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Сажетак
Пред у зет нич ки дух на ста је иде о ло шки у пре двор ју на стан-

ка ка пи та ли зма и по себ но је при су тан у иде о ло ги ји и еко ном ским 
кон цеп ци ја ма про те стан ти зма. На рав но, про фит ни прин ци пи ва-
жи ли су и у ра ни јим исто риј ским пе ри о ди ма, али ни су би ли по себ-
но на гла ша ва ни, због укуп не не раз ви је но сти при вре де и по себ но 
раз ме не и тр го ви не. Ли бе ра ли стич ке и нео ли бе ра ли стич ке кон цеп-
ци је еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке из ри чи то су у пр ви план ста-
ви ле тр жи шне за ко ни то сти и од но се у сре ди ште свих дру штве них 
од но са, а про фит оства рен у тр жи шној утак ми ци као ме ри ло лич не 
и дру штве не вред но сти. Иако се ре ла тив но ра но у људ ској исто-
ри ји ја вља ју раз ли чи ти ви до ви не про фит них, до бро чи ни тељ ских 
и до бро вољ них ак тив но сти, по себ но у сфе ри оно га што се да нас 
на зи ва со ци јал ним услу га ма, со ци јал но пред у зет ни штво се ве зу је 
на на ста нак де мо крат ских дру шта ва и за кон цеп ци ју др жа ве бла го-
ста ња. Де мо крат ско дру штво под ра зу ме ва ак тив ну пар ти ци па ци ју 
гра ђа на у од лу чи ва њу о свим бит ним за јед нич ким по тре ба ма, пи-
та њи ма и ин те ре си ма и под сти че раз ли чи те об ли ке удру жи ва ња и 

* Док то рант на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка
** Док то рант на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка, на став ник ве шти на на Фа кул те ту за ме ди је 

и ко му ни ка ци је
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са мо ор га ни зо ва ња гра ђа на, по себ но на ло кал ном ни воу. Са вре ме-
не и нај де мо крат ски је др жа ве ни су у ста њу да обез бе де со ци јал ну 
си гур ност свих сво јих гра ђа на, по себ но не оне у ко ји ма до ми ни ра 
нео ли бе ра ли стич ки мо дел еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке, ко ји је 
ди рект но у су прот но сти са иде ја ма и прин ци пи ма др жа ве бла го-
ста ња. У прин ци пу, у са вре ме ним дру штви ма тр жи шно усме ре но 
пред у зет ни штво у свим сек то ри ма про из вод ње и услу га пре фе ри-
ра се у од но су на дру ге ви до ве при вре де и со ци јал них и дру гих 
услу га. Ма да, ве ћи на др жа ва, при ти сну тих си ро ма штвом, не за по-
сле но шћу, мар ги на ли за ци јом број них сло је ва ста нов ни штва, ми-
гра ци ја ма и дру гим со ци јал ним про бле ми ма, на не ке на чи не по др-
жа ва ју од ре ђе не фор ме со ци јал ног пред у зет ни штва, не до во де ћи у 
пи та ње ба зич не еко ном ске и со ци јал не за ко ни то сти. За хва љу ју ћи 
то ме, у све ту се мо гу сре сти при ме ри успе шне и до бре прак се со-
ци јал ног пред у зет ни штва. Со ци јал но пред у зет ни штво у Ср би ји 
не ма ду гу тра ди ци ју, ни ти је зна чај ни је раз ви је но, ка ко би мо гло 
да вр ши свој дру штве ни по зив, ан га жу ју ћи ак тив но и лу кра тив но 
гра ђа не (по себ но оне ко ји су из раз ли чи тих раз ло га осу је ће ни да 
ра де и та ко сти чу свој до хо дак) и до при но се ћи бо гат ству и ра зно-
вр сно сти со ци јал них и дру гих услу га, па и ро ба. Број ни су раз ло зи 
за ову си ту а ци ју од пред ра су да и за блу да, иде о ло шких огра ни че ња 
и не по зна ва ња, до инер ци је и скром не по ли тич ке во ље да се раз-
ви ја аутен тич ни кон цепт со ци јал ног пред у зет ни штва, ко ме би сви 
но си о ци од лу чи ва ња (др жа ва, ло кал не вла сти, ком па ни је и кор по-
ра ци је, ве ли ка пред у зе ћа, фон до ви и фон да ци је, до на то ри и за ду-
жби на ри итд.) пру жи ли кон крет ну по др шку и под стрек. Без то га 
се не мо гу оче ки ва ти бит ни је про ме не. По сто је ћи ин сти ту ци о нал-
но-прав ни окви ри со ци јал ног пред у зет ни штва ни су пре пре ка, али 
ни су ни по го ду ју ћи и под сти цај ни фак тор со ци јал ног пред у зет ни-
штва. Због то га без су штин ске про ме не од но са пре ма овој со ци јал-
ној ино ва ци ји не ће би ти до вољ но до не ти са мо ре ле ван тан за кон и 
дру га прав на ак та. 
Kључнеречи: пред у зет ни штво, пред у зет ник, со ци јал но пред у зет ни штво, 

за кон ска ре гу ла ти ва, уна пре ђе ње.
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1.ПОЈАМПРЕДУЗЕТНИКА

ИПРЕДУЗЕТНИШТВА

1.1.Појамикарактеристикепредузетништва

То ком исто ри је број ни ауто ри да ли су раз ли чи те де фи ни ци је 
пред у зет ни штва. Њи хо вом ана ли зом и уви дом у раз ли чи тост раз-
ми шља ња ја сно је да јед на, је дин стве на де фи ни ци ја пред у зет ни-
штва уоп ште не по сто ји и не мо же се кон ци пи ра ти.

