, „Effects of Multisystemic Therapy Through Mi
dlife: A 21.9-Year Follow-Up to a Randomized Clinical Trial With Serious and Violent Ju
venile Offenders“, Journal of Consulting and Clinical Psychology, American Psychological
Association, Washington, D.C., Vol. 79, No. 5/2011, pр. 643–652.
19) Scott W. Henggeler, W. Glenn Clingempeel, Michael J. Brondino, Susan G. Pickrel, „Fouryear follow-up of Multisystemic Therapy with substance-abusing and substance-dependent
juvenile offenders“, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
Elsevier on behalf of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Amsterd
am,Vol. 41,No. 7/2002,pр. 868–874.
20) Stephanie J.Klietz, Charles M.Borduin, Cindy M. Schaeffer, „Cost–benefit analysis of multisystemic therapy with serious and violent juvenile offenders“, Journal of Family Psychology,
American Psychological Association, Washington, D.C., Vol. 24, No. 5/2010, pр. 657–666.
21) Scott W. Henggeler, Cindy M. Schaeffer, „Multisystemic Therapy®: Clinical Overview, Out
comes, and Implementation Research“, нав. дело, pр. 14–28.
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третману и успеха третмана, а затим и смањење дружења са анти
социјалним вршњацима.22)
До сада је МСТ примењен широм САД, Канаде, у Чилеу23)
и у десетак земаља Европе, од којих је пионир била Норвешка.24)
Норвежани су у првој студији ефикасности програма ван САД на
шли да је МСТ значајно ефикаснији од класичних приступа не са
мо у смањењу проблема понашања и смештаја ван породице, већ и
интернализованих проблема, као и у повећању социјалних вешти
на и задовољства породице третманом, без обзира на пол. Аутори
закључују да је МСТ применљива и ван граница САД.25) Резултати
се одржавају и после две године.26) МСТ се успешно примењује у
Норвешкој и 10 година касније, захваљујући политичкој подршци
и стабилном финансирању.27)

2.4. Ограничења МСТ
Мултисистемска терапија захтева високу одговорност и по
свећеност породице за постизање исхода. Постоји ризик од одуста
јања неког од чланова породице током третмана, што може делова
ти контрапродуктивно и тиме угрозити процес.28) Могу постојати
тешкоће у проналажењу особа у ширем окружењу адолесцента ко
је су спремне да учествују у третману који тражи залагање са њи
хове стране. Постојање психичких обољења, злостављања и зане
маривања, злоупотреба ПАС у породици, ограничене способности
учења родитеља фактори су ризика за антисоцијално понашање,
али су и препреке у примени МСТ-а. Некада се тешкоће са који
ма се суочава породица не могу превазићи, док чланови породице
22) Исто, pр. 514–528.
23) Rodrigo Pantoja, „Multisystemic therapy in Chile: A public sector innovation case study“,
Psychosocial Intervention, Elsevier, Amsterdam, No. 24/2015, pр. 97–103.
24) Opening Plenary, “Presentations from across Europe”, MST European Conference, 12-13
May 2014, UK, London.
25) Terje Ogden, Colleen A. Halliday-Boykins, „Multisystemic Treatment of Antisocial Adole
scents in Norway: Replication of Clinical Outcomes Outside of the US“, Child and Adole
scent Mental Health, Wiley-Blackwell on behalf of the Association for Child and Adolescent
Mental Health, Hoboken, New Jersey, Vol. 9, No. 2/2004, pр. 77–83.
26) Terje Ogden, Kristine Amlund Hagen and Oddbjørn Andersen, „Sustainability of the effectiveness of a programme of multisystemic treatment (MST) across participant groups in the
second year of operation“, Journal of Children’s Services, Pavilion Journals Ltd., Brighton,
Vol. 2, Nо. 3 / 2007, pр. 4–14.
27) Opening Plenary, „Presentations from across Europe“, нав. дело, р. 21.
28) Scott W. Henggeler, „Advantages and disadvantages of Multisystemic Therapy and other
evidence-based practices for treating juvenile offenders“, Journal of Forensic Psychology
Practice, Taylor & Francis, Philadelphia, Vol. 3, Nо. 4/ 2003, pp. 53–59.
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могу имати ограничене капацитете у преузимању одговорности за
исход.
МСТ се фокусира на „сад и овде“ приликом третмана, што
повећава ефикасност овог краткотрајног третмана. Етиолошки
фактори могу бити кључни за прихватање конструктивнијег на
чина комуникације и живота, па њихово занемаривање повећава
ризик за рецидив након третмана. О могућим препрекама у пости
зању циљева третмана говори и стопа одустајања од третмана, која
је у прегледу 16 студија била између 4% и 21.5%.29) Овај третман
захтева добро едуковане стручњаке, који су спремни за за велику
посвећеност раду, константну доступност и расположивост за кли
јенте, те се у новијим истраживањима говори и о осипању броја
терапеута који спроводе МСТ.
Иако је означен и препознат као економски исплатив про
грам за младе који су у високом ризику за смештај у институције,
програм наил ази на велике тешкоће финансирања. Он је у дугороч
ном исходу исплатив, тј. штеди ресурсе, али на почетку примене
захтева знатна улагања у едукацијус стручњака. Социјални, здрав
ствени и правосудни системи по правилу не предвиђају трошкове
за примену овог програма, већ финансирање зависи од других из
вора. И ако се издвајају средства за примену МСТ, намењена су за
децу код које је АСП већ ескалирало, иако, као и други терапијски
приступи, и МСТ даје најбоље резултате када неприлагођено пона
шање није довело до већих и чешћих прекршаја и криминала.30) На
овај начин програм остаје резервисан за мањи број оних породица
које имају адекватне и потпуне могућности коришћења овог ресур
са у заједници.
Изнета ограничења и слабости Мултисистемске терапи
је ипак не доводе у питање њену ефикасност, која је потврђена у
бројним истраживањима. Модел овог третмана даје изузетно јасне
и корисне смернице за ефикасно поступање у раду са младима са
антисоцијалним понашањем. Ипак, интензивно ангажовање тера
пеута уз мали број случајева које истовремено води, као и економ
ски веома захтевна едукација, учинили овај програм неприступач
ним за примену у нашој средини.
29)

Multisystemic therapy. Blueprints Programs. Internet, http://www.blueprintsprograms.com/
evaluation-abstract/multisystemic-therapy-mst, 20/04/2016, p. 1.

30) Scott W. Henggeler, Phillippe B. Cunningham, Susan G. Pickrel, Sonja K. Schoenwald and
Michael J. Brondino, „Multisystemic therapy: an effective violence prevention approach for
serious juvenile offenders“, Journal of Adolescence, Elsevier, Amsterdam, No 19/1996, pp.
47–61.
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3. ПРОГРАМ ОПТИМУС
ОПТИМУС аутора Јасне Хрнчић, Тамаре Џамоња Игњато
вић и Вере Деспотовић Станаревић представља пакет програма
обуке и третмана у коме се примењује социјално-еколошки при
ступ у раду са младима у сукобу са законом и са проблемима у по
нашању. Његов општи циљ је остваривање ефикасне заштите деце
и младих у сукобу са законом и/или са проблемима у понашању у
локалној заједници. Специфични циљеви су смањење рецидиви
зма антисоцијалног понашања, ефикаснија превенција сукоба са
законом, унапређење личних капацитета и социјалних компетен
ци за продуктиван живот у заједници, побољшање међуљудских
односа у породици, са вршњацима и са наставницима, останак у
природном окружењу и боља интеграција у локалну заједницу.31)
Пакет ОПТИМУС обухвата три програма рада са корисницима и
пратеће обуке.32) ОПТИМУС за породице обухвата 12 полуструкту
рисаних посета породицама, ОПТИМУС за младе се састоји од 12
радионица са младима, ОПТИМУС за родитеље - од 12 радионица
са родитељима. Форме се могу користити самостално и комбино
вано.

3.1 ОПТИМУС за породице
У овом раду ћемо се посебно бавити ОПТИМУС-ом за поро
дице, будући да је настао инспирисан начином рада и принципима
МСТ, да би се постигао барем део успеха МСТ, а смањила њена
ограничења. У програму се настоји да се принципи МСТ интегри
шу са доприносима кратке терапије усмерене на решење,33) ког
нитивно-бихејвиоралних приступа и модела стадијума социјалне
интеракције.34) Основна форма примене обухвата 12 посета поро
дицама у њиховом дому. Посете имају различит степен структу
рисаности. Најструктурисаније су прва, друга и трећа посета, ко
је имају за циљ мотивисање породице, успостављање сарадње и
31) Јасна Хрнчић, Тамара Џамоња Игњатовић, Вера Деспотовић Станаревић, „Полазне
основе програма ОПТИМУС“, у монографији: Деца и млади са проблемима понаша
ња: услуге и третмани у заједници (приредилe Јасна Хрнчић, Тамара Џамоња Игњато
вић, Вера Деспотовић Станаревић), Републички завод са социјалну заштиту, Београд,
2010, стр. 47–64.
32) Све три форме програма обуке су акредитовне од стране Министарства рада и социјал
не политике Републике Србије.
33) Steve De Shazer, Clues: Keys to Solutions in Brief Therapy, Norton, New York, 1985.
34) Gerald R. Patterson, John R. Reid, Thomas J. Dishion, A Social Interactional Approach. Vol.
4, Antisocial Boys, Castalia Publishing Company, Eugene, 1992, р.193.
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принципа третмана и дефинисање плана третмана. Следеће посете
су више индивидуализоване, кроз употребу неких од 15 модула, у
складу са специфичним потребама породице. Модули су: Успоста
вљање сарадње са породицом, Породичне снаге и вредности, Оја
чавање ауторитета родитељских фигура, Промовисање одговорног
понашања, Промена родитељских дисциплинских пракси, Роди
тељи као кључ за вршњачку интервенцију, Сарадња породице са
школом, Укључивање шире социјалне подршке, Укључивање шире
социјалне подршке, Бес и његова контрола, Вештине комуникаци
је, Препознавање и изазивање неоснованих уверења, Прекид при
нудне (коерсивне) размене, Развој вештина решавања проблема,
Насиље у породици и Мотивација за лечење болести зависности.
Једанаеста посета се бави и подстицањем одрживости постигну
тог, док је последња, дванаеста, посета структурисанија, са циљем
и евалуације, учвршћивања и генерализације ефеката третмана.35)
Приликом примене ОПТИМУС-а за породице, препоручује
се паралелан радионичарски рад са младима у сукобу са законом/
са проблемима у понашању који су са својим породицама укључе
ни у програм ОПТИМУС за породице. У оквиру радионица ОПТИ
МУС-а за младе се у вршњачкој групи, под вођством радионичара,
уче социјалне вештине, развија позитиван поглед на свет, пове
ћавају капацитети за конструктивно задовољење својих потреба,
подстичу позитивне вредности и прихватање одговорности за ште
ту почињену у преступима које су учесници вршили.36)
Програм ОПТИМУС за породице је најпримеренији за мла
де који имају умерено изражене проблеме у понашању, који трају
6 месеци и дуже, али који немају историју тешких кривичних де
ла нити индиција за болести зависности, психотичне поремећаје и
интелектуалну инсуфицијенцију. У оптималној форми, примењује
се паралелно са ОПТИМУС-ом за младе. Посете се примењују јед
ном недељно у трајању 90 до 120 минута, у зависности од динами
ке и потреба породице. Укупно трајање програма је око четири ме
сеца. Реализатори програма су доступни телефоном у радно време.
Препоручује се да се тимски састанци са супервизијом, који обу
хватају од 3 до 10 особа, одржавају на сваке 3-4 посете породици и
35) Јасна Хрнчић, Вера Деспотовић Станаревић, Тамара Џамоња Игњатовић, „ОПТИМУС
за породице“, у монографији: Деца и млади са проблемима понашања: услуге и трет
мани у заједници (приредилe Јасна Хрнчић, Тамара Џамоња Игњатовић, Вера Деспото
вић Станаревић), Републички завод са социјалну заштиту, Београд, 2010, стр. 93–133.
36) Јасна Хрнчић, Тамара Џамоња Игњатовић, Вера Деспотовић Станаревић, „ОПТИМУС
за младе“, у монографији: Деца и млади са проблемима понашања: услуге и третмани
у заједници (приредиле Јасна Хрнчић, Тамара Џамоња Игњатовић, Вера Деспотовић
Станаревић), Републички завод са социјалну заштиту, Београд, 2010, стр. 65–91.
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да се по потреби примени и индивидуална супервизија. Едукација
за ОПТИМУС за породице траје 5 дана, по 8 часова дневно, а за
ОПТИМУС за младе 4 дана. Дакле, овај програм је, мада инспири
сан МСТ, значајно мање интензиван и по фреквенцији и трајању
посета породици, и по фреквенцији супервизијских састанака (ко
ји нису ни обавезни) и по доступности реализатора породици, мада
паралелна примена са радионицама за младе повећава интензитет
рада са корисницима. Са друге стране, едукација је значајно краћа
и самим тим економски прихватљивија. Утицај МСТ на програм
се највише види у настојању да примене девет принципа МСТ-а.

