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Сажетак
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 зов не, здрав стве не и еко ло шке про-
бле ме у сво јој за јед ни ци кроз свој рад удру жи ва њем и ко ри шће-
њем одр жи вих би знис мо де ла. Оно је део со ци јал не еко но ми је и 
за хва љу ју ћи ње му се ре ша ва ју со ци јал ни про бле ми, кроз упо тре-
бу пред у зет нич ких прин ци па. Пр ва со ци јал на пред у зе ћа у Евро пи 
фор ми ра на су у Ита ли ји и на зва на су со ци јал не за дру ге. За раз ли ку 
од зе ма ља За пад не Евро пе, срп ска јав ност се са кон цеп том со ци-
јал ног пред у зет ни штва упо зна ла тек не дав но. У ра ду се пред ста-
вља кон цепт со ци јал ног пред у зет ни штва и ак ту ел на си ту а ци ја у 
Ср би ји. 
Кључнеречи: со ци јал но пред у зет ни штво, со ци јал на пред у зе ћа, Евро па, 

Ср би ја.

1.ПОЈАМСОЦИЈАЛНОГПРЕДУЗЕТНИШТВА

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 зов не, здрав стве не и еко ло шке про-
бле ме у сво јој за јед ни ци кроз свој рад удру жи ва њем и ко ри шће-
њем одр жи вих би знис мо де ла. Со ци јал но пред у зет ни штво је део 
со ци јал не еко но ми је и за хва љу ју ћи ње му се ре ша ва ју со ци јал ни 
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про бле ми, кроз упо тре бу пред у зет нич ких прин ци па. Оно пред ста-
вља дру га чи ји на чин по сло ва ња. Ова кав вид по сло ва ња је ви ше-
стру ко зна ча јан, ка ко за угро же не и мар ги на ли зо ва не гру пе, та ко и 
за це ло куп но дру штво и др жа ву. 

Со ци јал но пред у зет ни штво има ве ли ку уло гу у ре а ли за ци ји 
кон цеп та одр жи вог раз во ја.1) Кон цепт со ци јал ног пред у зе ћа пре-
кла па се са тра ди ци о нал ним ор га ни за ци ја ма со ци јал не еко но ми-
је као ен ти тет ко ји по слу је као со ци јал но пред у зе ће. То мо гу би-
ти удру же ња, за дру ге, ху ма ни тар не ор га ни за ци је и сл. Со ци јал на 
пред у зе ћа се раз ли ку ју од пред у зе ћа гру пе из кон вен ци о нал них 
пред у зе ћа по то ме што има ју при мар ну дру штве ну свр ху. При то ме 
су нај за сту пље ни ја со ци јал на пред у зе ћа и ко о пе ра ти ве. Со ци јал на 
пред у зе ћа мо гу би ти окре ну та пре ма раз ли чи тим со ци јал ним про-
гра ми ма, као и по мо ћи угро же ним гру па ма као што су де ца, ин ва-
ли ди, из не мо гли и ста ри, бив ши пре кр ши о ци за ко на и за ви сни ци и 
дру ги. Рад нич ке ко о пе ра ти ве и пред у зе ћа мо гу би ти про дук тив не и 
тр жи шно усме ре не у обла сти про из вод ње и услу га. Ипак, нај за сту-
пље ни ји но ви об лик чи не со ци јал не ко о пе ра ти ве, ко је слу же за до-
во ље њу со ци јал них по тре ба чла но ва (ло кал не) за јед ни це. Оне су 
одр жи ве са мо уз струч ну и ма те ри јал ну по моћ, др жав не олак ши це 
и са рад њу са ин сти ту ци ја ма вла сти. Због свог зна ча ја, по ли ти ка 
раз во ја со ци јал них пред у зе ћа тре ба да је ин те гри са на у стра те шке 
до ку мен те. Са вре ме на со ци јал на пред у зе ћа се од тра ди ци о нал них 
ко о пе ра ти ва раз ли ку ју по сво јим ци ље ви ма, ак тив но сти ма, ко ри-
сни ци ма и на чи ну ор га ни зо ва ња.

По јам социјалнопредузеће по стао је по знат у ака дем ским и 
по ли тич ким кру го ви ма и у ши рој јав но сти као но ви ино ва тив ни 
по слов ни мо дел ко ји за до во ља ва дру штве не и еко ном ске ци ље ве, а 
до при но си ин те гра ци ји тр жи шта ра да, со ци јал ној ин клу зи ји и еко-
ном ском раз во ју. Ин те ре со ва ње за со ци јал но пред у зе ће пра те де-
це ни је при зна ва ња ло кал них и на ци о нал них вла да и ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја за уло гу со ци јал не еко но ми је, не про фит ног сек то ра, 
еко но ми је со ли дар но сти или тре ћег сек то ра.