По јам пред у зет ни штво сре ће се још у сред њем ве ку и од та-
да се зна че ње овог пој ма раз ви ја ло и ме ња ло. Кон цепт пред у зет-
ни штва је по знат још од XII ве ка, а ства ра лач ко пред у зет ни штво се 
ма сов но раз ви ло тек у XVII ве ку. Ака дем ско из у ча ва ње фе но ме на 
пред у зет ни штва по чи ње од XVI II ве ка.1)

Нај ста ри је схва та ње пред у зет нич ке функ ци је ве зу је се за 
по сре до ва ње у тр го ви ни. У то вре ме кла си чан пред у зет ник је био 
фар мер, ко ји је ис по ља вао спрем ност да ула зи у по слов ни ри зик 
упр кос не из ве сним вре мен ским при ли ка ма и дру гим про мен љи-
вим по слов ним окол но сти ма. Не што ка сни је, овај по јам је по чео да 
се про ши ру је и на са мо стал не тр гов це, где се све ви ше пре по зна ва-
ла уло га пред у зет ни ка као во ђе и по кре та ча „све га но вог“ у по слу. 
У XVI ве ку пред у зет ни ци ма су углав ном сма тра не осо бе ко је су 
во ди ле вој не екс пе ди ци је. Не што ка сни је, под овим на зи вом ми-
сли ло се пре те жно на све ште ни ке ко ји су ини ци ра ли и ру ко во ди ли 
из град њом број них обје ка та, ка те дра ла, мо сто ва и сл. Оно што је 
по себ но за ни мљи во је чи ње ни ца да се у XVII ве ку ис ти че ја сна 
бли скост пој мо ва ри зик и не из ве сност са де фи ни са њем пред у зет-
ни ка. Да кле, ука зу је се на нео п ход ност сно ше ња ри зи ка и су о ча ва-
ња са не из ве сно шћу при оба вља њу пред у зет нич ких ак тив но сти.2) 
На кон то га сле ди пе ри од бла гог за тиш ја и по ти ски ва ња пред у зет-
нич ких ак тив но сти. На и ме, др жав ни раз вој ни пла но ви при вре де 
ни су под ра зу ме ва ли по кре та ње по је ди нач них пред у зет нич ких ак-
тив но сти. За тим, на глим раз во јем ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци-
о не тех но ло ги је кра јем XX ве ка, пред у зет ни штво по но во до би ја 
на зна ча ју и по ста је кључ ни ка та ли за тор раз во ја при вре де. Да нас, 
по чет ком XXI ве ка, пред у зет ни штво је у ве ли кој ме ри опре де ље но 

1) Ro bert He bert, Al bert Link, „A hi story of en tre pre ne ur ship“, International Journal of
BusinessandSocialScience, Cen ter for Pro mo ting Ide as (CPI), USA, 2011, Vol. 2 No. 
9, р. 241.

2) Бла го је Па у но вић, Предузетништвоиуправљањемалимпредузећима, Цен тар за из да-
вач ку де лат ност Еко ном ског фа кул те та, Бе о град, 2012, стр. 3.
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тр жи шним усло ви ма ко ји вла да ју.3) Од но сно, мо дер ну еко но ми ју 
обе ле жа ва по сто ја ње ве ли ког бро ја кон ку ре на та ко ји се ме ђу соб но 
бо ре, па је пред у зет нич ка ино ва тив ност и флек си бил ност је ди ни 
на чин за њи хов оп ста нак. Све ово иде у при лог чи ње ни ци да без 
ино ви ра ња и пред у зет нич ких по ду хва та при сут ност на тр жи шту 
не са мо да не ће би ти за га ран то ва на, већ не ће би ти ни мо гу ћа.

1.2.Разликаизмеђупредузетника
ипредузетништва

По јам пред у зет ни ка се ко ри сти као тер мин ко ји опи су-
је фи зич ко ли це ко је осни ва соп стве ни би знис и упра вља њи ме. 
Пред у зет ни штво је ап страк ци ја, док су пред у зет ни ци ре ал ни љу-
ди. Прав на фор ма де фи ни ше пред у зет ни ка као фи зич ко ли це ко је 
ор га ни зу је при вред но дру штво са ци љем да оба вља де лат ност у 
ци љу сти ца ња до би ти. Пред у зет ник ни је прав но ли це већ спо соб-
но фи зич ко ли це ко је за оба ве зе пред у зе ћа од го ва ра сво јом це ло-
куп ном имо ви ном. Јед но фи зич ко ли це мо же би ти пред у зет ник у 
ви ше ор га ни зо ва них при вред них су бје ка та. Да би јед на осо ба би ла 
пред у зет ник она мо ра по че ти да се ба ви пред у зет ни штвом и би ти 
спрем на да тра га за про ме на ма и да ре а гу је на њих. Пред у зет ни-
штво је про цес, ис ход сло же них дру штве но-еко ном ских, пси хо ло-
шких и дру гих фак то ра, а пред у зет ник је осо ба. Фи гу ра тив но би 
мо гли ре ћи да је пред у зет ник глу мац, пред у зет ни штво чин, а њи-
хов за јед нич ки ис ход на зи ва мо пред у зе ће. Под пред у зет нич ким те-
жња ма под ра зу ме ва ју се же ље, пла но ви, скло но сти ка за по чи ња њу 
вла сти тог би зни са.