3.2. Примена девет принципа МСТ
Први принцип „налажења уклапања проблема у контекст“ се
примењује кроз обухватну процену породичног и других система
којима млада особа припада, током прве две посете породици. На
основу ове процене, реализатори програма формирају хипотезе ко
је се затим тестирају кроз интервенције. Интервенције су дефини
сане у оквиру модула, који омогућавају значајно скраћење времена
обуке, али повећавају структурисаност програма. Ипак, флекси
билност у избору и примени модула омогућава индивидуализован
приступ.
Други принцип нагласка на позитивно и коришћења снага
система као полуге се доследно примењује од почетне процене,
која обавезно укључује процену снага, и од првих разговора са по
родицом, у којима се истражују породични обрасци успешних ре
шења и изузетака у односу на проблем, по узору на третман фо
кусиран на решење.37) Један модул „Породичне снаге и вредности”
је посећен примени овог принципа.
Трећи принцип МСТ, који се односи на промоцију одговор
ног понашања, доводи се у фокус рада од друге посете породици,
и затим подстиче у свим осталим сеансама, такође и кроз увође
ње задатака за породицу до следеће сеансе. Структурисана интер
венција је спецификована у модулу: „Промовисање одговорног
понашања“. Такође, од ове посете породице се започиње израда
индивидуалног плана заштите, који подразумева континуирану ак
тивност и укључивање породице и тиме повећање одговорности
чланова породице за решење проблема. Током израде овог плана
фокус је на садашњости, циљеви повезани за специфичне и до
бро дефинисане проблеме, чиме се примењује четврти принцип
37) Steve De Shazer, Clues: Keys to Solutions in Brief Therapy, нав. дело, стр. 208.
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МСТ-а. Интегрални део програма је договор са породицом око за
датака чланова породице који се спроводи на крају сваке посете,
тако да сваки члан уложи напор да се оствари договорено до сле
деће посете породици, која је по правилу после недељу дана, по
угледу на третман фокусиран на решење. На тај начин су интер
венције оријентисане на акцију, у складу са четвртим принципом,
и укључују дневни или недељни напор чланова породице, чиме се
поштује седми принцип МСТ.
Пети принцип се у ОПТИМУС-у за породице примењује
кроз модуле. Препознавањем и променом секвенци понашања уну
тар система се баве готово сви модули, а нарочито модули: „Оја
чавање ауторитета родитељских фигура“, „Промена родитељских
дисциплинских пракси“, „Бес и његова контрола“, „Вештине ко
муникације“, „Препознавање и изазивање неоснованих уверења“,
„Прекид коерсивне размене“, „Развој вештина решавања пробле
ма“, „Насиље у породици“. Препознавањем и променом секвенци
понашања између система се баве модули: „Родитељи као кључ за
вршњачку интервенцију“, „Сарадња породице са школом“, „Укљу
чивање шире социјалне подршке“, „Мотивација за лечење болести
зависности“.
Шести принцип се примењује током целог третмана, од про
цена ризика, снага и развојних потреба на почетку третмана, до
планирања развојно примерених интервенција. Интервенције се
континуирано процењују почев од треће посете, од које свака посе
та почиње са проценом степена реализације задатака за све члано
ве породице, који су заједно са породицом у претходној посети. Ре
ализатор програма истиче и похваљује успешно испуњене задатке,
а заједно са породицом анализира баријере које су се показала код
неуспешне реализације. На крају третмана се препоручује евалуа
ција његових ефеката на неколико нивоа и од више информаната:
квантитативна процена од стране родитеља и адолесцента (тестретест), квалитативна процена од стране родитеља, адолесцента и
реализатора програма (евалуативни упитници). Ипак, не укључују
се информанти ван породице, осим изузетно.
Током целог третмана се чланови породице подстичу на од
говорност према реализацији третмана, а родитељи оснажују за
ефикасније родитељство, док су последње посете посебно посве
ћене одрживости и генерализацији постигнутих промена кроз де
финисање даљих планова и њихово повезивање са снагама и ве
штинама породице. Тиме се поштује девети принцип МСТ.
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3.3. Постигнућа и изазови у примени ОПТИМУС-а
за породице
Евалуација паралелне примене ОПТИМУС-а за породице и
ОППТИМУС-а за младе тест-ретест методом и евалуативним упит
ницима показала је значајно смањење антисоцијалног понашања,
повећање самоконтроле агресивности, побољшање просоцијалних
вештина код младих и вештина решавања проблема у породици,
повећање одговорног понашања младих и њихових родитеља, уна
пређење квалитета комуникације и смањење негативне размене у
породици, као и унапређење интеграције младих у заједницу, кроз
боље школовање и укључење у просоцијалне вршњачке групе и
просоцијалне активности.38)
Анализа процеса имплементације је показала да многи ре
ализатори нису применили све кораке, предвиђене програмом.
Најпредиктивнији за успех програма је био квалитет конкретног
реализатора, који је доста варирао, што показује да едукације за
примену програма и супервизија његове имплементације није била
довољна да се уједначи квалитет услуге. Унапређење ефикасности
програма и придржавања реализатора програму би захтевало ду
жу едукацију и интензивнију супервизију у малим тимовима, што
подразумева додатне ресурсе, који у овом тренутку нису тако до
ступни.

4. ЗАКЉУЧАК
Мултисистемске терапије (МСТ) Хенглера и сарадника је
један од најефикаснијих и најдокументованијих третмана младих
са озбиљним антисоцијалним понашањем који се спроводе у при
родној средини младе особе. Ради се о интензивном третману уз
интензивну супервизијску подршку, који је фокусиран на оснажи
вање свих чланова породице за одговорно понашање и оспособља
вање родитеља/старатеља за успешно родитељство. Интервенције
у оквиру ове терапије су базиране на девет принципа, по којима је
овај приступ препознатљив. Ипак, МСТ, иако дугорочно економ
ски исплатива, на почетку тражи знатна улагања у едукацију реа
лизатора третмана и у финансирање и организацију услуга. МСТ
је инспирисала развој програма ОПТИМУС за породице, који на
38) Јасна Хрнчић, Тамара Џамоња Игњатовић, Вера Деспотовић Станаревић, „Евалуација
ефеката програма интеграције младих у сукобу са законом“, Годишњак Факултета по
литичких наука, Факултет политичких наука, Београд, вол. 5, бр. 5/2011, стр. 437–451.
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стоји да примени принципе МСТ у раду са младима са антисоци
јалним понашањем, интегрише их са доприносима кратке терапије
усмерене на решење, когнитивно-бихејвиоралних приступа и мо
дела стадијума социјалне интеракције и да их прилагоди могућ
ностима стручног рада у Србији. Иако није било могуће у нашим
околностима постићи квалитет обуке нити интензивност рада са
породицом коју обезбеђује МСТ, ОПТИМУС за породице је, уз па
ралелну примену ОПТИМУС-а за младе, постигао значајне помаке
код младих са антисоцијалним понашањем и њихових породица
у правцу смањења антисоцијалног понашања и боље интеграције
младих у заједницу. Ипак придржавање програму није било потпу
но и успешност интервенција је значајно варирала међу реализато
рима. Успех програма упркос овим недостацима указује на његову
примереност и на ефикасност примене принципа МСТ и у нашим
околностима. Дужа едукација и интензивнија имплементација и
супервизија довеле су до бољих и стабилнијих резултата. Потреб
на су већа и систематска улагања да би се постигао висок квалитет
услуге у оквиру имплементације програма ОПТИМУС за породи
це.
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Jasna Hrncic, Andrijana Radoic ic
USING MULTISYSTEMIC APPROACH 
FOR TREATING JUVENILES WITH ANTISOCIAL 
BEHAVIOU
 R IN SERBIA
Resume
The paper analyzes the use of the approach and principles of
Multisystemic Therapy (MST) in the program “OPTIMUS for fami
lies”. The treatment of juveniles with antisocial behaviour is usually
conducted with the aim of reducing antisocial behaviour. However,
there are some specific challenges to this aim, such as the problems
these juveniles face within several systems (their family, peer group,
school/ workplace), and a high dropout rate in the families who come
to an institution for a treatment, especially those with the most serious
problems. The MST model developed by Hengeller and his associates
has overcome the listed challenges by treating juveniles in their natural
environment and empowering their parents/ parental figures to resolve
problems both within the family and in other systems. It is based on
a socio-ecological model and a systematic family therapy. MST has
been assessed as one of the most effic ient therapies in this field, and yet
this program is largely inaccessible in practice in our environment as it
involves a therapist’s intensive engagement and a small number of si
multaneously conducted cases, as well as the economically-demanding
educational training. The program “OPTIMUS for families” strives to
apply the principles of MST in the treatment of the juveniles with an
tisocial behaviour, in an attempt to integrate these principles with the
contributions from the solution focused brief therapy, cognitive-behavi
oral approaches and social interactional stage model, and to adapt them
to the opportunities in Serbia. The program includes 12 weekly visits
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to a family made by providers, the first three and the last of which are
semi-structured, whereas the rest implement one of the 15 modules ac
cording to the family needs. The paper analyzes the specific program
solutions in the light of the MST approach and principles, as well as
their advantages and challenges reflected in working practice with the
juveniles with antisocial behaviour in our environment.
Key words: juveniles in conflict with law, conduct disorders, delinquency,
psychotherapy, treatments.
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СТУДЕНТСКО ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНОГ
ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
И СОЦИЈАЛНОГ РАДА
Сажетак
Евалуација вредности неког студијског програма представља
процену задовољства различитим аспектима његових непосредних
корисника – у овом случају студената социјалне политике и соци
јалног рада. Овај рад има за циљ да прикаже резултате евалуације
студијских програма основних и мастер академских студија Соци
јалне политике и социјалног рада на Факултету политичких наука
Универзитета у Београду. Евалуација је усмерена на организацију
и садржај студијских програма, на однос студената и наставника
према њима, као и на предности и слабости ових програма и начин
њиховог унапређења. У периоду од јануара до јуна 2016. године
спроведене су анкете, фокус групе са студентима и индивидуални
интервјуи са наставницима у циљу прикупљања неопходних пода
така. Резултати су указали да су студенти и наставници задовољни
уведеним иновацијама, пре свега садржајем ових курсева и квали
*
Редовни професор
** Асистент
*** Асистент
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тетом наставе која им омогућава даље усавршавање знања и прак
тичних вештина релевантних за будућу праксу. Истакнута је већа
потреба за праксом, као и за другачијом организацијом наставе,
што је у односу на реалне могућности студената за похађање на
ставе, тренутно теже реализовати. Препоруке полазника курсева
указују на то да би било веома корисно у будућности смањити број
теоријских, политиколошких предмета и проширити фонд часова
постојећих курсева или обогатити садржаје програма још неким
курсевима релевантним за социјалну заштиту, а који тренутно не
достају.
Кључне речи: евалуација, студијски програм, социјални рад, социјална
политика.