Со ци јал но пред у зет ни штво је зна чај но и због укљу че но сти 
осо ба ко је при па да ју мар ги на ли зо ва ним гру па ма у све сфе ре дру-
штва. Ис кљу че ност је нај ви дљи ви ја упра во на тр жи шту ра да, у 
1) Рај ко Ма цу ра, ,,Со ци јал но пред у зет ни штво у функ ци ји рје ша ва ња про бле ма не за по-

сле но сти“, у збор ни ку: Међународна научностручна конференцијаСоцијално пред
узетништво:моделза(само)запошљавањеубудућности (при пре дио: Рај ко Ма цу ра), 
Удру же ње гра ђа на „Свје ти о ник“, Аген ци ја за са рад њу, еду ка ци ју и раз вој – ACED, Col-
le ge BLC, Ба ња Лу ка, 2014, стр. 35.
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нај ва жни јим со ци јал ним услу га ма, људ ским пра ви ма и мре жи со-
ци јал не си гур но сти.2)

2.РАЗВОЈСОЦИЈАЛНОГПРЕДУЗЕТНИШТВА

2.1.РазвојсоцијалногпредузетништвауЕвропи

Исто ри ја на стан ка и раз во ја со ци јал ног пред у зет ни штва по-
твр ђу је да су со ци јал на прав да и со ли дар ност, као мо рал не ка те го-
ри је, не за мен љи ви чи ни о ци по ли тич ког, еко ном ског и со ци јал ног 
уре ђе ња са вре ме них дру шта ва.3) Еко ном ске ор га ни за ци је са со ци-
јал ним ци ље ви ма има ју ду гу тра ди ци ју у све ту и Евро пи. До бро-
твор на удру же ња да ти ра ју још из сред њег ве ка, а по љо при вред не 
за дру ге, кре дит не уни је, уза јам на дру штва, за ду жби не и фон да ци је 
по сто је у раз ли чи тим об ли ци ма кроз ве ко ве. Ин те рес за со ци јал но 
пред у зет ни штво се нај че шће ја вља ка да др жа ва и по слов ни сек тор 
ни су у ста њу да са ми од го во ре на иза зо ве пред ко ји ма се на ла зе. У 
За пад ној Евро пи се со ци јал на пред у зе ћа по ја вљу ју кра јем се дам-
де се тих, ка да се овај ре ги он су о чио са про бле ми ма ра сту ћих не јед-
на ко сти и со ци јал не ис кљу че но сти.

По че ци со ци јал ног пред у зет ни штва ве за ни су за раз вој ка-
пи та ли зма у Евро пи. Услед ве ли ког си ро ма штва ко јим је по го ђе на 
рад нич ка кла са, до шло је до про ме не у на чи ну по сло ва ња и сти-
ца ња нов ца. Осно ва на су удру же ња за са мо по моћ, во ђе на прин ци-
пи ма фи лан тро пи је. Ово је на ро чи то би ло за сту пље но у Ита ли ји и 
Фран цу ској због спо ри јег про це са ин ду стри ја ли за ци је. Рад нич ка 
кла са по че ла је да из ра жа ва по тре бу за пре ва зи ла же њем те шких 
жи вот них усло ва, као и за про на ла же ње ал тер на ти ве за тр жи шну 
еко но ми ју, ко ја би би ла за сно ва на на прин ци пи ма со ли дар но сти. 
Ово је под ра зу ме ва ло осни ва ње бол ни ца за си ро ма шне, као и по-
др жа ва ње мно гих дру гих ак тив но сти ко је ни су би ле укљу че не у 
та да шњу со ци јал ну по ли ти ку. 

Пр ва со ци јал на пред у зе ћа у Евро пи фор ми ра на су у Ита ли ји 
и на зва на су со ци јал не за дру ге. Од та да до 2003. го ди не у Ита-
ли ји је осно ва но од 6.500 до 7.000 со ци јал них ко о пе ра ти ва, ко је 
2) Le lia Kiš-Gla vaš, „Sprem nost oso ba sa in te lek tu al nim te ško ća ma za za po šlja va nje“, Revija

zasocijalnupolitiku, Edu ka cij sko-re ha bi li ta cij ski fa kul tet, Za greb, br. 16/2009, str. 300.

3) Вла ди мир Ма рин ко вић, Дар ко Ма рин ко вић, ,,Мо рал и еко но ми ја кроз при зму со ци јал-
ног пред у зет ни штва“, у збор ни ку: МеђународнанаучностручнаконференцијаСоци
јалнопредузетништвомоделза(само)запошљавањеубудућности (при ре дио: Рај ко 
Ма цу ра), Удру же ње гра ђа на „Свје ти о ник“, Аген ци ја за са рад њу, еду ка ци ју и раз вој 
– ACED, Col le ge BLC, Ба ња Лу ка, 2014, стр. 82.
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за по шља ва ју око 200.000 рад ни ка. На овом при ме ру по чи ње да се 
раз ви ја со ци јал но пред у зет ни штво и у дру гим др жа ва ма Евро пе. 
То за по сле ди цу има да да нас у све ту у сек то ру со ци јал ног пред-
у зет ни штва ра ди око 40 ми ли о на за по сле них и 200 ми ли о на во-
лон те ра. Не ки од нај ве ћих уни вер зи те та у све ту, као што су Хар-
вард, Ко лум би ја, Окс форд и Стен форд, има ју про гра ме со ци јал ног 
пред у зет ни штва. У Европ ској уни ји по сто ји 2 ми ли о на по слов них 
су бје ка та, ко ји при па да ју раз ли чи тим об ли ци ма со ци јал ног пред-
у зет ни штва, као што су за дру ге, фон да ци је, со ци јал на пред у зе ћа и 
слич но. 

2.2.РазвојсоцијалногпредузетништвауСрбији

За раз ли ку од зе ма ља За пад не Евро пе, срп ска јав ност се са 
кон цеп том со ци јал ног пред у зет ни штва упо зна ла тек не дав но. Иде-
ја са вре ме ног со ци јал ног пред у зет ни штва по че ла је да се раз ви ја 
због при бли жа ва ња члан ству у Европ ској уни ји. Ту се пре све га 
ми сли на ви со ку не за по сле ност, не до вољ ну раз дво је ност др жав ног 
и при ват ног сек то ра, по тре бу ста нов ни штва да се ви ше за по шља ва 
у др жав ном сек то ру због при вид не си гур но сти ко ју он пру жа.