2.СОЦИЈАЛНОПРЕДУЗЕТНИШТВО

2.1.Концептсоцијалногпредузетништва

Кон цепт со ци јал ног пред у зет ни штва не по и сто ве ћу је се са 
кон цеп том „тре ћег“ или не про фит ног сек то ра већ се ба зи ра на ка-
рак те ри сти ка ма тре ћег сек то ра, те је то „пред у зет нич ки дух усме-
рен на дру штве но ко ри сне ци ље ве“. У том сми слу и ор га ни за ци је 
ко је су ре ги стро ва не као про фит не, уко ли ко има ју ову ка рак те ри-
сти ку, мо гу се сма тра ти со ци јал ним пред у зе ћи ма, уз огра ни че ње 

3) Дра ган Ла јо вић, Предузетништвомупородичнибизнис, Гра фо Цр на Го ра, Под го ри ца, 
2006, стр. 11.
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рас по де ле про фи та ко ји би ва усме рен од но сно ре ин ве сти ран у ак-
тив но сти пред у зе ћа. 

2.2.Дефинисањесоцијалногпредузећа

Не по сто ји оп ште при хва ће но схва та ње со ци јал ног пред у-
зе ћа, али јед ну од нај пот пу ни јих фор му ли ше ЕМЕС (Euro pean Re-
se arch Net work): „Со ци јал на пред у зе ћа су при ват не ор га ни за ци је 
ко је не по слу ју ра ди оства ри ва ња про фи та, а пру жа ју ро бу или 
услу ге ко је су ди рект но по ве за не са њи хо вим екс пли цит ним ци-
љем да ра де за до бро бит за јед ни це. Она се осла ња ју на ко лек тив ну 
ди на ми ку ко ју ства ра не ко ли ко вр ста стеј кхол де ра (за ин те ре со ва-
них) ко ји су у њи хо вим упра вљач ким те ли ма и ко ји ви со ко вред ну-
ју ауто но ми ју ових пред у зе ћа и сно се еко ном ске ри зи ке по ве за не с 
њи хо вом де лат но шћу.“4)

Кључ на од ред ни ца је да „не по слу ју ра ди про фи та“ („not-
for-pro fit“), што ме ђу тим ни је исто што и „не до бит на“ ор га ни за-
ци ја („non-pro fit“). Со ци јал на пред у зе ћа има ју за циљ ства ра ње 
про фи та, она на тај на чин обез бе ђу ју фи нан сиј ску одр жи вост, али 
не по сто је пр вен стве но ра ди фи нан сиј ске до би ти, већ ра ди не ке 
со ци јал не ми си је.

2.3.Областиициљевисоцијалногпредузетништва

Со ци јал но пред у зет ни штво мо же да пру жи зна ча јан до при-
нос дру штву и да бу де ге не ра тор при вред ног раз во ја, пу тем:

- укљу чи ва ња те шко за по шљи вих гру па на тр жи ште ра да;
- раз во ја и пру жа ња услу га со ци јал не за шти те; 
- ру рал ног раз во ја;
- до при но са еко ло ги ји и жи вот ној сре ди ни, и 
- раз во ју ху ма ног ка пи та ла.
Де лат но сти со ци јал них пред у зе ћа мо гу се ор га ни зо ва ти у 

при вре ди, с тим што мо ра ју ува жа ва ти све прин ци пе успе шног и 
ефи ка сног по сло ва ња. Иако њи хов при мар ни циљ ни је про фит, то 
не зна чи да мо гу по сло ва ти са гу би ци ма и тра жи ти по др шку др жа-
ве, ло кал них вла сти и дру гих су бје ка та. Ме ђу тим, да би би ла успе-
шна, мо ра ју се ор га ни зо ва ти око оних при вред них де лат но сти ко је 
не „по кри ва“ или је не за ин те ре со ва на „ве ли ка при вре да“, или је у 

4) Jac qu es De fo urny, Mart he Nyssens, „Con cep ti ons of So cial En ter pri se and So cial En tre pre-
ne ur ship in Euro pe and the Uni ted Sta tes: Con ver gen ces and Di ver gen ce“,JournalofSocial
Entrepreneurship, Taylor and Fran cis Inc., UK, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 32–53.
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пи та њу ро ба за чи ју про из вод њу и пла сман су по себ но за ин те ре со-
ва ни др жа ва, ло кал не вла сти и дру ги дру штве ни чи ни о ци.

То та ко ђе зна чи да со ци јал на пре у зе ћа мо ра ју по што ва ти 
стан дар де ква ли те та про из во да, укљу чу ју ћи и стан дар де со ци јал-
них и дру гих услу га.

Као под руч је де лат но сти со ци јал них пред у зе ћа мо гу се озна-
чи ти и ра зни ко му нал ни по сло ви и услу ге, по себ но они ко ји су 
не раз ви је ни у по сто је ћем си сте му. Ов де се ла ко мо гу сре сти ин те-
ре си пред у зет ни ка, гра ђа на и ло кал них вла сти, јер су они нај че шће 
фи нан си је ри ко му нал них услу га.

Ван сва ке ди ску си је су мо гућ но сти де ло ва ња со ци јал них 
пред у зе ћа у свим сфе ра ма услу га, по себ но у со ци јал ној обла сти. 
Ова по тре ба из ви ре из чи ње ни це не до вољ не раз ви је но сти мно гих 
со ци јал них услу га и не до вољ них ка па ци те та др жав них или јав них 
ин сти ту ци ја чи ји је за да так раз вој и пру жа ње ових услу га. Пред-
ност со ци јал ног пред у зет ни штва у овој обла сти је у ве ћој флек си-
бил но сти и мо гућ но сти бр жег ре а го ва ња, као и у по ве зи ва њу услу-
га ко је се пру жа ју на ба зи пла ћа ња, во лон тер ства и са мо по мо ћи. 