1. ПОЈАМ ЕВАЛУАЦИЈЕ 
И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
Евалуација је систематична и објективна процена пројекта
који је у току или завршен, програма или политике, њеног дизајна,
имплементације и резултата.1) У најширем смислу, евалуација се
бави ефикасношћу, односно проверава да ли је све што је предви
ђено и урађено и до каквих је то ефеката довело.2) Резултати евалу
ације доприносе одржању или унапређењу кавалитета неког про
грама, а такође, омогућавају да будуће планирање буде засновано
на доказима. Другим речима, евалуација представља саставни део
актуелног циклуса планирања програма, његове имплементације и
унапређења.3)
Евалуација васпитно-образовног процеса подразумева при
купљање података и информација о активностима, у сврху доно
шења одлука у васпитању и образовању.4) Наставни процес може
се евалуир ати током његова трајања (формативна евалуација), када
представља корисно упутство како најбоље остварити постаљене
циљеве, или на крају одређеног курса, семестра или године (сума
тивна евалуација), када се утврђује у којој мери је програм оства
1)

Розалија Бако, Развојне вјештине НВО-а – Евалуација и мониторинг, Регионални цен
тар за околиш за централну и источну Европу, 2002, стр. 7.

2)

Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Тамара Џамоња-Игњатовић, Оперативно плани
рање у центрима за социјални рад, Републички завод за социјалну заштиту, Београд,
2010, стр. 120.

3)

Michael Quinn Patton, Qualitative Research and Evaluation Methods, (3ed Ed.), Sage Publi
cations, Inc., Thousand Oaks, London, New Delhi, 2002.

4)

Исто
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рио постаљене циљеве.5) Приликом евалуације наставног процеса
могуће је користити различите евалуацијске поступке као што су
анкетирање, интервјуисање, праћење и посматрање наставног про
цеса, процењивање и просуђивање и сл.
Значајан аспект процене вредности неког студијског про
грама је процена задовољства његових непосредних корисника –
у овом случају студената социјалне политике и социјалног рада.
Евалуација студијског програма Социјалне политике и социјалног
рада на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, чи
ји ће резултати бити укратко представљени, део је рада на Темпус
пројекту (Strengthening Higher Education for Social Policy making
and Social Services delivery – SHESPSS).6) Пројекат је имао за циљ
развој и унапређење постојећих образовних програма у области
социјалне политике и социјалног рада, како би образовни систем
понудио квалификоване професионалце у овој области потребне
на тржишту радне снаге у Републици Србији.
Конкретно, евалуација је усмерена на организацију и садр
жај студијских програма, на однос студената и наставника према
њима, као и на снаге и слабости ових програма и начин њиховог
унапређења. У периоду од јануара до јуна 2016. године спроведене
су анкете, фокус групе са студентима и индивидуални интервјуи
са наставницима у циљу прикупљања неопходних података. Како
програми основних и мастер академских студија социјалне поли
тике и социјалног рада на Факултету политичких наука нису уве
дени Темпус пројектом, већ је само реч о имплементацији четири
курса на мастер (Мултикултурални социјални рад и антидискри
минативне политике и праксе, Групна динамика и процеси, Анти
социјално понашање и Анализе социјалних политика),7) односно
5)

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

6)

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

7)

Мултикултурални социјални рад и антидискриминативне политике и праксе – циљ
овог курса је анализа специфичности различитих врста дискриминације, затим
мера социјалне политике усмерених ка њеном сузбијању у различитим друштвеним
подручјима, као и стицање знања и вештина о концептима, политикама, програмима
и методама мултикултуралне, антидискриминативне и антипотчињавајуће праксе.
Групна динамика и процеси – циљ курса је стицање знања о групним процесима који се
одвијају у социјалном раду у различитим групама. На овом предмету, осим теоријских
и методолошких знања, студенти кроз едукативно-искуствени рад стичу прилику да
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два курса на основним академским студијама (Системски приступ
у социјалном раду и Комуникацијске вештине),8) фокус евалуације
је управо на новим курсевима, праћен појединим проценама и ко
ментарима целокупних програма, док jе сама евалуација усмерена
ка остварењу следећих специфичних циљева:
1. Установити редовност студената у похађању наставе, као
и коришћење консултација у оквиру евалуираних курсева
и студијских програма;
2. Испитати ниво задовољства садржајем и квалитетом на
ставе код студената;
3. Утврдити ниво задовољства корисношћу и организацијом
наставе курсева и програма у целини;
4. Испитати ниво задовољства радом наставника и сарадни
ка ангажованих на курсевима и програму у целини, као и
5. Установити како наставници оцењују релевантност садр
жаја и организацију студијских програма спрам очекива
них исхода тих програма.

2. МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА
Евалуација курсева је спроведена применом мешовитог ме
тода, као и техника за прикупљање квантитативних и квалитатив
них података. Коришћене су следеће технике прикупљања подата
ка: упитник за евалуацију садржаја студијског програма, упитник
доживе, разумеју и разрешавају различите врсте интрапсихичких и интерперсоналних
конфликта.
Антисоцијално понашање – циљ курса је оспособљавање студената за рад са особама
са антисоцијалним понашањем и њиховим жртавама на основу сазнања о терисјким
концептима, факторима ризика и факторима заштите, успешним интервенцијама и
техникама рада са особама са антисоцијаним понашањем и њиховим жртвама.
Анализе социјалних политика – циљ курса је стицање аналитичких знања и вештина из
области социјалних политика, развијање критичке анализе постојећих и предложених
програма и мера социјалне политике, увиђање начина на који политика утиче на праксу
и на доношење одлука, као и анализирање и конципирање извештаја о социјалној
политици.
8)

94

Системски приступ у социјалном раду – курс има за циљ да студенте уведе у системски
начин размишљања и омогући развој вештина системског рада са појединцем,
породицом и другим еко-системима којима припада, оспособљавајући студенте за
ефикасно коришћење ресурса корисника и његове непосредне околине у решењу
социјалних проблема, превазилажењу застоја и развијању капацитета за ефикасно
решавање проблема и успешно задовољење потреба.
Комуникацијске вештине – циљ курса је стицање основних вредности, нових знања и
вештина комуникације неопходних за свакодневни рад социјалних радника усвајањем
концепата, развијањем интересовања и рефлективне праксе у контексту социјалног
рада.

Тамара Џамоња-Игњатовић, Анита Д. Бургунд, Марина Ж. Пантелић ...

за евалуацију курсева, фокус групе са студентима и интервју са
наставницима.
Квантитативни део методологије обухвата два упитника која
су намењена студентима, а евалуирају студентски програм и ново
уведене курсеве. Упитници поред општих демографских података,
укључују просечну оцену током студирања и статус студента (бу
џет, самофинансирање).
Оцена студијског програма се утврђује шестостепеном ска
лом Ликертовог типа која се односи на садржај програма, органи
зацију програма и процену квалитета програма. Поред ових пита
ња студентима је остављена могућност да дају коментар о снагама
и слабостима програма, као и предлоге за унапређење наставе.
Упитник за евалуацију појединачних курсева такође обухва
та општи део који се односи на статус студента и демографске по
датке, а поред тога укључује петостепене скале процене које се од
носе на студентске процене о извођењу наставе и консултацијама,
оцени садржаја курса, оцени квалитета наставе, оцени корисности
курса, организације и рада наставника и асистента на датом курсу.
И овај упитник укључује коментар студента о предностима, слабо
стима и предлозима за унапређење курса.
Квалитативне методе укључивале су фокус групе са студен
тима који су похађали нове курсеве, као и интервјуе са наставни
цима који су учествовали у извођењу истих.
Фокус групе са студентима су организоване тако да се кроз
питања дискутују тематске целине везане за садржај курса и про
грама, организацију студентског програма и курса, корисност сту
дијског програма и курса и квалитет наставе на курсу. Организо
ване су две фокус групе. Прва је вођена са шест студената мастер
академских студија социјалног рада (5) и социјалне политике (1),
а друга фокус група укључивала је седам студената основних ака
демских студија.
Обављени су и интервјуи са четири наставника нових кур
сева на мастер академским студијама социјалног рада и социјалне
политике. На основу њихових одговора, урађена је квалитативна
анализа програма.
Интервјуи са наставницима су укључивали теме релевантно
сти и јасноће садржаја студијског програма спрам улоге социјал
ног радника, процену повезаности циљева предмета са исходима
програма мастер студија, у којој мери садржај предмета припрема
студенте за улогу социјалног радника, како наставници процењују
организацију студентског програма, како би унапредили студент
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ски програм и шта још сматрају важним за реализацију студијског
програма.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати анализе података биће изложени у односу на по
стављене циљеве евалуације и то у деловима који се односе на про
цес и на исход студијског програма.
Како су сви евалуирани курсеви изборни, у евалуацији сва
ког курса учествовао је различит број студената. Будући да се два
нова курса на основним студијама изводе на вишим годинама сту
дија, а новим програмом акредитације је обухваћена актуелно само
садашња прва година студената (школска 2015/2016), ова два курса
реализована су као додатни програми чије је похађање било волон
терско, а вредновани су као додатак диплома за студенте који су их
похађали и успешно завршили. Од укупно 38 уписаних студената
на мастер академским студијама социјалног рада, у евалуацији је
учествовало 26, а од уписаних 22 студента на мастер академским
студијама социјалне политике, евалуац
 ија је обухватила 7 студе
ната који су слушали нови изборни предмет. У пилотирање нових
курсева на основним студијама, било је волонтерски укључено по
15 студената III и IV године (Табела 1).
Табела 1. Број студената који су учествовали
у евалуацији програма
Програми
Основне студије социјалне поли
тике и социјалног рада
Мастер академске студије соци
јалне политике
Мастер академске студије соци
јалног рада
Укупно