Да би пре ра сла у одр жив сек тор, по треб но је да се ува-
же раз ли ке ко је по сто је из ме ђу Ср би је и дру гих европ ских 
зе ма ља. У по след њих де се так го ди на на чи њен је би тан на-
пре дак у ства ра њу ин сти ту ци о нал ног и за кон ског окви ра по-
сло ва ња, та ко да је Ср би ја ус пе ла да на док на ди за о ста ја ње у 
раз во ју ма лих со ци јал них пред у зе ћа у од но су на дру ге зе мље 
у тран зи ци ји и да у из ве сним сег мен ти ма по ста не бо ља у по-
ре ђе њу са не ким од зе ма ља чла ни ца Европ ске Уни је.4)

Као ре зул тат не ра зу ме ва ња зна ча ја и по тре бе со ци јал ног 
пред у зет ни штва, со ци јал на пред у зе ћа и пред у зет ни ци се су о ча ва ју 
са не сре ђе ним си сте мом. Нај бо љи по ка за тељ ово га је сте не из гла-
сан за кон у Скуп шти ни. Исти је ви ше пу та од би јен, што да ље огра-
ни ча ва раз вој со ци јал ног пред у зет ни штва. 

Ме ђу тим, по ред свих прав них и ин сти ту ци о нал них пре пре-
ка, со ци јал но пред у зет ни штво успе ва да на ђе на чин да се раз ви ја. 
Оно се у Ср би ји тре нут но ја вља у фор ми по је ди нач них ини ци ја ти-
ва или ре ла тив но ор га ни зо ва них под сек то ра, као што је пред у зе ће 
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-

4) Мом чи ло Жив ко вић, Вук Бе ван да, ,,Мо гућ но сти и пер спек ти ве раз во ја пред у зет ни-
штва и би зни са у Ре пу бли ци Ср би ји“, у збор ни ку: Међународнанаучностручнакон
ференција Социјално предузетништвомодел за (само)запошљавање у будућности 
(при ре дио: Рај ко Ма цу ра), Удру же ње гра ђа на „Свје ти о ник“, Аген ци ја за са рад њу, еду-
ка ци ју и раз вој – ACED, Col le ge BLC, Ба ња Лу ка, 2014, стр. 95.
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ли ди те том, ко ји ма се ре ша ва ју про бле ми не за по сле но сти и со ци-
јал не ис кљу че но сти. 

Ко а ли ци ја за раз вој со ци јал ног пред у зет ни штва осно ва на је 
2010. го ди не. Са сто ји се из шест ис так ну тих ор га ни за ци ја ци вил-
ног дру штва, а њен глав ни циљ је кре и ра ње под сти цај ног окру же-
ња за раз вој со ци јал ног пред у зет ни штва.

Мре жа со ци јал не еко но ми је Ср би је (СЕНС) пр ва је мре жа 
со ци јал них пред у зе ћа у Ср би ји и осно ва на је 2011. го ди не са ци-
љем да се обез бе ди про стор за со ци јал на пред у зе ћа, да би учи ли 
јед ни од дру гих, као и да под сти чу са рад њу из ме ђу со ци јал них 
пред у зе ћа ме ђу соб но, али и са дру гим ак те ри ма, да се на јед ном 
ме сту на ђу про из во ди/услу ге со ци јал них пред у зе ћа, ка ко би се ла-
ко мо гли пре тра жи ва ти и би ли до ступ ни куп ци ма или парт не ри ма 
за са рад њу.

  Ја вља ју се и дру ге мре же ме шо ви тог ка рак те ра, а јед на од 
њих су и Мре же одр жи вог раз во ја (МОР), ко је пру жа ју ак тив ну по-
др шку стра те ги ја ма, про гра ми ма и про јек ти ма одр жи вог раз во ја.

Ве ли ку уло гу у про мо ци ји со ци јал ног пред у зет ни штва у Ср-
би ји игра Тим за со ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро ма штва 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

3.СОЦИЈАЛНАПРЕДУЗЕЋА

 Со ци јал но пред у зе ће је пред у зе ће ко је по слу је у дру штве-
не свр хе. Со ци јал на пред у зе ћа су нај че шће усме ре на на за до во ље-
ње со ци јал них и/или еко ном ских ци ље ва сво јих чла но ва или на 
пру жа ње услу га со ци јал но угро же ним гру па ма у сво јој за јед ни ци.5)

Дру штве ни ци ље ви по сло ва ња под јед на ко су ва жни као и тр-
жи шне ак тив но сти, што се че сто на зи ва дво стру ки крај њи ре зул-
тат (doublebottomline). Као и сва ко дру го пред у зе ће, и со ци јал но 
пред у зе ће је усме ре но на ства ра ње при хо да сво јим уче ство ва њем 
на тр жи шту, али ње го ва по себ ност про ис ти че из на чи на на ко ји 
ко ри сти свој про фит – са ци љем оства ри ва ња по зи тив них ефе ка та 
на дру штво, ло кал ну за јед ни цу и при род ну сре ди ну. То се по сти же 
на раз ли чи те на чи не: за по шља ва њем осо ба ко је су ина че из о ста-
вље не са тр жи шта ра да, ула га њем про фи та у за јед ни цу, ула га њем 