Со ци јал но пред у зет ни штво по ста је део со ци јал не еко но ми-
је, уко ли ко се со ци јал ни про бле ми ре ша ва ју и упо тре бом пред у зет-
нич ких прин ци па. Со ци јал но пред у зет ни штво је ино ва ти ван на чин 
да љу ди ре ше раз ли чи те еко ном ске, обра зо ва не, здрав стве не и еко-
ло шке про бле ме у сво јој за јед ни ци соп стве ним ра дом, удру жи ва-
њем и ко ри шће њем одр жи вих би знис мо де ла. У пр ви план ста вља 
дру штве не ци ље ве и свр хе, с тим што ни ка ко не за не ма ру ју тр жи-
шне ци ље ве и прин ци пе. 

Со ци јал на пред у зе ћа до при но се раз во ју за јед ни це на ви ше 
на чи на, а пре све га не по сред ним пру жа њем услу га, од но сно јав-
них до ба ра, као што су: обра зов не, здрав стве не услу ге, итд., по-
је дин ци ма или гру па ма ко ји ни су у ста њу да их пла те, до при нос 
раз во ју не раз ви је них ло кал них за јед ни ца, кре и ра њем но вих мо-
гућ но сти за за по шља ва ње, укљу чи ва ње на отво ре но тр жи ште ра да 
љу ди из мар ги на ли зо ва них гру па ко ји због сво јих ка рак те ри сти ка 
има ју сма ње ну мо гућ ност да про на ђу аде кват но за по сле ње (Ро ми, 
же не у ста ри јој жи вот ној до би, осо бе са ин ва ли ди те том, из бе гла 
и ин тер но ра се ље на ли ца, итд.). Осим то га, со ци јал на пред у зе ћа 
мо гу има ти ва жну уло гу у от кла ња њу дру штве них про бле ма ино-
ва тив ним ре ше њи ма у обла сти ма у ко ји ма се по ка за ло да др жа ва 
не мо же ефи ка сно да од го во ри на њих, као што је нпр. еко ло ги ја 
кре и ра њем и упо тре бом еко ло шких про из во да и осми шља ва њем 
на чи на за ефи ка сни је ко ри шће ње одр жи вих из во ра енер ги је. Со ци-
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јал на пред у зе ћа ко ри сте сред ства и ре сур се ко ја ина че не би би ла 
ис ко ри шће на и ста вља ју их у функ ци ју раз во ја за јед ни це и дру-
штве ног бла го ста ња. У том сми слу, со ци јал на пред у зе ћа до при но-
се со ци јал ној ко хе зи ји, аку му ла ци ји ху ма ног ка пи та ла и рав но мер-
ни јем еко ном ском раз во ју.

У раз ли чи тим зе мља ма, со ци јал но пред у зет ни штво се пре-
по зна је као ге не ра тор еко ном ског раз во ја, али и као сред ство за 
ре ша ва ње со ци јал них про бле ма и ви со ке сто пе не за по сле но сти 
при пад ни ка мар ги на ли зо ва них гру па. 

У си ту а ци ји ка да др жа ва не успе ва да про гра ми ма со ци јал-
не по ли ти ке об у хва ти све ко ри сни ке, а по себ но ка да је при ну ђе на 
да во ди ре стрик тив ну фи скал ну по ли ти ку, со ци јал но пред у зет ни-
штво до би ја на зна ча ју јер мо же у од ре ђе ној ме ри да по пу ни ове 
пра зни не. Ка да про гра ми бла го ста ња ни су у ста њу да се из бо ре са 
ве ли ком сто пом не за по сле но сти и ве ли ким бро јем ста нов ни ка ко ји 
па да ју ис под ли ни је си ро ма штва, со ци јал на пред у зе ћа са сво јим 
бр зим и ино ва тив ним ре ше њи ма мо гу убла жи ти ове окол но сти.5)

Упра во је то раз лог осни ва ња и де ло ва ња мно гих со ци јал-
них пред у зе ћа, да од го во ре на рас ту ће со ци јал не по тре бе ста нов-
ни штва ко је је из раз ли чи тих раз ло га из у зе то из др жав них со ци јал-
них про гра ма, те да пру же не ке но ве услу ге или до бра, а да про фит 
усме ре на дру штве не ци ље ве.

2.4.Улогасоцијалнихпредузећаупривреди

Глав на функ ци ја ко ју има ју ор га ни за ци је тре ћег сек то ра и 
со ци јал них пред у зе ћа огле да се у за го ва ра њу за дру штве не про-
ме не и пру жа њу услу га и то углав ном оних ко је ни су на ме ње не 
тр жи шту. Услу ге ко је се пру жа ју на ме ње не су нај у гро же ни јим сло-
је ви ма ста нов ни штва, као што су ста ри ји љу ди, гу бит ни ци у про-
це су тран зи ци је, и дру ги чи је лич не ка рак те ри сти ке их ста вља ју 
у не по во љан по ло жај у од но су на дру ге. Нео спор но је да су ор-
га ни за ци је тре ћег сек то ра зна чај но до при не ле по ли тич ким и дру-
штве ним про ме на ма на по чет ку тран зи ци је у др жа ва ма ре ги о на, 
па и у Ср би ји. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да оне тре нут но има ју ма лу 
по ли тич ку функ ци ју и ути цај. Иако со ци јал на пред у зе ћа уче ству-
ју у од ре ђе ној ме ри у спро во ђе њу стра те ги ја со ци јал не за шти те и 
про гра ми ма за сма ње ње си ро ма штва, рет ко уче ству ју у про це си ма 
фор му ли са ња по ли ти ка и до но ше њу од лу ка, ма да је у том сми слу 