Број
Проценат
испитаника
30

47.6

7

11.1

26

41.3

63

100.0

Од укупног броја студената који су учествовали у евалуац
 ији
(N=63), у евалуацију појединих курсева били су укључени готово
сви који су их похађали. Број студената који су учествовали у ева
луацији по курсевима је следећи (Табела 2).
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Табела 2. Број студената који су учествовали
у евалуацији по курсевима
Курсеви
Анализа социјалних политика
Антисоцијално понашање
Групна динамика и групни процеси

Број
Проценат
испитаника
7
11.1
12
19.0
11
17.5

Мултикултурални социјални рад и антиди
скриминативне и антиопресивне праксе

3

4.8

Системски приступ у социјалном раду
Комуникацијске вештине
Укупно

15
15
63

23.8
23.8
100.0

Најмање студената је учествовало у евалуацији курса Мул
тикултурални социјални рад и антидискриминативне и антио
пресивне праксе (свега три), затим Анализе социјалних политика
(7 студената), док је остале курсеве проценило између 10 и 15 сту
дената.
Евалуација програма спроведена је и на крају зимског и
летњег семестра, по завршетку курсева. У зимском семестру об
ухваћено је 33 студента мастер академских студија, а у летњем 30
студената основних академских студија. У узорку је било 53 сту
денткиње (84%) и 10 студената (16%). С обзиром да се ради о ма
стер програмима, међу студентима је четворо запослено, а 20 њих
волонтира, док је 32 незапослено (од тога 30 студената основних
студија), а седам њих није одговорило на ово питање. Просечна
оцена студената из узорка је висока, преко осам, с обзиром да се
ради о мастер студијском програму или додатној настави на основ
ним студијама на добровољној бази.

3.1. Процена организације, садржаја, 
квалитета и корисности курсева
Присуство предавањима је било редовно у највећем броју
случајева (80%) или углавном редовно, а свега двоје студента је
долазило нередовно. Професори су редовно одржавали наставу
према мишљењу 90% студената.
Када је у питању организација наставе, с обзиром да се кур
севи организују први пут, оцене су веома високе (Графикон 1).
Укупно 73% студената је проценило организацију као одличну,
17.5% као врло добру, а свега њих неколико дало ниже оцене.
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Просечном оценом скоро 5 оцењено је ажурно информиса
ње студената и достављање распореда наставе на време, а оценом
изнад 4 оцењени су број и распоред часова, као и простор за одр
жавање наставе, затим рад координатора, подршка стручне службе
и информативност веб сајта. Слабије су процењени (од 3 до 3.5)
библиотечки фонд и коришћење савремених средстава наставе.
Графикон 1. Процена различитих аспеката организације наставе

На питања о организацији студијског програма, испитаници
су похвалили рад студентске службе и web-сервиса. Такође, били
су једногласни у оцени доступности литературе и адекватности
просторија у којима се настава изводила, истичући да је литерату
ра доступна (на модулу Социјална политика и бесплатна), а про
сторије адекватне. Замерки није било ни на распоред и број часова.
Испитаници су се углавном сложили да су часови практич
но организовани и да их има довољно. С једне стране, због рад
ног времена и путовања оних који долазе из места ван Београда,
студенти сматрају да је боље што се настава одвија суботом. Ме
ђутим, како је то онда целодневна настава (по четири часа из два
предмета), а исти предмети се слушају сваке друге недеље, долази
до замора студената и губитка континуитета. С друге стране, часо
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ви који би се одвијали четири дана у недељи, скоро свако поподне
по два часа из четири курса, били би велико оптерећење за студен
те, а неодржива организација за оне који путују из унутрашњости.
То илуструју и сами одговори који истичу и предности и недостат
ке овакве организације:
Другачија динамика организовања предавања би била ко
риснија.
Мислим да имамо довољан број часова, само је питање
продуктивности због начина на који су часови организова
ни (блок наства од три сата).
Што се предавања из једног курса одвијају две недеље и
што нису правилно распоређена, па се на тај начин губи
континуитет. Превелики је интервал између предавања
(две недеље), па већина нас заборави о чему је било речи на
претходном предавању. Такође, ради се 3 сата у контину
итету, па ретко ко од нас има концентрацију три сата.
Мени се чини да је практично организован програм због љу
ди који раде.
Због људи који не живе у Београду и због оних који раде,
мислим да је у реду да часови буду викендом у виду блок
наставе, тако да мислим да је распоред у суштини добар.
Када су у питању предности и недостаци/ограничења у по
гледу организације наставе, наставници су истакли да им је одго
варала блок настава, будући да су групе мање него на основним
студијама успевали да обраде тему у целости. Као недостатак ве
ћина је напомињала неадекватан простор за одржавање предавања,
јер вежбање захтева отворен простор, а не класичне слушаонице,
али и у том погледу им је углавном студентска служба излазила у
сусрет. Предлози за унапређење предмета су се углавном кретали
у погледу остваривања више практичног рада и вежби, што је од
стране наставника процењено као изузетно значајно (Апсолутно
недостаје пракса, нема је на мастеру, а мислим да је преко по
требна).

3.2. Степен задовољства садржајем 
и квалитетом наставе код студената
Процена садржаја понуђених курсева оцењена је веома ви
соко (Графикон 2). Скоро 70% студената дало је садржају наставе
највишу оцену, а њих 25% оценило је курсеве као врло добре. Све
га 5 студената дало је садржају програма оцену испод 4.
Посматрано према различитим критеријумима садржаја кур
сева, све просечне оцене крећу се у распону између 4 и 5, односно
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највећи број аспеката садржаја програма има одличну оцену преко
4.5, а посебно јасноћа и занимљивост наставе, припремљеност пре
давача и њихово разумевање улоге, као и заступљеност теорије, док
су усклађеност са очекивањима и исходима програма, као и засту
пљеност вежби оцењени мало ниже, али такође оценама преко 4.
Графикон 2. Степен задовољства студената садржајем наставе

Мањи број студената, свега петоро, проценило је и мастер
програм у целини. Из табеле се уочава да су студенти веома задо
вољни и програмом у целини, који својим аспектима садржаја не
одступа битно од квалитета садржаја нових курсева.
На питања која се односе на садржај студијског програма/
курсева већина студената у обе фокус групе се сагласила да је сам
програм/курс занимљив. Испитаници су програм/курсеве описива
ли придевима занимљив, користан, практичан, актуел ан. Оно што
је по речима испитаника допринело да сам програм/курсеви бу
ду занимљиви је стицање конкретних знања и њихова практична
примена, као и подстицање критичког мишљења. Испитаници су
били подељени када је реч о заступљености теоријских/практич
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них питања. Већина испитаника сматра да доминирају практична
питања, троје испитаника сматра да су и теоријска и практична
питања подједнако заступљена, док само једна испитаница сматра
да је теорија та која доминира. На питање о јасноћи и релевантно
сти изучаваних садржаја готово сви испитаници су се сложили да
су изучавани садржаји били јасни, релевантни и конкретни, осим
једне испитанице која је истакла да су јој неки садржаји били кон
фузни. Одговори студената то илуструју:
Више се потенцира креативни рад, који није пука репро
дукција литературе, већ се захтева критичко мишљење и
изношење става и виђења које имамо у неким областима.
Допада ми се то што су мање групе, па може боље да се
ради.
Отворена је нова сфера информација.
Предавања су више структуирана него што је то случај на
основним студијама.
Одговорност у вези са предавањима, предиспитним обаве
зама је пребачена више на студенте.
Када је у питању допринос садржаја студијског програма у
односу на радну улогу социјалног радника наставници су објасни
ли како је начин рада са корисницима веома повезан са социјалним
радом и у вези са социјалним радом. Упућивање на службе, рад са
корисницима је у складу са универзалним приступом у социјал
ном раду. Наставници су настојали да креирају предмет у складу са
савременим захтевима социјалног рада Теоријски садржаји пред
мета имају фокус на значајне области у социјалном раду и соци
јалној заштити. Сама теорија је релевантна за разумевање суштине
предмета. Релевантна је за развој критичког мишљења, вештина и
етичке свести у раду са корисницима.
Квалитет наставе је такође оцењен највишом оценом од ве
ћине студената (68.3%), док остали оцењују квалитет наставе као
врло добар (Графикон 3). Свега су по три студента дала оцене 2
или 3. Сви аспекти квалитета наставе су процењени од стране сту
дената високим оценама, у просеку око 4.5, а највише су проце
њени разноврсност метода и редовност одржавања наставе. Однос
професора према студентима и адекватност литературе су такође
процењени оценама преко 4.5.
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Графикон 3. Степен задовољства студената квалитетом наставе

На питања о квалитету наставе сви испитаницу су се сложи
ли да је литература била адекватна и корисна. Сви испитаници су
оценили као коректан однос наставника према студентима:
Однос је бољи него на основним студијама. Због мањих
група, боља је комуникација између професора и студена
та и односи су коректни.
Није примећена пристрасност професора, коректни су у
односу са студентима.
Сви професори су нам били доступни. Могли смо да их кон
тактирамо путем маил-а по питању свих дилема које смо имали у
вези са предметом. Однос је задовољавајући.
На крају, сви испитаници су изразили задовољство због упи
са на овај студијски програм. Као најчешће разлоге за такав свој
став истицали су стицање нових и продубљивање постојећих зна
ња.
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Када је у питању корисност предмета у погледу развоја ком
петенција и вештина као и целоживотног учења, сви наставници
су истакли да су предмети формулисани тако да укључују савла
давање потребних вештина, а остављају простор за континуирано
усавршавање.
Корисност програма од стране студената вреднована је у
65.1% случајева као одлична, а у 28.6% као веома добра (Графикон
4). Свега петоро студената је корисност програма оценило оценама
испод 4. Све просечне оцене различитих аспеката корисности про
грама су такође око 4.5, а највише се показало корисним стицање
вештина и капацитета за целоживотно учење, мада су, поред сти
цања знања, и развој критичког мишљења и способност формира
ња професионалних ставова, као веома важних аспеката програма,
процењени веома високо.
Графикон 4. Степен задовољства студената корисношћу наставе