5) Све тла на Га чић-Ду ша нић, Ва ња Шу шњар-Чан ко вић, ,,Пер спек ти ве за раз вој со ци јал-
ног пред у зет ни штва у Бо сни и Хер це го ви ни“, у збор ни ку: Међународнанаучноструч
наконференцијаСоцијалнопредузетништвомоделза(само)запошљавањеубудућно
сти(при ре дио: Рај ко Ма цу ра), Удру же ње гра ђа на „Свје ти о ник“, Аген ци ја за са рад њу, 
еду ка ци ју и раз вој – ACED, Col le ge BLC, Ба ња Лу ка, 2014, стр. 147.
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у за шти ту жи вот не сре ди не, пру жа њем нео п ход них услу га мар-
ги на ли зо ва ним гру па ма. Упра во је ова ком би на ци ја тр жи шних и 
дру штве них ци ље ва оно што је до при не ло да со ци јал на пред у зе ћа 
да нас по ста ну јед на од нај ак ту ел ни јих и нај у збу дљи ви јих тен ден-
ци ја ши ром све та. 

Да би смо раз у ме ли по јам со ци јал ног пред у зе ћа и со ци јал ног 
пред у зет ни штва, мо ра мо нај пре раз у ме ти тер ми не ко ји се ко ри сте 
у де фи ни са њу истих. Дво стру ки и тро стру ки крај њи ре зул тат (do
uble and tripple bottom line) су тер ми ни, ко ји се ко ри сте у со ци-
јал ном пред у зет ни штву, а од но се се на ме ре ње ка ко фи нан сиј ског, 
та ко и дру штве ног и еко ло шког ути ца ја, ко је пред у зе ће оства ру је. 

Иако со ци јал на пред у зе ћа на пр ви по глед де лу ју као ху ма-
ни тар не ор га ни за ци је, она то сва ка ко ни су. Со ци јал на пред у зе ћа 
на сто је да сво јим ра дом за ра де но вац и оства ре про фит, а оно што 
их су штин ски раз ли ку је од оста лих пред у зе ћа је сте на чин на ко ји 
ра де и на чин ула га ња оства ре ног про фи та. Про фит се по но во ин-
ве сти ра, ка ко би се ура ди ло не што до бро и ко ри сно.

У нај ва жни јем стра те шком до ку мен ту Европ ске ко ми си је 
у овој обла сти, Иницијативи за социјално пословање (TheSocial
Business Initiative), на во де се сле де ће ка рак те ри сти ке со ци јал ног 
пред у зе ћа: ,,Со ци јал но пред у зе ће је су бјект у со ци јал ној еко но ми-
ји, чи ји је глав ни циљ да оства ри со ци јал ни ути цај, пре не го што 
до не се за ра ду сво јим вла сни ци ма. Оно по слу је та ко што про из во-
ди до бра или пру жа услу ге на со ци јал ном тр жи шту, на пред у зет-
нич ки и ино ва ти ван на чин и ко ри сти сво ју до бит, пр вен стве но за 
по сти за ње со ци јал них ци ље ва.“6) 

Европ ска ко ми си ја ко ри сти по јам социјалнопредузеће да об-
у хва ти сле де ће ти по ве по сло ва ња:

–– –тип за ко ји је со ци јал ни циљ за јед нич ког до бра раз лог ко-
мер ци јал не ак тив но сти, че сто у фор ми ви со ког сте пе на 
со ци јал не ино ва ци је;

–– –тип где је нај ве ћи део до би ти ре ин ве сти ран ра ди по сти за-
ња со ци јал ног ци ља, и

–– –тип где ме тод ор га ни за ци је и вла сни штва од сли ка ва ње-
го ву ми си ју, при ме њу ју ћи де мо крат ске и пар ти ци па тив не 
прин ци пе или фо ку си ра ју ћи се на со ци јал ну прав ду.

У том сми слу, со ци јал на пред у зе ћа су:
–– –по слов ни су бјек ти ко ји обез бе ђу ју со ци јал не услу ге и 

до бра, услу ге ра њи вим ка те го ри ја ма ста нов ни штва (при-
6) Дра ган Вук ми ро вић, ЕкономскиутицајсоцијалнихпредузећауРепублициСрбији,Ре-

пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2014, стр. 16–17.
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ступ ста но ва њу, здрав стве ној за шти ти, по моћ ста рим осо-
ба ма или осо ба ма са ин ва ли ди те том, ин клу зи ја ра њи вих 
гру па), или

–– –по слов ни су бјек ти са на чи ном про из вод ње до ба ра или 
пру жа ња услу га са со ци јал ним ци љем (со ци јал на и про-
фе си о нал на ин те гра ци ја кроз при ступ за по сле но сти за 
осо бе са не до вољ ним ква ли фи ка ци ја ма или со ци јал ним 
или про фе си о нал ним про бле ми ма ко ји во де мар ги на ли за-
ци ји), али чи ја ак тив ност не мо ра про из во ди ти со ци јал на 
до бра и услу ге.