5) Euro pean Par li a ment,Reportontheimpactofthefinancialandeconomiccrisisonhuman
rights, Com mit tee on Fo re ign Af fa irs, Brus sels, 2013, p. 5.
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при су тан тренд зна чај ног по бољ ша ња.6) Оне пре све га, под сти чу 
дру штве но-еко ном ски раз вој кроз про гра ме усме ре не на за по шља-
ва ње и по ве ћа ње за по шљи во сти од ре ђе них дру штве них гру па. По-
тен ци јал ор га ни за ци ја тре ћег сек то ра у при вре ди у Ср би ји и оста-
лим зе мља ма ре ги о на ни је ува жен у до вољ ној ме ри и со ци јал на 
пред у зе ћа ни су пре по зна та као ду го роч ни парт не ри др жа ве у еко-
ном ском сми слу, а ни у сми слу парт не ра у кре и ра њу и спро во ђе њу 
со ци јал не по ли ти ке. На про тив, тен ден ци ја је да се по сма тра ју као 
крат ко роч на ре ше ња за по пу ња ва ње од ре ђе них пра зни на и ре ша-
ва ње про бле ма про у зро ко ва них про це сом тран зи ци је. Ова ква пер-
цеп ци ја со ци јал них пред у зе ћа удру же на је са њи хо вим по и ма њем 
као фи нан сиј ских не ста бил них и еко ном ски нео др жи вих ен ти те та 
ко ји ни су у мо гућ но сти да про из во де до бра и пру жа ју услу ге ду го-
роч но и да ге не ри шу но во за по шља ва ње.

Ипак, све је ви ше при ме ра ор га ни за ци ја тре ћег сек то ра ко-
је пре у зи ма ју про из вод ну функ ци ју и по ста ју но си о ци ино ва ци ја 
на ло кал ном ни воу, по ма жу укљу чи ва њу мар ги на ли зо ва них гру па 
на отво ре но тр жи ште ра да, ства ра ју рад на ме ста, обез бе ђу ју обу ку 
и при ли ке за пре ква ли фи ка ци ју, пру жа ју ме ди цин ску, со ци јал ну и 
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју, про мо ви шу еко ло шки од го вор не 
про гра ме, али и укљу чу ју се све ви ше у обла сти по пут ту ри зма, 
ин ду стри је, обра зо ва ња и на у ке.

3.СОЦИЈАЛНОПРЕДУЗЕТНИШТВОУСРБИЈИ

3.1.ПостојећазаконскарегулативауРепублициСрбији

У Евро пи по сто ји ви ше прав них фор ми кроз ко је функ ци о-
ни ше ве ћи на су бје ка та чи је их ка рак те ри сти ке или на чин оба вља ња 
де лат но сти свр ста ва ју под по јам со ци јал ног пред у зе ћа. Ове прав-
не фор ме де фи ни са не су за ко ни ма о за дру га ма, за ко ни ма о удру-
же њи ма гра ђа на или за ко ни ма о со ци јал ним пред у зе ћи ма. У оним 
зе мља ма у ко ји ма је од ред ба ма за ко на о удру же њи ма до зво ље но 
да се удру же ња гра ђа на ба ве про из вод њом, про да јом ро бе или пру-
жа њем услу га на тр жи шту, ови су бјек ти нај че шће се ре ги стру ју у 
фор ми удру же ња, док се у зе мља ма у ко ји ма прав ни си стем то не 
до зво ља ва или до зво ља ва у огра ни че ном оби му, она се осни ва ју на 
осно ву за ко на о за дру га ма или за ко на о со ци јал ним пред у зе ћи ма. 
По ред ових тра ди ци о нал них прав них ре ше ња, у мно гим зе мља ма 
6) Гра ђан ске ини ци ја ти ве, Учешћеграђанаиграђанкиупроцесуизрадеиприменезакона

идругихинструменатајавнихполитика, Бе о град, 2009, стр. 12.
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усво је на су до дат на за кон ска ре ше ња на осно ву ко јих се под сти че 
осни ва ње ино ва тив них, мо дер них об ли ка со ци јал ног пред у зет ни-
штва.

При ли ком ана ли зе со ци јал них пред у зе ћа у Ср би ји тре ба 
има ти на уму про блем аде кват ног тер ми на ко ји ће се у прав ном 
си сте му ко ри сти ти за озна ча ва ње пој ма со ци јал ног пред у зе ћа. По-
сло ва ње пред у зе ћа као еко ном ских и прав них су бје ка та ре гу ли ше 
се За ко ном о при вред ним дру штви ма, пре ма ко јем пред у зе ће ни је 
прав ни по јам и не мо же би ти прав ни су бјект, већ прав ни су бјект 
мо же би ти са мо при вред но дру штво ко је је но си лац не ког пред у зе-
ћа или пред у зет ни штва.7)

Кон цепт со ци јал ног пред у зет ни штва ни је на аде ква тан на-
чин пре по знат у окви ру прав ног си сте ма у Ср би ји. Пред лог За ко на 
о со ци јал ном пред у зет ни штву и за по шља ва њу у со ци јал ним пред-
у зе ћи ма је у про це ду ри. Пре ма том пред ло гу со ци јал но пред у зет-
ни штво је де фи ни са но као „ор га ни зо ва на дру штве на де лат ност од 
јав ног ин те ре са ко ја се вр ши ра ди ства ра ња но вих мо гућ но сти за 
ре ша ва ње со ци јал них, еко ном ских и дру гих про бле ма те же за по-
шљи вих ли ца и њи хо вих за јед ни ца, спре ча ва ње на ста ја ња и от-
кла ња ња по сле ди ца со ци јал не ис кљу че но сти и ја ча ња дру штве не 
со ли дар но сти и ко хе зи је.“8) Ка ко је тре нут но овај за кон у фор ми 
пред ло га, ни је дан прав ни про пис у на шој зе мљи не ре гу ли ше ову 
ма те ри ју на све о бу хва тан на чин.9) Ме ђу тим, не ко ли ко за ко на и 
стра те ги ја са др жи од ред бе ко је мо гу би ти осно ва и по др шка раз во-
ја со ци јал ног пред у зет ни штва.10) 