Приступ професора, рад у малој групи, практични задаци и
конкретни примери су ствари које су испитаници у већи случаје
ва наводили као оно што им је највише помогло у усвајању нових
знања.
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Свакако, то што је била мала група, блискост професора
када је у питању рад у мањој групи. Ми смо били опуште
нији за рад и комуникацију, као и практичне вежбе.
Мени су највише помогли конкретни примери и вежбе си
мулације у којима смо учествовали, као и то што су нас
остале наше колеге и професорке исправљали ако негде по
грешимо, помагали ако нам је била неопходна помоћ.
Испитаници су најчешће истицали игру улога (role-play), ве
штину слушања, рефлексивни дневник, дрво проблема и циљева
као конкретне вештине/знања која су усвојили. Такође, испитани
ци су били једногласни у оцени да су стечена знања/вештине под
стакли њихово критичко мишљење.
Испитаници су потврдно и готово једногласно одговорили
и на питање које се тиче спремности за рад у систему социјалне
заштите. Сви су се сложили да су након завршеног студијског про
грама/одслушаних курсева спремнији за рад у систему социјалне
заштите, наравно уз адекватно менторство.
Мислим да уз адекватно менторство јесам спреман за рад
у систему социјалне заштите.
Ја се осећам спремније у смислу да је овај курс мени на неки
начин подигао самопоуздање. Сада имам јаснију структуру
шта треба да радим, шта смем, а шта не смем да питам,
шта треба да кажем, како треба да се понашам – то ми
је дало неке смернице и мало ми је подигло самопоуздање.
Ја се осећам спремнијим за рад јер сам стекао неке вешти
не које могу да применим не само у професионалном раду,
већ и у свакодневном животу.
Сви испитаници су истакли да је овај студијски програм/курс
подстакао у њима жељу да се даље усавршавају у овој области.
Да, свакако да су подстакли. Ја сам генерално уписала со
цијални рад зато што сам то заис та и желела, а ово ми
је само још више продубило жељу да наставим да стичем
нова знања, како теоријска тако и практична, из ове обла
сти. Додала бих да су нам дали добру основу за даље уса
вршавање.
Квалитет професора је процењен највишим оценама. Укупно
82.5 студената сматра да су професори одлични, док је поново са
мо петоро студената дало професорима оцену испод 4. Асистенти
нису учествовали у извођењу наставе, сем у случају једног курса
на основним студијама, а њен рад је процењен највишом просеч
ном оценом 5.
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Евалуација програма у целини је урађена само као допуна
евалуације нових курсева и урађена је на малом броју студената
(N=5). Овде ће бити приказане само просечне оцене свих до сада
описаних елемената евалуације, које показују веома висок степен
задовољства студената мастер програмом социјалног рада у цели
ни.
Табела 3. Процена студената о садржају,
квалитету и корисности курсева
Јасноћа
Усклађеност са очекивањима
Усклађеност са исходима
Занимљивост
Заступљеност теорије
Заступљеност вежби
Разумевање проф. улоге
Припрема за професију
Садржај – укупна оцена
Број часова
Распоред часова
Место и простор
Опремљеност
Благовремен распоред
Савремена средства
Рад координатора
Рад библиотеке
Библиотечки фонд
Подршка студентске службе
Студентt web servis
Информативност web сајта
Организација – укупна оцена

N

Min. Max.

M

SD

5

5

5

5.00

.000

5

3

5

4.20

.837

5

3

5

4.20

.837

5

4

5

4.80

.447

5

3

5

4.60

.894

5

2

5

4.00

1.225

5

4

5

4.80

.447

5

4

5

4.80

.447

5

4

5

4.80

.447

5

4

5

4.60

.548

5

3

5

4.20

.837

4

3

5

4.25

.957

4

3

5

4.00

1.155

5

5

5

5.00

.000

5

3

5

4.00

1.000

5

4

5

4.60

.548

5

4

5

4.60

.548

5

2

5

3.60

1.517

5

3

5

4.40

.894

5

3

5

4.20

1.095

5

2

5

3.80

1.304

5

3

5

4.00

.707
105

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.
Усвајање знања
Стицање вештина
Развој радне способности
Критичко мишљење
Професионални став
Капацитет за LLL
Корисност – укупна оцена
Редовност одржавања
Разноврсност метода
Примена ИКТ
Доступност feedback-a
Адекватност литературе
Доступност литературе
Захтеви у скалду са кредитима
Број часова у складу са захтевима
Однос наставника према студентима
Квалитет наставе – укупна оцена

стр. 91-108.

5

3

5

4.40

.894

5

4

5

4.80

.447

5

4

5

4.60

.548

5

3

5

4.40

.894

5

4

5

4.40

.548

5

4

5

4.80

.447

4

4

5

4.75

.500

5

5

5

5.00

.000

5

4

5

4.80

.447

5

3

5

4.40

.894

5

3

5

4.40

.894

5

4

5

4.40

.548

4

4

5

4.25

.500

5

4

5

4.20

.447

5

3

5

4.40

.894

5

4

5

4.40

.548

5

4

5

4.40

.548

Најбоље је процењен садржај програма (4.80) и његова кори
сност (4.75), док је организација наставе нешто слабија, али и да
ље веома добро оцењена (4.0). Конкретни проблем у организацији
могу се сагледати из наредне квалитативне евалуац
 ије курсева и
програма.
Студентске процене су допуњене и отвореним питањима о
снагама и слабостима програма. Квалитативна анализа одговора
на основу појединачних одговора истиче да су снаге програма у
одржавању практичних вежби и раду на конкретним случајевима
кроз студије случаја кроз које се развијају вештине и продубљује
стечено знање са основних студија и подстиче критичко мишљење,
као посвећеност професора настави и студентима.
Што се слабости програма тиче, према мишљењу свега неко
лико студената, оне се односе на недовољну организацију предис
питних обавеза и касну организују предавања, затим неблаговре
мено истицање распореда испита, да се предавања не одржавају
у континуит ету, тако да је тренутни распоред густ и напоран, а
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студент преоптерећени дужином блока предавања, чиме се губи се
продуктивност у раду.
Предлози неколико студената се односе на бољу информиса
ност студената о обавезама, боља организацију предавања у сми
слу континуитета предавања и скраћивање времена трајања блоко
ва наставе, односно промену динамике распореда предавања.
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Tamara Dzamonja-Ignjatovic, 
Anita D. Burgund, Marina Z. Pantelic
STUDENT EVALUATION OF CURRICULUM SOCIAL
POLICY AND SOCIAL WORK
Resume
Evaluation of the value of this study program is to assess the sa
tisfaction of its direct beneficiaries - in this case the students of social
policy and social work. The aim of this paper is to present the evalua
tion results of the study programs of bachelor and master academic stu
dies of Social policy and Social Work at The Faculty of Political Scien
ces University of Belgrade. The evaluation focuses on the organization
and content of the study programs, relationship between students and
teachers, , as well as the strengths and weaknesses of these programs
and the manner of their improvement. Reaserch is conducted in the pe
riod from January to June 2016, and it consisted of focus groups with
students and individual interviews with teachers in order to collect the
necessary data. Results showed that students and teachers are satisfied
with introduced innovations, especially the content of these courses and
the quality of teaching that allows them to further develop their know
ledge and practical skills relevant for future practice. They emphasized
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the growing need to improve practice, as well as different teaching ar
rangements, in relation to the real possibilities of students for attendan
ce, present solutions are most suitable, despite the difficulties. It would
be very useful in the future to reduce both the number of theoretical and
politicology subjects and expand the number of classes of existing co
urses or to enrich the content of the program with some courses relevant
to social protection, although at this time it is not realistic.
Key words: evaluation, study program, social workers, policy.
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УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЈЕДИНИЦА 
ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ ЖРТВАМА/СВЕДОЦИМА
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Сажетак
Република Србија спроводи свеобухватне реформе правосу
ђа и система социjaлне заштите, а њихов рад усклађен је са међу
народним и европским стандардима. Србија је отворила поглавље
23, што представља прави тренутак за све иницијативе које се тичу
унапређења основних људских права и убрзавања процеса рефор
ме правосуђа. Област реформе дечије заштите и правосуђа по мери
детета обезбеђује поштовање најбољег интереса детета, онда када
дете дође у контакт са системом социјалне заштите и правосудним
системом. Деца су значајан и важан део судског процеса и могу
бити поуздани сведоци. Препознавања значаја учешћа и заштите
деце у судским поступцима довело је до формирања Јединице за
подршку деци жртвама/сведоцима у кривичном поступку настале
су у оквиру пројекта Унапређење права детета кроз јачање си
стема правосуђа и социјалне заштите у Србији, који финансира
ЕУ, а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде
и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална пита
ња. Пројекат је почео у августу 2014. и траје до марта 2017. године.
Јединице су формиране у четири града: Београд, Ниш, Нови Сад и
*
**

Доктор политичких наука
Мастер психологије
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Крагујевац и функционишу на регионалном нивоу. Подршка деци
у кривичном поступку подразумева: заштиту детета од секундар
не виктимизације током судског поступка, упознавање детета са
судским поступком, разјашњавање улога свих учесника, повећање
способности детета да спремније и квалитетније да исказ и пове
ћање поверења детета и породице у судски поступак. У складу са
тим у раду ће бити представљене бројне улоге Јединица за заштиту
деце жртава или сведока у кривичном поступку, као и њихов значај
не само за дете већ и за правосудни систем који у складу са Кон
венцијом о правима детета, бројним међународним документима
и домаћим законима, креће путем реформи и кроји „правосуђе по
мери детета“.
Кључне речи: подршка деци у судском поступку, жртве/сведоци, секун
дарна виктимизација.

1. МАЛОЛЕТНИЧКО ПРАВОСУЂЕ 
И ЗАШТИТА ДЕЦЕ ЖРТАВА СВЕДОКА 
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
У основи концепт „правосуђе по мери детета“1) означава
правосудни систем, који јамчи поштовање свих права детета на
највишем могућем нивоу.2) Правосуђе по мери детета подразуме
ва примену ефикасних поступака доступне деци да на адекватан
начин заштите своја права и интересе уз обезбеђивање независне
правне репрезентације. Поштовање овог принципа је у складу са
Конвенцијом о правима детета, као и бројним међународним доку
ментима и домаћим законима. Домаће законодавство, значајно је
усклађено са међународним стандардима када је у питању заштита
деце жртава и сведока посебно имајући у виду Закон о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолет
них лицa3) (у даљем тексту: Закон о малолетницима) који садржи
1)

Милена Банић, Ивана Стевановић, Како до правосуђа по мери детета: Заштита де
це жртава у кривичним поступцима и стање у пракси у Републици Србији, Центар за
права детета, Београд, 2015, стр. 5–6.