Оно што је из у зет но ва жно је сте на пра ви ти раз ли ку из ме ђу 
со ци јал них пред у зе ћа и удру же ња гра ђа на. Пр ва раз ли ка огле да се 
у ко мер ци јал ном фо ку су. Со ци јал на пред у зе ћа ко ри сте дру штве на 
сред ства ка ко би по сти гла дру штве ни/еко ло шки циљ. Сле де ћа раз-
ли ка је сте у куп ци ма. Со ци јал на пред у зе ћа тре ба да оси гу ра ју да 
куп ци ку пе про из во де или услу ге ко је оно ну ди на тр жи шту. Раз-
вој по сло ва ња би ће под ути ца јем про ме на/мо гућ но сти, ко ја се де-
ша ва ју на тр жи шту. За тим сле ди ду го роч но пла ни ра ње. Со ци јал но 
пред у зе ће обич но при пре ма би знис план за пе ри од од на ред них 3 
до 5 го ди на, са ци љем раз во ја свог уде ла на тр жи шту. Овај при ступ 
раз ли ку је се од уоби ча је ног про јект ног пла ни ра ња, ка да је реч о 
бес по врат ним сред стви ма (до на ци ја ма) у окви ру удру же ња и ор-
га ни за ци ја.

3.1.Разлозисвевећезаступљености
социјалнихпредузећаусвету

 Не дав на свет ска еко ном ска кри за до ве ла је до ве ће за по-
сле но сти со ци јал них пред у зе ћа. Дру штво је у по тра зи за бо љим 
на чи ни ма по сло ва ња, ко ји ће обез бе ди ти ви ше стру ку до бит. Је дан 
од раз ло га је и ра сту ћа те жња ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва да 
у бу дућ но сти бу ду одр жи ва, та ко што ће се ба ви ти не ком ко мер-
ци јал ном ак тив но шћу. За тим, све ви ше љу ди же ли да зна ка ко да 
ис ко ри сти сво ју ку пов ну моћ, од но сно где им од ла зи но вац. Та ко-
ђе, по слов ни сек тор тра га за но вим на чи ни ма ка ко да до при не се 
дру штве ним про ме на ма, јер за мно ге ком па ни је во лон ти ра ње и фи-
лан троп ске ак тив но сти ви ше ни су до вољ не.

Исто та ко, др жа ве те же да рас те ре те бу џет, та ко што ће за по-
шља ва ти кроз раз ли чи те ви до ве мар ги на ли зо ва не гру пе. То је слу-
чај и са осо ба ма са ин ва ли ди те том. Све је очи глед ни је да осо бе са 
ин ва ли ди те том не са мо да зна чај но до при но се на ци о нал ној еко но-
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ми ји, већ да њи хо во за по шља ва ње ума њу је тро шко ве ин ва лид ских 
бе не фи ци ја и да мо же ума њи ти си ро ма штво.7)

4.СОЦИЈАЛНАПРЕДУЗЕЋАУСРБИЈИ

4.1.Бројзапослених

У 2012. го ди ни у Ре пу бли ци Ср би је по сло ва ло је 1196 со ци-
јал них пред у зе ћа раз ли чи тих ти по ва. У укуп ном бро ју со ци јал них 
пред у зе ћа нај ве ће уче шће има ле су за дру ге (65,6%), удру же ња гра-
ђа на (23,7%). Пред у зе ћа за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том 
уче ство ва ла су са 3,8%, а аген ци је за раз вој 2,7%. Сви оста ли ти по-
ви со ци јал них пред у зе ћа чи ни ли су 4,3% од укуп ног бро ја.8) Нај ве-
ћи број со ци јал них пред у зе ћа на ла зи се на те ри то ри ји Вој во ди не, 
док је нај ма ње у бе о град ском окру гу. 

4.2.Типовизапослених

У сек то ру со ци јал них пред у зе ћа у 2012. го ди ни би ло је за-
по сле но 10.326 ли ца, што је чи ни ло 0,6% од укуп ног бро ја за по-
сле них у Ре пу бли ци Ср би ји. Од укуп ног бро ја за по сле них, ви ше 
од по ло ви не је би ло за по сле но у за дру га ма. У пред у зе ћи ма за за-
по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том би ло је за по сле но 20,2%, а 
у удру же њи ма гра ђа на 14%. У свим дру гим ти по ви ма со ци јал них 
пред у зе ћа би ло је за по сле но 7,2% од укуп ног бро ја за по сле них у 
сек то ру со ци јал них пред у зе ћа. У со ци јал ним пред у зе ћи ма ве ћи на 
за по сле них чи ни ли су му шкар ци. Та ко ђе, нај ве ћи број за по сле них 
је имао сред њу струч ну спре му. Ка да је реч о ста ро сној гру пи за-
по сле них, по ло ви на њих чи ни ла је ка те го ри ја те же за по шљи вих 
ли ца, од но сно ли ца ста ри ја од 50 го ди на и ли ца ста ро сти до 30 
го ди на.9) 

4.3.Изворифинансирања

По сто је три на чи на фи нан си ра ња со ци јал них пред у зе ћа у 
Ср би ји:

7) Гор да на Одо вић, Професионалнарехабилитацијаособасастечениминвалидитетом, 
Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, ЦИДД, Бе о град, 2014, стр. 148.

8) Дра ган Вук ми ро вић, ЕкономскиутицајсоцијалнихпредузећауРепублициСрбији,Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2014, стр. 29–32.