Кроз но ва за кон ска ре ше ња кон цепт со ци јал ног пред у зет ни-
штва је пре по знат и отво ре не су но ве мо гућ но сти за осни ва ње и 
по сло ва ње со ци јал них пред у зе ћа. Са да се по јам со ци јал но пред у-
зе ће по ми ње у За ко ну о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци-
јал не си гур но сти гра ђа на и За ко ну о про фе си о нал ној ре ха би ли та-
7) За кон о при вред ним дру штви ма, Сл.гласникРС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. за-

кон и 5/2015

8) Пред лог За ко на о со ци јал ном пред у зет ни штву и за по шља ва њу у со ци јал ним пред у зе-
ћи ма, http://www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/fi les/lat/pdf/pred lo zi_za ko na/1688-13Lat.
pdf, 10/12/2016.

9) Бо јан Ве лев, „Прав ни ста тус со ци јал ног пред у зет ни штва у Ср би ји“у збор ни ку:Соци
јалнопредузетништво:Модели,компаративнапраксаиправниоквирСоцијалногпред
узетништвауСрбији(уред ник Гор дан Ве лев), Гру па 484, Бе о град, 2011, стр. 61.

10) То су: За кон о со ци јал ној за шти ти, За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по-
шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, За кон о удру же њи ма, За кон о за ду жби на ма и фон-
да ци ја ма, За кон о при вред ним дру штви ма, За кон о за дру га ма, За кон о во лон ти ра њу, 
За кон о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу 
у слу ча ју не за по сле но сти, За кон о осно ва ма си сте ма об ра зо ва ња и вас пи та ња, За кон о 
по ре зу на до бит и За кон о по ре зу на до да ту вред ност.
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ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, а у но вом пред ло гу 
За ко на о за дру га ма пред ви ђа се осни ва ње и по сло ва ње по себ ног 
об ли ка – со ци јал не за дру ге. Осим то га, но ви за кон о удру же њи-
ма да је мо гућ ност овим прав ним су бјек ти ма да оства ру ју при хо де 
од оба вља ња де лат но сти, што им фак тич ки омо гу ћу је да по слу ју 
као со ци јал на пред у зе ћа. Ме ђу тим, за фи нан си ра ње и фи нан сиј ско 
по сло ва ње со ци јал них пред у зе ћа усло ви су не по вољ ни, осим за 
пред у зе ћа за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо-
ба са ин ва ли ди те том. Глав ни про блем је не до ста так ми кро фи нан-
си ра ња и по год но сти у про це су јав них на бав ки. По сто ја ње ових 
еле ме на та у прав ном и по слов ном окру же њу омо гу ћи ло би лак ше 
осни ва ње и по сло ва ње со ци јал них пред у зе ћа, што би до ве ло до ко-
нач ног уоб ли ча ва ња овог сек то ра у Ср би ји. Пред лог За ко на пред-
ви ђа не ке олак ши це као што су: суб вен ци ја за ра де за ко ри сни ка 
ко ји је за по слен на нео д ре ђе не вре ме (ако ни је об у хва ћен дру гим 
ме ра ма и ак тив но сти ма) у тра ја њу од 12 ме се ци, оства ри ва ње по-
себ них пра ва ко ја су утвр ђе на про пи си ма о јав ним на бав ка ма, фи-
скал не по ли ти ке, до при но си ма за со ци јал но оси гу ра ње, др жав не 
по мо ћи, под сти цај со ци јал ног пред у зет ни штва у је ди ни ци ло кал-
не са мо у пра ве кроз фи нан си ра ње ме ра под сти ца ја за по шља ва ња и 
одр жа ва ња за по сле ње у со ци јал ном пред у зе ћу на те ри то ри ји ло-
кал не са мо у пра ве и др. Овај пред лог За ко на пред ви ђа и осни ва ње 
Бу џет ског фон да за под сти цај раз во ја со ци јал ног пред у зет ни штва 
као и Са вет за под сти ца ње со ци јал ног пред у зет ни штва. 

3.2.Значајсоцијалногпредузетништва

Ка ко се мо же за кљу чи ти на осно ву рас по ло жи вих по да та ка, 
број со ци јал них пред у зе ћа у Ср би ји је скро ман, а обич но се ра ди о 
ма лим фир ма ма, ме ре но еко ном ским по ка за те љи ма (број за по сле-
них, обим по сло ва ња), па је и уку пан еко ном ски зна чај овог сек то-
ра ма ли. 