2)

Милена Банић, Малолетничко правосуђе и заштита деце жртава кривич
них дела, деце жртава и сексуалног злостављања и деце сведока, Интернет,
http://www.zas titn ik.gov.rs/att ach ments/art icl e/4540/Mil en a%20Ban ic%20Mal ol et
ni%C4%8Dko%20pravosu%C4%91e%20i%20za%C5%A1tita%20dece%20%C5%BEr
tava%20krivi%C4%8Dnih%20dela,%20dece%20%C5%BErtava%20seksualnog%20is
kori%C5%A1%C4%87avanja%20i%20seksualnog%20zlostavljanja%20i%20dece%20
svedoka.doc., 17/8/2016.

3)

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолет
них лица, Службени Гласник РС, бр. 85/2005.
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посебан део који се односи на заштиту деце жртава и сведока кри
вичних дела. Нови Закон о кривичном поступку4) садржи низ од
редби о саслушању посебно осетљивих сведока. Закон o посебним
мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне сло
боде према малолетницима5) прописује забрану ублажавања казне
и условног отпуста и незастаревање кривичног гоњења.
Влада Србије је 2005. године усвојила Општи протокол за за
штиту деце од злостављања и занемаривања, а посебни протоколи
донети су у областима образовања, социјалне заштите, здравствене
заштите, правосуђа и полиције којима су дефинисане надлежности
и поступања свих актера у мултисекторској заштити деце у случа
јевима злостављања и занемаривања деце.6)
Заштита деце жртава и сведока обезбеђује се и кроз грађан
ско правну заштиту или управно-правну заштиту применом од
редби других закона и то Породичног закона, Закона о социјалној
заштити, Закон о здравственој заштити, Закон о полицији, Закон о
основама система образовања и васпитања, Закон о парничном по
ступку и други закони.
Закон о малолетницима садржи посебна правила поступка о
заштити малолетних лица као оштећених у кривичном поступку.
Посебна правила поступка односе се на обавезну специјализацију
у области права детета и кривичноправне заштите малолетних ли
ца свих професионалаца који учествују у овим поступцима, посеб
но судија, тужилаца, адвоката и полиције. Члановима 152 и 153 тог
закона прописано је низ мера чији је циљ да се спречи секундарна
виктимизација и трауматизација малолетних оштећених лица у по
ступку, као што је саслушање малолетних лица уз помоћ психо
лога, педагога или другог стручног лица. Истраживања Центра за
4)

Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2012, 121/2012,
32/2013 и 45/2013.

5)

Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слобо
де према малолетницима, Службени гласник РС, бр. 32/13.

6)

Министарство просвете Републике Србије, Посебни протокол за заштиту деце и уче
ника од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама,
Београд, 2007.; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, По
себни протокол у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања,
Београд, 2008.; Министарство правде Републике Србије, Посебни протокол о посту
пању правосудних органа у заштити деце од злостављања и занемаривања, Београд,
2009.; Министарство здравља Републике Србије, Посебни протокол система здрав
ствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања, Београд, 2009.;
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Посебни протокол о поступа
њу полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемари
вања, Београд, 2006.
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права детета Како до правосуђа по мери детета – Заштита деце
жртава у кривичним поступцима и стање у пракси у Републици
Србији показало је да се приликом саслушања обезбеђује прису
ство педагога, психолога или другог стручног лица што доприноси
осећању сигурности и заштићености детета али се овим стручња
цима не даје активна улога у поступку (форензички интервју) ко
ја би допринела у добијању што квалитетнијег исказа.7) Употреба
средства за пренос слике и звука током саслушања, обављање са
слушања ван просторија суда, такође је предвиђена Законом о ма
лолетницима. Исто истраживање Центра за права детета показало
је да се у 88,3% случајева саслушање детета обавља у судници, у
22,8% у кабинету судије, а само 4,7% деце жртава се саслушава у
посебно опремљеним просторијама прилагођеним потребама де
тета, његовим годинама и зрелости, или у неким другим срединама
прилагођеним детету.8) Закон каже да се саслушање може спрове
сти највише два пута, а изузетно и више пута ако је то неопходно
за остваривање сврхе кривичног поступка када је судија посебно
дужан да води рачуна о заштити личности и развоја малолетног
лица. Истраживање Функционисање здравственог, правосудног и
система социјалне заштите у заштити деце од злостављања и
занемаривања9) показало је да малолетници дају исказ четири до
пет пута, што показује да држава не обезбеђује поступак који је
у складу са најбољим интересом детета. Понављање исте приче,
некада у једном дану и више пута, па самим тим и поновно прежи
вљавање трауматичних догађаја, представља велику непријатност
и стрес за малолетника. Правосудни систем ретко се бави питањем
на који начин ће обезбедити спречавање секундарне виктимиза
ције током давања исказа. Заштита интереса детета од секундарне
виктимизације у судским поступцима уско је схваћена и углавном
се односи на прецизно утврђивање да ли је дете у стању да сведочи
и да исказ пред судом или не.
Законом је обезбеђена бесплатна правна помоћ малолетним
оштећеним у поступцима који се односе на 27 кривичних дела на
бројена у члану 150 Закона од стране специјализованих адвоката.
7)

Милан Банић, Ивана Стевановић, Како до правосуђа по мери детета: Заштита деце
жртава или сведока у кривичним поступцима и стање у пракси у Републици Србији,
Центар за права детета, Београд, 2015, стр. 14–16 .

8)

Исто, стр. 22.

9)

Ивана Милосављевић-Ђукић, Функционисање здравственог, правосудног и система
социјалне заштите у заштити деце од злостављања и занемаривања, докторска ди
сертација, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2015, стр. 167.
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Међутим, правна помоћ је обезбеђена само током кривичног по
ступка што у пракси представља проблем имајући у виду да је за
заштиту права детета често неопходно да се поред кривичног по
ступка предузме и грађанско правна заштита (поступци лишења
родитељског права, вршења родитељског права и одржавања лич
них односа детета и родитеља, мера заштите од насиља у породици
и др.) као и да се постављени имовинско правни захтев оствари у
грађанском поступку.10)

2. ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ УЧЕШЋА ДЕЦЕ 
У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА КАО ЖРТВЕ 
ИЛИ СВЕДОЦИ
Дечија популација посебно је угрожена због своје зависно
сти од одраслих. С децом раде, баве се, подучавају их, чувају, о
њима пишу и лече их стручњаци различитих профила. Врло је ши
рок дијапазон особа које било повремено било искључиво долазе у
контакт с децом, те могу да повреде њихова права или пак требају
додатна знања како би права деце поштовали. Деца која су претр
пела злостављање или присуствовала породичном насиљу некада
се не усуђују да пријаве и разоткрију насиље. Разлози због којих
деца ћуте о насиљу могу бити различити: страх да им се неће веро
вати, емоционална блискост и повезаност са злостављачем, брига
за одржањем породичне кохезије, страх од претњи, страх од соци
јалне искључености и судске казне, питање поверљивости и ано
нимности, стид, кривица, осећај одговорности, страх од губитка
контроле над процесом.
Међутим, када се насиље/злостављање разоткрије, деца мо
гу бити поуздани сведоци у судском поступку. Да би деца била ве
родостојни сведоци, потребно је да их одрасли испитују на начин
примерен њиховом узрасту, развоју, односно да разумеју и уважа
вају дететове способности и ограничења. Деца су у стању да се до
сете стварних догађаја са пуно већом поузданошћу, него што се то
дуго сматрало: деца од четири године могу се сетити искуства од
10) Милена Банић, Малолетничко правосуђе и заштита деце жртава кривич
них дела, деце жртава и сексуалног злостављања и деце сведока, Интернет,
http://www.zas titn ik.gov.rs/att ach ments/art icl e/4540/Mil en a%20Ban ic%20Mal ol et
ni%C4%8Dko%20pravosu%C4%91e%20i%20za%C5%A1tita%20dece%20%C5%BEr
tava%20krivi%C4%8Dnih%20dela,%20dece%20%C5%BErtava%20seksualnog%20is
kori%C5%A1%C4%87avanja%20i%20seksualnog%20zlostavljanja%20i%20dece%20
svedoka.doc., 17/8/2016.
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2,5 године па надаље са великом поузданошћу, иако се различита
деца усресреде на различите детаље. Подршка одраслих веома је
значајна када се деца појављују у судском поступку, посебно када
сведоче о насиљу у породици или о некоме кога познају или му је
повреду нанела блиска особа. Искуства у судском поступку за де
цу могу бити узнемирујућа и застаршујућа, деца имају страх да им
одрасли неће веровати, страх да ће неко викати на њих, присутна
је анксиозност услед неразумевања језичких термина и концепата
који се користе на суду, присутан је страх од суочавања са окри
вљеним. Као и одрасли, и деца доживљавају многе аспекте судског
процеса као стресне: одлагање рочишта, јавна сведочења и др.11)
Као најчешћи извори ретрауматизације у систему заштите
деце наводе се поновљени интервју с дететом од стране различи
тих стручњака у различитим установама, неосетљив начин испи
тивања и трајање судског поступка.12) То значи да деца када говоре
о догађајима који су им се десили, поново проживљавају и покрећу
непријатна и узнемирујућа осећања, као у време када се траумат
ски догађај десио. Када је дете које је доживело трауму у стању
„узбуне“, оно је у том тренутку мање способно да се концентри
ше и да мисли, може бити напето и обраћа више пажње на невер
балне знаке, као што су тон, глас, став тела или израз лица. Када
трауматизовано дете осећа да нема контролу над ситуацијом, оно
може доживети велики страх, па ће се, ако му пружимо бар делић
контроле над ситуацијом или над активношћу коју обавља са одра
слом особом, осећати много сигурније, пријатније и биће у стању
да мисли и осећа на зрелији и ефикаснији начин.13)
Узимајући у обзир специфичности развоја деце, држава Ср
бија кроз пројект Унапређење права детета кроз јачање система
правосуђа и социјалне заштите развија стратегију за превазилаже
ње стреса изазваног учешћем деце у судским процесима, кроз фор
мирање Јединица за подршку деци жртвама/сведоцима кривичних
дела.