9) Дра ган Вук ми ро вић, ЕкономскиутицајсоцијалнихпредузећауРепублициСрбији,нав. 
де ло, стр. 35–38.
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–– –Фон до ви ко ји по др жа ва ју со ци јал но пред у зет ни штво, као 
што су Град ска упра ва Гра да Бе о гра да, Се кре та ри јат за 
со ци јал ну за шти ту, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли-
ти ке;

–– –Фон до ви на ме ње ни фи нан си ра њу раз ли чи тих осе тљи вих 
гру па, као што су Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти-
ке, Ми ни стар ство здра вља и Ми ни стар ство про све те, као 
и УНИ ЦЕФ и дру ге ор га ни за ци је, и 

–– –По тен ци јал ни из во ри фи нан си ра ња раз во ја со ци јал ног 
пред у зет ни штва, као што су Ми ни стар ство еко но ми је и 
ре ги о нал ног раз во ја, Фонд за раз вој Ре пу бли ке Ср би је, 
Фонд за фи нан си ра ње по ве ћа ња за по сле но сти и дру ге ор-
га ни за ци је.

4.4.ПримерисоцијалнихпредузећауСрбији

Социјалназемљорадничказадруга
„Новаперспектива“изПирота

,,Но ву пер спек ти ву“ осно ва ло је 10 по ро ди ца. Сва ка од њих 
ба ви се не ким об ли ком ин ди ви ду ал не по љо при вред не про из вод-
ње. Тре нут но је за по сле но дво је ли ца ко ја су би ла на спи ску На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње. За дру га ме ђу сво јим осни ва чи ма 
оку пља и ром ске, и из бе глич ке и ра се ље нич ке по ро ди це, а као свој 
основ ни циљ ис ти че сма ње ње не за по сле но сти и си ро ма штва у пи-
рот ском кра ју.

Социјалнакооператива„Vivere“Крагујевац

Циљ на гру па овог про јек та би ле су не за по сле не же не. Три 
же не су ста вље не у про цес обу ке из На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње. Две од њих су са ро ди те љи ма де це оме те не у раз во ју 
осно ва ле за дру гу у кра гу је вач кој град ској упра ви. Ка сни је отва ра ју 
днев ни бо ра вак за осо бе ста ри је од 25 го ди на са уме ре ном и те-
шком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. У рад днев ног бо рав ка укљу-
че не су же не ра се ље не са Ко со ва и Ме то хи је, као и јед на са мо хра-
на мај ка. Го ди не 2013. отво рен је огра нак днев ног бо рав ка за де цу 
са аути змом. 

Удружењезаподршкуособамаометенимуразвоју
„Нашакућа“изБеограда

Со ци јал но пред у зе ће „На ша ку ћа“ ба ви се про из вод-
њом па пир них ке са и кар тон ске ам ба ла же, пру жа услу ге си-
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то-штам пе и до ста вом хра не за сла бо по крет не ста ри је осо бе 
(Ку хи ња на точ ко ви ма). Удру же ње је осно ва но од гру пе ро ди-
те ља де це са смет ња ма у раз во ју и ра ди обез бе ђи ва ња бо љих 
усло ва за дру штве но укљу чи ва ње де це и мла дих осо ба са не-
ким об ли ком раз вој них смет њи.

УдружењеCaritasШабац,„Elio“–сервисза
хемијскочишћењеипрањевеша

У овај про грам су укљу че не са мо хра не мај ке.

Предузећезапрофесионалнурехабилитацију
изапошљавањеособасаинвалидитетом

„Силоин“изКовина

Ово пред у зе ће се ба ви про из вод њом и мон та жом си ло са и 
дру ге опре ме, а ор га ни зо ва на је као ак ци о нар ско дру штво. Пред-
у зе ће је осно ва но ра ди бри ге о за по сле ним рад ни ци ма ма тич ног 
пред у зе ћа код ко јих се услед здрав стве них про бле ма и сте че ног ин-
ва ли ди те та утвр ди сма ње на рад на спо соб ност. ,,Си ло ин“ чи не 25 
за по сле них, од че га 14 осо ба са ин ва ли ди те том.

Предузећезапрофесионалнурехабилитацију
изапошљавањеособасаинвалидитетом„Шумадија“

изКрагујевцауреструктурирању

Пред у зе ће 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 „Шу ма ди ја“ из Кра гу јев ца на след ник 
је пред у зе ћа ко је је осно ва но још сре ди ном пе де се тих го ди на про-
шлог ве ка, ка да је у Кра гу јев цу фор ми ра на за штит на ра ди о ни ца у 
окви ру огран ка на ци о нал ног са ве за осо ба оште ће ног слу ха и у те-
сној ве зи са та мо шњом шко лом за уче ни ке оште ће ног слу ха. Пред-
у зе ће за по шља ва 84 осо бе, укљу чу ју ћи 49 осо ба са ин ва ли ди те том. 
Реч је ма хом о љу ди ма са раз ли чи тим вр ста ма уро ђе ног ин ва ли-
ди те та, а про це не струч не слу жбе у пред у зе ћу го во ре да је зна тан 
број ових љу ди оп те ре ћен и из ра же ним пси хо ло шким те шко ћа ма. 
Ово пред у зе ће ба ви се ме та ло пре ра ђи вач ком де лат но шћу, бра вар-
ско-за ва ри вач ким услу га ма и цин ко ва њем.

Зависно/Spinoff„DivacHOD“

Пре те жна де лат ност пред у зе ћа је сте тр го ви на. Прак тич но, 
љу ди ма се омо гу ћу је да ку по ви ном не ког ко ри сног про из во да до-
ни ра ју но вац ко ји ће би ти ис ко ри шћен у ху ма ни тар не свр хе. Тај 



ЈеленаБањац,МаринаДојчиновић

51

Социјалнопредузетништво...

ху ма ни тар ни ка рак тер ку по ви не ја сно је на зна чен на сва ком про из-
во ду, а брен ди ра њу про из во да по све ће на је по себ на па жња.