Ва жност сек то ра по ста је још ма ња уко ли ко се, по сле де таљ-
ни је ана ли зе, ис кљу че оне фир ме ко је не пред ста вља ју пра ва со ци-
јал на пред у зе ћа. На и ме, за при ли чан број фир ми ко је но ми нал но 
при па да ју овом сек то ру мо же се са си гур но шћу ре ћи да су при ва-
ти зо ва не у ло шем сми слу те ре чи, од но сно да су штин ски, и по ред 
фор ме со ци јал ног пред у зе ћа, функ ци о ни шу као при ват на пред у зе-
ћа ори јен ти са на на про фит – и по циљ ној функ ци ји, и по на чи ну 
од лу чи ва ња, и по рас по де ли но во ство ре не вред но сти. Ова ка рак те-
ри сти ка је на ро чи то из ра же на ме ђу за дру га ма ко је су фор ми ра не у 
вре ме со ци ја ли зма (зе мљо рад нич ке, омла дин ске, стам бе не) и ко је 
су се из ви то пе ри ле то ком вре ме на, по себ но то ком кри зних де ве де-
се тих го ди на. 



МикицаБудимировић,КатаринаМиленковић

37

Могућностиунапређења...

То ком по след ње де це ни је по ја ви ла се но ва гру па со ци јал них 
пред у зе ћа, на ро чи то оних по ве за них са раз ли чи тим ра њи вим гру-
па ма (из бе гли це, же не, осо бе са ин ва ли ди те том, ста ра ли ца). Њих 
су обич но по кре та ле гру пе угро же них, че сто уз по моћ не ке не вла-
ди не ор га ни за ци је и стра них до на то ра. На тај на чин се ја вља по-
де ла на „но ва“ и „ста ра“ со ци јал на пред у зе ћа, ко ја се раз ли ку ју 
по мно гим осо би на ма и ко ја те шко да има ју би ло шта за јед нич ко, 
осим де ли мич но фор ме. 

Бу дућ ност сек то ра по ве за на је са овим „но вим“ со ци јал ним 
пред у зе ћи ма, уко ли ко она ус пе ју, про спе ри ра ће и сек тор, а уко ли-
ко не ус пе ју – не ће ни сек тор. На „ста ра“ со ци јал на пред у зе ћа не 
тре ба пре ви ше ра чу на ти, мно га ни су ни со ци јал на, ни ти има ју по-
слов не пер спек ти ве, бу ду ћи да с му ком ег зи сти ра ју као за о ста ци из 
вре ме на со ци ја ли зма.

4.ЗАКЉУЧАК

У за кон ском сми слу, не по сто је пре пре ке за при ступ со ци-
јал них пред у зе ћа тр жи шту, по што др жав на ре гу ла ци ја не са мо да 
не дис кри ми ни ше овај тип пред у зе ћа, већ до но си од ре ђе не бе не-
фи ци је ко је ни су да те дру гим, ко мер ци јал ним фир ма ма. Она се 
мо гу ре ги стро ва ти као при вред на дру штва, за дру ге, као со ци јал на 
пред у зе ћа ко ја се ба ве ре ха би ли та ци јом осо ба са ин ва ли ди те том. 
За тим, по сто је од ре ђе не по ре ске олак ши це за со ци јал не ци ље ве, у 
ко је спа да и ак тив ност со ци јал них пред у зе ћа. И по је ди ни дру ги за-
ко ни ко ји тан ги ра ју ову област са др же по вољ на ре ше ња. На рав но, 
увек се мо же рас пра вља ти о кон крет ним ре ше њи ма и ис пи ти ва ти 
да ли су до вољ но до бра, али се не мо же ре ћи да је овим пред у зе ћи-
ма кроз ре гу ла ци ју оте жан при ступ тр жи шту у по ре ђе њу са дру гим 
ти по ви ма фир ми.

На жа лост, со ци јал но пред у зет ни штво у Ср би ји ни је раз ви-
је но. Об у хва та, пре ма ре а ли стич ним про це на ма, тек пар хи ља да 
пред у зе ћа и ор га ни за ци ја дру гих об ли ка, од ко јих је ве ли ка ве ћи на 
вр ло ма ла, а мно ге, по себ но за дру ге за о ста ле из пе ри о да со ци ја ли-
зма, те шко да се и да ље мо гу сма тра ти со ци јал ним пред у зе ћи ма. 

Са дру ге стра не, со ци јал но ста ње у Ср би ји је ве о ма те шко и, 
са тог ста но ви шта, по сто ји ве ли ка по тре ба за со ци јал ним пред у зе-
ћи ма у ви ше сек то ра – ка ко као пру жа ла ца со ци јал них услу га угро-
же ном де лу ста нов ни штва, та ко и као об ли ка са мо ор га ни зо ва ња и 
са мо по мо ћи при пад ни ка угро же них гру па.
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Со ци јал но пред у зет ни штво има шан се за раз вој у Ср би ји, 
али је пут ду га чак. Пр ви ко рак тре ба ло би да бу де са вла да ва ње 
соп стве них сла бо сти у со ци јал ним пред у зе ћи ма, што ни је ла ко и у 
че му би до на тор ска за јед ни ца мо гла да по мог не. 

Дру ги ко рак би тре ба ло да је са вла да ва ње от по ра пре ма иде-
ји со ци јал них пред у зе ћа, ко ја у Ср би ји ни су по пу лар на услед ра-
ни је исто ри је. То се не мо же по сти ћи крат ко трај ним ре клам ним 
кам па ња ма, већ ис кљу чи во ус пе си ма у прак тич ној по слов ној ак-
тив но сти.