11) Милица Пејовић-Милованчевић, „Заштита деце жртава и сведока кривичних дела –
психолошки аспект“ у: Заштита деце жртава и сведока кривичних дела, Министар
ство правде, International Management Group, Београд, 2014, стр. 71–91.
12) Исто
13) Исто
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3. ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ 
ЖРТВАМА/СВЕДОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА
Јединице су настале у оквиру процеса трансформације домо
ва за децу у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и функци
онишу на регионалном нивоу, односно доступне су на територији
четири апелациона суда. У оквиру Јединица ангажовани су педа
гози, специјални педагози, социјални радници, психолози, који су
посебно обучени за пружање подршке и узимање исказа, тј. они
стручњаци које закон препознаје као особе које могу да пружају
подршку деци жртавама/сведоцима у судском поступку. Ови про
фесионалци запослени су у систему социјалне заштите и имају ис
куства у раду са децом жртвама/сведоцима. Едуковани су за помоћ
судији и тужиоцу при узимању исказа, за приступ детету у складу
са узрастом и врстом трауме, специфичним начинима разговора са
малим дететом и адолесцентом, припрему детета за суд и подршку
након судског поступка. Поседују мобилну опрему за узимање ис
каза од детета. Подршка подразумева заштиту детета од секундар
не виктимизације током судског поступка, упознавање детета са
судским поступком, разјашњавање улоге свих учесника, повећање
способности детета да спремније и квалитетније да исказ и повећа
ње поверења детета и породице у судски поступак. Јединице има
ју улогу да информишу и припреме дете и породицу за суд, буду
подршка тужиоцима и суду приликом узимања исказа од детета,
спроведу форензички интервју са дететом и пружају саветодавну
и терапијску подршку. Јединице може ангажовати орган поступка
писменим захтевом и у појединим случајевима орган старатељства
када је кривични поступак већ покренут.
Од почетка пројекта кроз поступак психоедукације, односно
информисања о судском поступку, пре него што се појаве на суду,
прошло је 54 деце. Стручни радници у оквиру Јединице су пружи
ли подршку приликом саслушања за 21 дете. Форензички интервју
је обављен са 26 деце, док је подршку у виду саветодавног разго
вора, након што су дали исказ, добило 20 деце.

3.1 Припрема детета за суд
Деца и одрасли могу бити јако забринути када су позвани
на суд да сведоче. Деца која су доживела злостављање често су
једини и главни сведок догађаја, што представља додатни стрес,
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а суочавање са фигурама ауторитета – судијама, адвокатима и ту
жиоцима може да доведе до несигурности и смањења самопоузда
ња.14) Информисање о судском поступку и припрема за сведочење,
доприносе смањењу стреса и непријатности за дете, дете je често
спремније и опуштеније износи исказ, чиме се смањује траумати
зација детета.
Припрема детета за суд је облик психоедукације у коме дете
учи о процесу суђења, како да препозна и управља својим емоци
јама и нормализује емоције које би се могле јавити током суђења.
Важно је истаћи да током припреме детета за суд улога пружаоца
подршке није да испита (говори) о случају и не утиче или мења ис
каз детета. Припрема има своје циљеве и правила на основу којих
је пружалац подршке спроводи. Циљеви припреме детета за суд
су: упознавање са дететом, његовим очекивањима и евентуалним
бригама око одласка на суд, објашњавање судског процеса, разја
шњавање улога и објашњење поступка у судници, учење и приме
на технике опуштања, упознавање детета са правилима понашања
за време испитивања.15)
Припрема детета за суд почиње информисањем родитеља
о припреми њиховог детета. Овај разговор траје минимално сат
времена и индивидуалан је. Родитељима се објашњава шта је пси
хоедукација и како она може да помогне њиховом детету на суду,
затим се родитељима објашњава судски процес и улога детета у
њему, као и начин на који да се понашају према детету пре, током
и после суђења.
За припрему детета за суд, Јединице може ангажовати орган
поступка или орган старатељства, писменим захтевом за укључи
вањем.
Пружаоци подршке детету у Јединицама обучени су за спро
вођење припреме детета за суд на основу следеће структуре.
–– Упознавање, пружалац подршке објашњава детету о чему
ће разговарати и да неће говорити о случају, да ће данас
научити шта све људи раде у судници и пробаће да сазна
дететова очекивања од суђења.
14) Ingrid M. Cordon, Gail S. Goodman, Stacey J. Anderson, „Children in court“, In: P. J. van
Koppen, & S. D. Penrod (Ur), Adversarial versus inquis itorial justice: Psychological per
spectives on criminal justice systems (eds. P. J. van Koppen, S. D. Penrod), Kluwer Acade
mic/Plenum Publishers, New York, 2003, pp. 167–189.
15) Gordana Buljan Flander, Priprema deteta za sud, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, Zagreb,
2016, str. 2–12.
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–– Разговор о страховима о суду, разговарати са дететом шта
га брине у вези са одласком на суд и како се осећа у вези
тога.
–– Технике релаксације, упознавање са техникама релакса
ције и како може да их користи у стању повишене узне
мирености, стреса.
–– Поверење у судски процес и важност детета као сведока,
подсетити дете да чак и ако се људи у суду буду понашали
према њему на начин који му није пријатан, оно је нај
важнији сведок, а некада и једини сведок. Разговарати о
значајности његове улоге на суду.
–– Упознавање са судским процесом, разговара се о судском
процесу и његовим деловима попут сведочења, говорења
истине, правима детета на суду, изгледу суднице и улога
ма људи у судници и могућим пресудама.
–– Завршавање разговора, разјаснити додатна питања и неја
сноће које дете има, оставити могућност накнадних кон
таката са пружаоцем подршке уколико дете има још нека
питања.

3.2 Помоћ судији и тужиоцу приликом узимања исказа
Јединице за подршку деци жртвама/сведоцима кривичних
дела може ангажовати орган поступка (тужилаштво и суд) као по
дршку деци приликом узимања исказа. Јединице се ангажују пи
сменим захтевом од стране органа поступка. У случајевима по
кретања поступка, када се од органа старатељства тражи да обави
разговор са дететом, исти може ангажовати Јединице као посебно
обучене пружаоце подршке детету. Подршка приликом узимања
исказа у суду, може бити директна када тужилац или судија ис
питују дете, а пружалац подршке детету из Јединица је присутан
и има улогу да преформулише постављена питања које дете није
разумело. Уколико се дете узнемири пружалац подршке може да
га подсети на вежбе релаксације и како да савлада узменирујуће
емоције.
Јединице поседују мобилну опрему за пренос слике и зву
ка током саслушања, које се може обавити ван просторија суда.
Орган поступка посредно саслушава дете, јер се сведок саслуша
ва ван просторија у којој се одвија суђење, а сви актери поступка
који иначе имају то право могу да му постављају питања преко
пружаоца подршке Јединица. На тај начин избегава се секундарна
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виктимизација детета, с обзиром да оно није изложено већем броју
људи у судници, дете је само са једном особом у посебној просто
рији. Пружалац подршке је задужен да пренесе детету поставље
на питања, преформулише уколико их дете није разумело а преко
аудио-видео опреме сви актери у поступку чују одговор детета и
могу да постављају питања. Овакав начин испитивања, потврдио
је да деца опуштеније и лакше износе детаље догађаја. У београд
ским јединицама пружана је подршка ОЈТ-у и суду на апелацији
(Београд, Смедерево, Вршац). Разговори са децом обављани су од
стране обученог психолога и педагога, док су остали актери били у
другој просторији са могућношћу постављања питања.

3.3 Форензички интервју
Форензички интервју је само једна компонента за помоћ у
разумевању истраживања злостављања деце, а који укључује раз
личите дисциплине: примењено право, тужиоце, адвокате жртава,
практичаре из области менталног здравља. Иако наведени актери
можда не учествују директно током спровођења форензичког ин
тервјуа, сваки од њих профитира од информација добијених током
његовог спровођења.16)
Форензички интервју са дететом је развојно осетљив метод
прикупљања чињеница које се тичу наводног злостављања. Овај
интервју се спроводи од стране компетентних, утренираних интер
вјуера који добро познају дечији раст и развој. Ламб и колеге17) твр
де да је „узраст најважнија детерминанта меморијског капацитета
детета“.
У скалду са тим, стручни радници у оквиру Јединице за за
штиту деце жртава или сведока кривичних дела, обучени су за
спровођење форензичког интервјуа, према протоколу Национал
ног института за дечије здравље и људски развој (The National In
stitute of Child Health and Human Development).
Протокол Националног института за дечије здравље и људ
ски развој најпознатији је и највише истраживан протокол, раз
вијен од стране тима истраживача, испитивача, полицајаца и пра
16) Newlin Chris, Steele Linda Cordiso, Chamberlin Andra, Anderson Jennifer, Kenniston Julie,
Russell Amy, Heather Stewart, Vaughan Vaughan-Eden, „Child forensic interviewing: Best
practices“, Juvenile justice bulletin, US Department of Justice, Office of Justice Program,
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Washington, 2015, p. 3.
17) Michael E. Lamb, Lindsay C. Malloy, Irit Hershkowitz, D. La Rooy, „Children and the low“,
In: Handbook of Child Psychology and Developmental Science, 7th ed., vol. 3: Socioem
 otio
nal Processes (edited by R.M. Lerner and M.E. Lamb), Hoboken, Wiley, 2015, pp. 464–512.
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восудних стручњака, а на темељу познавања дечијих развојних
способности, односно његових језичких способности, способно
сти памћења, сугестибилности, стреса и трауме.
Према резултатима истраживања, овај протокол користи три
пута више отворена питања, два пута мање затворена или суге
стивна питања и укључује подржавајуће коментаре који подстичу
на сарадњу и присећање. Врсту питања у оквиру форензичког ин
тервјуа потребно је прилагодити облику злостављања или занема
ривања.
Протокол се састоји из 11 фаза. Почетна фаза је фаза која
укључује представљање улоге онога ко води инетрвију и упозна
вање са особом која ће бити интервјуисана – дететом. Разговор
се започиње питањима која за циљ имају да опусте саговорника и
учине да се осећа пријатно. Испитују се способности разликовања
истине и лажи као и моралних последица лажи, било путем Lyon/
Saywitz картица, било путем конкретне провере разумевања кон
цепта истине и лажи постављањем питања: „Како се зове мој пас?“
или „Шта се деси неком ко слаже свог учитеља?“ У овој фази се
дете подсећа да је његова обавеза да говори истину. Договарају се
и остала правила рада. Детету се објашњава да има право да не зна
одговор на питање, да може да исправи испитивача уколико каже
нешто погрешно, затим, да ће му нека питања бити постављена
више пута, али да то не значи да је нешто погрешно рекло или да
му се не верује, већ да би други који нису присуствовали догађају
боље размели шта се догодило.
У другој фази се успоставља однос поверења који је кључан
за давање исказа. У скалду са тим дете се подстиче да прича нешто
више о себи и о стварима које воли да ради.
У трећој фази испитивач подстиче дете да прича о неутрал
ном догађају од почетка до краја, што за циљ има да провери епизо
дично памћење, односно памћење појединачних догађаја. Уколико
се ради о сексуалном злостављању, нагласак је на епизодичкој ме
морији, док је код занемаривања акценат на шематском памћењу.
Четврта фаза подразумева прелазак на питања која су реле
вантна за догађај. Обично се започиње питањем: „Да ли знаш за
што си данас дошао да разговараш са мном?“, па се постепено по
стављају све усмеренија, али и даље отворена питања. Међутим,
ако је реч о хроничном стању попут дуготрајног злостављања, ова
кав тип питања није прикладан. Понекад је потребно разјаснити да
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ли је био један или више догађаја. Уколико се нешто десило више
пута, потребно је подстаћи дете да прича о најновијем догађају.
Пета фаза је фаза истраживања догађаја, где је потребно раз
јаснити сваки догађај понаособ, односно прикупити што више ин
формација и детаља. Ако се ради о злостављању детета, важно је
водити рачуна на који начин ће се постављати питања о важним
људима у дететовом животу. Препорука је да се крене са причом
о особи о којој је детету најлакше да говори (нпр. „Реци ми нешто
више о свом брату. Шта волиш да радиш с њим у слободно време?
Шта не волиш да радиш с њим?“) и то од уопштених ка специфич
ним питањима. Ако се ради о физичком злостављању, потребно је
поставити питања која се односе на поштовање правила и дисци
плину (нпр. „Шта се дешава када прекршиш неко правило у кући?
Испричај ми више о правилима код куће.“) Понекад су прихватљи
ва и ДА/НЕ питања уколико су упарена са отвореним (нпр. „Да ли
си некада због батина морао ићи код лекара?“ Ако је одговор „Да“,
одмах следи и „Реци ми нешто више о томе.“).
Потом је могуће направити паузу и испланирати даљи ток
интервјуа.
Седма фаза подразумева добијање информација које дете
није споменуло, уколико постоје сазнања да је негде већ открило
одређене информације. Препорука је да се у овој фази постављају
усмерена питања упарена са отвореним (нпр. Када си ми говорила
о … рекла си ми... Реци ми више о томе“.)
У осмој фази се и даље постављају упарена питања, уколико
желимо да добијемо информације о којима постоје сазнања али их
дете није споменуло (нпр. „Чуо/ла сам да си причао/ла са..... (место/
време). Реци ми о чему сте причaли?“)
Девета фаза је фаза у којој испитивач покушава да добије ин
формације о томе да ли неко други зна шта се догодило и како је на
сазнање о догађају та особа реаговала.
Десета фаза је уједно и завршна фаза током које се испити
вач захваљује на добијеним информацијама, али уједно и оставља
простор детету да постави питања испитивачу или му каже нешто
додатно што жели, а испитивач га током интервјуа није о томе пи
тао.
У једанаестој фази се испитивач захваљује детету на учешћу
у разговору, а потом прелази на неутралну тему, односно причу о
томе како дете планира да проведе остатак дана.18)
18) УНИЦЕФ, Смернице за припрему за суд и форензичко испитивање деце жртава и
сведока кривичних дела, издате у оквиру пројекта Унапређење права детета кроз јача
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Од почетка формирања Јединице за заштиту деце жртава
или сведока кривичних дела форензички интервју је спроведен са
укупно 26 деце из различитих градова широм Србије, на територи
ји новосадске, нишке, београдске и крагујевачке апелације.