5.ГРАДСКИЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВОГРАДАБЕОГРАДА

По ред раз ли чи тих фир ми и ор га ни за ци ја ко је се ба ве со ци-
јал ним пред у зет ни штвом и исто по др жа ва ју, на те ри то ри ји Гра да 
Бе о гра да по сто ји и Град ски цен тар за со ци јал но пред у зет ни штво. 
Он функ ци о ни ше као уста но ва јав не слу жбе ра ди пру жа ња услу-
га у обла сти раз во ја со ци јал ног пред у зет ни штва. Цен тар спро во ди 
ак тив но сти са осе тљи вом циљ ном гру пом, у ци љу њи хо ве ин клу-
зи је у за јед ни цу. Њи хов циљ је да оспо со би мар ги на ли зо ва не гру пе 
љу ди за при ват но пред у зет ни штво као и да их кроз про јек те оспо-
со бе да по ста ну са мо стал ни. 

Циљ не гру пе ко ри сни ка цен тра су осо бе са ве ли ким по те-
шко ћа ма у за по шља ва њу, мар ги на ли зо ва не и со ци јал но угро же не 
ка те го ри је ста нов ни штва на те ри то ри ји Бе о гра да. Те жња цен тра 
је сте ства ра ње усло ва на тр жи шту и ино ва тив них мо де ла за за мо-
за по шља ва ње и за по шља ва ње со ци јал но угро же них гру па, сма ње-
ње со ци јал них раз ли ка, ја ча ње дру штве не и еко ло шке све сти, као 
и про фе си је со ци јал ног пред у зет ни штва кроз еду ка ци ју и са ве то-
ва ње.

Цен тар је прет ход них го ди на спро во дио раз ли чи те ак тив но-
сти. У 2013. и 2014. го ди ни, у са рад њи са Се кре та ри ја том за при-
вре ду и На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње, спро вео кон курс 
за са мо за по шља ва ње те же за по шљи вих ка те го ри ја ста нов ни штва. 
У 2014. го ди ни су свим ко ри сни ци ма ко ји су кон ку ри са ли за сред-
ства за са мо за по шља ва ње, пру жи ли обу ку за пи са ње по слов ног 
пла на. Исте го ди не су, у са рад њи са Фо ру мом мла дих са ин ва ли-
ди те том, би ли део про јек та Одрживисервисподршкезаособеса
инвалидитетом, ко ји је фи нан си ра ла Де ле га ци ја Европ ске уни је 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Та ко ђе, 2014. го ди не Цен тар је у са рад њи са 
Цен тром за еду ка ци ју ДО ОР спро вео низ еду ка тив них ра ди о ни ца 
за све ко ри сни ке, а у ци љу по ве ћа ња кон ку рент но сти со ци јал но 
угро же них ка те го ри ја на тр жи шту ра да. У 2015. го ди ни Цен тар је 
спро во дио про је кат ЕУподршказазапошљавањеРома, у са рад њи 
са Кан це ла ри јом Ује ди ње них на ци ја за про јект не услу ге, у окви ру 
ко га је 100 при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти про шло кроз обу ку 
о за по чи ња њу соп стве ног по сла, а за 50 су обез бе ђе ња сред ства за 
опре му. У окви ру 2016. го ди не апли ци ра но је за про је кат Инфор
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матичкообразовањеособасаинвалидитетом. Та ко ђе, Цен тар је 
и парт нер на про јек ту осни ва ња Цен тра за ис тра жи ва ња, тре нинг 
и им пле мен та ци ју кроз со ци јал но пред у зет ни штво мла дих са ин-
ва ли ди те том, са Удру же њем сту де на та са хен ди ке пом. За јед но са 
Цен тром за со ци јал ни рад, Цен тар је парт нер у про јек ту Активаци
јомдосамосталности, ко јим се осна жу ју мла ди без ро ди тељ ској 
ста ра ња и де ца ко ри сни ка нов ча не со ци јал не по мо ћи.

6.ЗАКЉУЧАК

Со ци јал но пред у зет ни штво пред ста вља бу дућ ност у све ту 
по сло ва ња. Ва жно га је раз ви ја ти кроз раз ли чи те про јек те и еду-
ка ци је љу ди ко ји при па да ју мар ги на ли зо ва ним гру па ма. Иако со-
ци јал на пред у зе ћа на пр ви по глед де лу ју као ху ма ни тар не ор га ни-
за ци је, она то сва ка ко ни су. Со ци јал на пред у зе ћа на сто је да сво јим 
ра дом за ра де но вац и оства ре про фит, а оно што их су штин ски раз-
ли ку је од оста лих пред у зе ћа је сте на чин на ко ји ра де и на чин ула-
га ња оства ре ног про фи та. Про фит се по но во ин ве сти ра, ка ко би се 
ура ди ло не што до бро и ко ри сно.

Оно што је ва жно је сте раз ви ја ње дру штве не од го вор но сти 
ме ђу по је дин ци ма и фир ма ма ко је као та кве мо гу да по др же иде ју о 
со ци јал ном пред у зет ни штву. Ме ђу тим, со ци јал но пред у зет ни штво 
тре ба спро во ди ти на пра ви на чин, од но сно у ци љу оса мо ста ље ња 
ли ца ко ја се на ла зе на мар ги ни дру штва. Ва жно је из бе ћи лич ну 
ко рист по је дин ца, ко ја је че сто при сут на. Со ци јал но пред у зет ни-
штво, ако се спро во ди на пра ви на чин, до но си до бит др жа ви, ко-
ја са мим тим не ма нов ча ну оба ве зу пре ма ли ци ма ко ја при па да ју 
мар ги на ли зо ва ним гру па ма, као и са мим гру па ма, ко је ће у про-
це су со ци јал ног пред у зет ни штва мо ћи да се оства ре у по слов ном 
сми слу, али и лич ном, од но сно да се осе ћа ју ко ри сно ка ко за се бе, 
та ко и за за јед ни цу у ко јој жи ве. 