Чо ве чан ство већ одав но са ња о ега ли тар ном дру штву, од но-
сно о дру штву ко је те жи ка оства ре њу пот пу не јед на ко сти и рав-
но прав но сти ме ђу љу ди ма. У та квом дру штву по себ на па жња би ла 
би по све ће на оним чла но ви ма за јед ни це ко ји су на би ло ко ји на чин 
осу је ће ни у сво јим по тре ба ма, ства ра лач ком ис ка зи ва њу и дру гим 
обе леж ји ма чо веч но сти. Де мо крат ско и пра вич но дру штво тре ба-
ло би да вред ност људ ског ра да по ста ви на нај ви ши пи је де стал 
ху ма но сти и вред но ва ња сва ког чо ве ка, што под ра зу ме ва ства ра ње 
та квог еко ном ског, со ци јал ног и по ли тич ког кон тек ста у ко ме ће 
сва ко би ти у ста њу да доприносe соп стве ној си гур но сти, бла го ста-
њу за јед ни це и на прет ку дру штва. Раз ви је но и ра зно вр сно со ци-
јал но пред у зет ни штво тре ба ло би да по ста не зна чај на мо гућ ност, 
ка ко за ан га жо ва ње свих за ин те ре со ва них гра ђа на и оних ко ји су 
ис ти сну ти или од сут ни са тр жи шта ра да, та ко и за по др шку они ма 
ко ји ни су у ста њу да за до во ља ва ју сво је људ ске по тре бе и ко ри сте 
број не со ци јал не и дру ге услу ге од ко јих за ви си ква ли тет њи хо вог 
жи во та.
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Resume
The en tre pre ne u rial spi rit be co mes ide o lo gi cal in the in cep tion 

of ca pi ta lism and is espe ci ally pre sent in the ide o logy and eco no mic 
con cep ti ons of Pro te stan tism. Na tu rally, the prin ci ples of pro fit had go-
ver ned pre vi o us hi sto ri cal pe ri ods as well but we re not qu i te as emp-
ha si zed, owing to the ove rall un der de ve lop ment of the eco nomy, and 
espe ci ally tra de. Li be ral and neo-li be ral con cep ti ons of eco no mic and 
so cial po li tics ha ve ex pli citly put forth the prin ci ples and re la ti ons of 
tra de as the cen ter of all so cial re la ti on ships, and the pro fit ma de in 
the mar ket as a me a su re of per so nal and so cial va lue. As dif fe rent mo-
des of non-pro fit, cha ri ta ble and vo lun te er ac ti vi ti es ap pe ar re la ti vely 
early in hu man hi story, espe ci ally in the sphe re of what is now re fer red 
to as so cial ser vi ces, so cial en tre pre ne ur ship is tied to the cre a tion of 
de moc ra tic so ci e ti es and the con cep tion of the wel fa re sta te. A de moc-
ra tic so ci ety in vol ves an ac ti ve par ti ci pa tion of ci ti zens in de ci si ons 
on all re le vant com mu nal ne eds, is su es and in te rests and en co u ra ges 
dif fe rent forms of ci ti zens self-or ga ni zing in to gro ups, espe ci ally at the 
lo cal le vel. Even the most mo dern and de moc ra tic sta tes are una ble to 
pro vi de all the ir ci ti zens’ so cial se cu rity, espe ci ally tho se in which the 
neo li be ral mo del of eco no mic and so cial po li tics is do mi nant, as it is 
di rectly op po sed to the ide as and prin ci ples of the wel fa re sta te. As a 
mat ter of prin ci ple, in mo dern so ci e ti es mar ket-ba sed en tre pre ne ur ship 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.

40

стр. 27-40.

in all pro duc tion and ser vi ce sec tors is pre fer red to ot her mo des of eco-
nomy and so cial and ot her ser vi ces. Ho we ver, most co un tri es, pres sed 
by po verty, unem ployment, mar gi na li za tion of nu me ro us layers of the 
po pu la ce, mi gra ti ons and ot her so cial pro blems, in so me ways sup port 
cer tain forms of so cial en tre pre ne ur ship, wit ho ut cal ling in to qu e sti on 
the ba sic eco no mic and so cial re gu la ri ti es. Owing to that it is pos si ble 
to en co un ter exam ples of suc cessful and good prac ti ce of so cial en tre-
pre ne ur ship in the world. So cial en tre pre ne ur ship in Ser bia do es not 
ha ve a long tra di tion, not is it de ve lo ped to a sig ni fi cant ex tent, and so 
can not per form its so cial cal ling, en ga ging ci ti zens in an ac ti ve and luc-
ra ti ve man ner (espe ci ally tho se for dif fe rent re a sons una ble to work and 
thus ear ning the ir sa la ri es) and con tri bu ting to the we alth and di ver sity 
of so cial and ot her ser vi ces, as well as mer chan di se. Re a sons for this 
si tu a tion are nu me ro us: from pre ju di ce and mi scon cep ti ons, ide o lo gi cal 
li mi ta ti ons and ig no ran ce, to iner tia and me a ger po li ti cal will to de ve-
lop the aut hen tic con cept of so cial en tre pre ne ur ship, which wo uld be in 
con cre te terms sup por ted and en co u ra ged by all de ci sion ma kers (the 
sta te. the lo cal go vern ment, com pa ni es and cor po ra ti ons, big com pa-
ni es, funds and fo un da ti ons, do nors etc.). No sig ni fi cant chan ges can 
be ex pec ted wit ho ut this. The exi sting in sti tu ti o nal-le gal fra me work of 
so cial en tre pre ne ur ship is not a bar ri er, but ne it her is it an agre e a ble and 
en co u ra ging fac tor in so cial en tre pre ne ur ship. Owing to this, wit ho ut a 
sub stan tial chan ge in the at ti tu de to wards this so cial in no va tion, it will 
not be suf fi ci ent to simply enact the re le vant law and ot her le gal acts.
Keywords: еntrepreneurship, en tre pre ne ur, so cial en tre pre ne ur ship, le gi sla-

tion, im pro ve ment.

* Овај рад је примљен 14. новембра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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