3.4 Саветодавна и терапијска подршка
У оквиру Јединица, предвиђена је подршка детету и поро
дици, након давања исказа, имајући у виду тежину ситуације кроз
коју су жртве прошле, а у циљу јачања њихових капацитета и пре
вазилажења посттрауматског стреса. Подршка подразумева једну
врсту психоедукације детета и родитеља о могућим симптомима
(узнемиреност, страх, туга, љутња) који могу да се јаве након пре
трпљеног злостављања. Како је предвиђена само једна сеанса, дете
и родитељи добијају информације, где могу у својој средини да
добију адекватну психолошку помоћ и подршку. Подржавају се да
потраже помоћ како би се детету, а и родитељима, омогућило да
изрази, разуме и осмисли осећања везана за злостављање и злоста
вљача, као и да науче да изађу на крај са бројним реакцијама које
могу бити везане за злостављање. Имајући у виду велики значај
психолошке подршке детету и породици у Центру за заштиту одој
чади, деце и омладине, у склопу истог пројекта почело је да ради
Саветовалиште за дете и породицу. У овом Саветовалишту упућују
се деца и родитељи из Јединица који су тражили помоћ и подршку.
У Саветовалишту су ангажовани лиценцирани терапеути запосле
ни у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине. Јединице на
другим апелацијама породице и децу упућују у локалну средину за
пружање психолошке подршке детету и породици.
Досадашња искуства и резултати рада у пракси показују да
припремом детета за саслушање искуство сведочења постаје ма
ње стресно и непријатно, јер предвидивост даје осећај сигурно
сти и смањује осећај напетости. Стручњаци раде на успостављању
доброг односа са дететом, што доприноси изградњи поверења у
судски поступак. Остваривање заштите засноване на најбољем ин
тересу детета и спречавање секундарне виктимизације, доприноси
да деца спремније говоре о догађају, јер су детаљно упозната са
својим правима и обавезама, а поред тога су сигурна да поред себе
имају одраслу особу од поверења. О томе колико су важне услуге
које Јединица има да понуди пре свега говоре позитивна искуства
деце, али и њихових ближњих (незлостављајући родитељ, храни
ње система правосуђа и социјалне заштите у Србији који финансира ЕУ, а спроводи
УНИЦЕФ у партнерству са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања и Министарство правде, Београд, 2016, стр. 13–15.
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тељ, стручњак из институција) као и све веће ангажовање Јединица
од стране надлежних институција широм Републике Србије, пре
свега тужилаштва.
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Ivana Milosavlјevic-Djukic, Bojana Tankosic
THE ROLE OF UNIT FOR SUPPORT 
TO CHILDREN/WITNESSES 
IN CRIMINAL PROCEDINGS
Resume
The state of Serbia has made a major effort to harmonize the
domestic legal framework with international, as well as to implement
the taken commitments in practice. The commitments are related to the
area of the reform of child protection and child-friendly justice, which
ensures respect for the best interests of the child, when the child comes
into contact with the social protection system and the judicial system.
In this way, the state prevents secondary victimization of children and
makes recommendations as to create strategies for overcoming stress
in connection with the participation of children in court proceed ings.
For this reason there is a need for forming a Unit to support child vic
tims-witnesses in criminal proceed ings. They are formed in four cities:
Belgrade, Niš, Novi Sad, Kragujevac and they operate at the regional
level. The experience of a year’s work of the Unit has shown that when
the child is well prepared, they more readily and better testify to the
Body of the process as well as increas es the confidence of the child and
family in the court proceedings. It is important to achieve efficiency
of the judicial system and ensure the access to justice for all citizens.
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Professionals engaged within the Unit belong to the system of social
protection, the very professional staff who Juvenile Justice recognizes
as providers of support to victims / witnesses. They are specially trai
ned to inform the child and family on the court proceed ings, to support
the Body during the process of taking testimony, to conduct forensic
interviews and provide counselling and therapeutic support. However,
the state needs to make additional efforts also with project activities, to
systematically solve the problem by forming services of trained pro
fessionals who provide assistance and support to children-victims /
witnesses of crimes. This is a good moment for the formation of such
services, given that the section 23 has been opened, which is the right
moment for all initiatives relating to the improvement of basic human
rights and expedition of the judicial reform related to children.
Key words: children’s support in criminal proceeding, victimes/witnesses, se
condary victimization

*
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провере броја карактера користити: Review/Word Count/Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes and endnotes).
Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – Bold и Italic
(фонт 12).
Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим словима – Italic
(фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, након навођења факултета,
наводи се и универзитет (нпр. Факултет политичких наука, Универзитет у
Београду). Уколико је аутор запослен на институту, наводи се и град у коме се
институт налази (нпр. Институт за политичке студије, Београд).
Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). Фуснота
поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у оквиру кога је
чланак написан.
Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима величина фонта
12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 100 до 250 речи - фонт 12,
Justify. Сажетак садржи предмет анализе, циљ рада, коришћене теоријскометодолошке приступе, резултате и закључке рада.
Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима (фонт 12), и
одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.
Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и
нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина,
оне се такођ такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним
словима Bold (фонт 12).
Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте уносити
командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу у фонту Times
New Roman, величина слова 10. Фусноте треба поравнати по левој и десној
маргини, односно изабрати опцију Justify
Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:

• приликом навођења монографије/књиге фуснота мора садржати:
-- Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), назив издавача,
место, годину издања и број стране.
-- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр.
54.
• приликом навођења чланака из часописа:
-- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив часописа
курзивом (Italic), назив издавача, место издавања, број, година излажења
и број стране.
-- Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до
њихових решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије,
Београд, бр. 04/2009, стр. 67.
• приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге:
-- Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, назив зборника/
поглавља курзивом (Italic), имена и презимена приређивача зборника
у загради, назив издавачa, место издања, година издања, број стране.
-- Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање Европској
унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и институционални изазови
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за
политичке студије, Београд, 2008, стр. 239.
• приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи више од 10%
коришћене литературе):
-- Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), пуну интернет
адресу и датум приступа.
-- Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate
on Irish neutrality: arguments and evidence in favor of a critical social
constructivist framework of understanding, Internet,
http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013
• приликом навођења архивске грађе:
-- мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, фонд, фасциклу
(уколико има), назив документа (ако нема назива документа одређује се
тако да одговори на питања: ко? коме? шта?), место, датум.
-- Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, Извештај Министарства
иностраних дела о постављењу конзула, Београд, 19. април 1888.
• приликом навођења прописа/закона:
-- Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у коме је пропис
објављен, број и година објављивања.
-- Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени гласник РС,
бр. 125/04.
• приликом навођења публикација у новинама:
-- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив новине
курзивом, датум објављивања
-- Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против Хитлера“,
Политика, 21. 12. 2004.
• Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на истој страни
користити: Исто, број стране
-- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.
Исто, стр. 55

• Код поновљеног цитирања истог извора уколико није узастопно и на истој
страни користити: Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране.
-- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр.
54.
-- Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав.дело, стр. 54.
Код уноса табела и графикона користити:
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон, редни
број, назив табеле, величина фонта 10.
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по правилима
цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим што се
прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по азбучном
реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а затим по
абецедном реду за изворе на латиници.
За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама потребно
је навести од које до које стране је чланак или поглавље у зборнику/књизи.
Литература садржи само изворе који су наведени у фуснотама.
Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме аутора на средини
- Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енглеском великим словима - Bold
(фонт 14).
Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold (фонт 12). Испод
тога пише се текст резимеа на енглеском језику у обиму до 1/10 дужине чланка.
Резиме садржи резултате и закључке истраживања до којих је аутор дошао у свом
раду и то знатно шире него у сажетку.
Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и одвајају зарезом.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву да тај рад није
раније објављиван, тј. да рад није аутоплагијат или плагијат. Изјава може да се
преузме на интернет презентацији часописа www.sopolitika.rs.
Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@sopolitika.rs

УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Улога рецензената је да допринесе очувању високог квалитета нашег
часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за рецензирање је седам
дана од пријема рада. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме откривати
особама које нису у уредништву часописа. Уколико рецензент у било ком
тренутку схвати да постоји било какав вид конфликта интереса у вези са
радом који треба да рецензира, потребно је да о томе што пре обавести
редакцију. Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни
рецензентски лист у прилогу.Име, презиме и звање аутора текста:
Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки приступ
раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, посебно
у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене у часописима
и зборницима (посебно часописи и зборници из политикологије).
Научни и друштвени допринос рада. Општи коментар о квалитету рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је потребно:
Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију рада:
1. Оригинални научни рад
2. Прегледни рад
3. Научна критика, полемика, осврт
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам,
превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.
Датум оцене рада
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