 Као до бар при мер ра да на раз во ју со ци јал ног пред у зет ни-
штва је сте Град ски Цен тар за со ци јал но пред у зет ни штво Гра да Бе-
о гра да, ко ји је по др жан од стра не Град ског се кре та ри ја та и Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. Као 
та кав тре ба да слу жи за при мер и под сти цај оста лим гра до ви ма у 
Ре пу бли ци Ср би ји. 
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SOCIALENTREPRENEURSHIP

Resume
So cial en tre pre ne ur ship is an in no va ti ve way for pe o ple to sol ve 

va ri o us eco no mic, edu ca ti o nal, he alth and en vi ron men tal pro blems in 
the ir com mu nity thro ugh the ir work - po o ling and use of su sta i na ble bu-
si ness mo dels. So cial en tre pre ne ur ship is part of the so cial eco nomy and 
thanks to him to sol ve so cial pro blems thro ugh the use en tre pre ne u rial 
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prin ci ples. So cial en ter pri ses are mostly fo cu sed on the sa tis fac tion of 
so cial and / or eco no mic go als of the ir mem bers or the pro vi sion of ser-
vi ces to so ci ally vul ne ra ble gro ups in the ir com mu nity. So cial en ter pri ses 
may be fa cing a va ri ety of so cial pro grams, and as si stan ce to vul ne ra ble 
gro ups such as chil dren, the di sa bled, the in firm and the old, for mer of fen-
ders and ad dicts and ot hers. The be gin nings of so cial en tre pre ne ur ship are 
re la ted to the de ve lop ment of ca pi ta lism in Euro pe. This was par ti cu larly 
re pre sen ted in Italy and Fran ce, due to the slo wer pro cess of in du stri a li-
za tion. The first so cial en ter pri ses in Euro pe we re esta blis hed in Italy and 
are cal led so cial co o pe ra ti ves. Un li ke the co un tri es of We stern Euro pe, 
the Ser bian pu blic is with the con cept of so cial en tre pre ne ur ship met only 
re cently. The re cent glo bal eco no mic cri sis has led to hig her em ployment 
of so cial en ter pri ses. The Com pany is lo o king for bet ter ways of do ing 
bu si ness, which will pro vi de mul ti ple pro fits. One of the re a sons is the 
gro wing ten dency of ci vil so ci ety to be su sta i na ble in the fu tu re, so you 
will deal with a com mer cial ac ti vity. Then, mo re and mo re pe o ple want 
to know how to use its pur cha sing po wer, and whe re they go no vac.Ta-
ko đe, the bu si ness sec tor is lo o king for new ways to con tri bu te to so cial 
chan ge, be ca u se many com pa ni es vo lun te e ring and phi lanthro pic ac ti vi-
ti es are no lon ger suf fi ci ent. Al so, the sta te se ek to un bur den the bud get, 
so it will em ploy mar gi na li zed gro ups, thro ugh va ri o us forms. In 2012 
in the Re pu blic of Ser bia’s 1196 ope ra ting so cial en ter pri ses of dif fe rent 
ty pes. As a good exam ple of the de ve lop ment of so cial en tre pre ne ur-
ship eat City Cen tre for So cial En tre pre ne ur ship of the City of Bel gra de, 
which was sup por ted by the City Sec re ta ri at and the Mi ni stry of La bor, 
Em ployment, and So cial Is su es. As such, it sho uld ser ve as an exam ple 
and in cen ti ve for ot her ci ti es in Ser bia. Exam ples of so cial en ter pri ses in 
Ser bia are So cial Co o pe ra ti ve „New Per spec ti ve” from Pi rot, So cial Co-
o pe ra ti ve „Vi ve re” Kra gu je vac, As so ci a tion for Sup port to Per sons with 
De ve lop men tal Di sa bi li ti es „Our Ho u se” from Bel gra de, As so ci a tion of 
Ca ri tas Ša bac: „Elio „-ser vi ce for dry cle a ning and la un dry, Com pany for 
pro fes si o nal re ha bi li ta tion and em ployment of per sons with di sa bi li ti es 
„SI LOIN” from Ko vin, Com pany for pro fes si o nal re ha bi li ta tion and em-
ployment of per sons with di sa bi li ti es „Šu ma di ja” Kra gu je vac in re struc-
tu ring, De pen ding on / spin off „Di vac HOD”. So cial en tre pre ne ur ship is 
the fu tu re in the world of bu si ness. What is im por tant is the de ve lop ment 
of so cial re spon si bi lity among in di vi du als and firms as such can not sup-
port the idea of  so cial en tre pre ne ur ship. Ho we ver, so cial en tre pre ne ur-
ship sho uld be im ple men ted in the right way, ie to the in de pen den ce of 
per sons who are on the mar gins of so ci ety.
Keywords: so cial en tre pre ne ur ship, so cial en ter pri ses, Euro pe, Ser bia, Bel-

gra de

* Овај рад је примљен 2. де цем бра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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