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Сажетак
На уч не сту ди је и стра те ги је ЕУ на те ме си ро ма штва, со ци-

јал не ис кљу че но сти и не за по сле но сти ис ти чу да обра зов ни ни во 
по је дин ца има ста ти стич ки зна чај за по тен ци јал но ја вља ње си ро-
ма штва и не за по сле но сти. Исто вре ме но, што је ви ши про сјеч ни 
ни во обра зо ва ња, то је ма ња мо гућ ност за ула зак у ри зик си ро-
ма штва и не за по сле но сти. Овај рад пре и спи ту је ак тив но сти на 
под руч ју ви со ког обра зо ва ња Цр не Го ре и сти му лу се ко је ак ту ел-
ни си стем ви со ког обра зо ва ња пру жа ка ри јер ним ори јен та ци ја ма 
мла дих. Хи по те за ко ју те сти ра мо у овом ра ду гла си: „тренд ускла-
ђи ва ња по тре ба тр жи шта ра да са обра зов ним си сте мом Цр не Го ре 
мо же ли ми ти ра ти про цес ви со ког обра зо ва ња, иако је др жа ва већ 
са да при лич но да ле ко од европ ских стан дар да у по гле ду бро ја ви-
со ко о бра зо ва них ста нов ни ка“. Прет по ста ви ли смо да та кве ин тен-
ци је не пред ста вља ју до бар под сти цај по ли ти ка ма бор бе про тив 
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си ро ма штва и не за по сле но сти не го упра во су прот но, огра ни ча ва-
ју њи хо ву ефи ка сност. Да би смо до ка за ли го ре на ве де ну хи по те зу, 
нео п ход но је утвр ди ти сље де ће: а) Да по сто ји не га тив на ко ре ла ци-
ја из ме ђу бро ја обра зо ва них и бро ја си ро ма шних у не кој др жа ви; б) 
Да по сто ји дис кре пан ца из ме ђу бро ја ви со ко о бра зо ва них у Цр ној 
Го ри и бро ја обра зо ва них на ни воу Европ ске уни је; в) Да ка ри јер-
не ори јен та ци је мла дих за ви се од кре и ра ње ам би јен та у ви со ком 
обра зо ва њу ко ји ће сти му ла тив но ути ца ти на њи хов људ ски ка пи-
тал.
Кључнеријечи:  си ро ма штво, људ ски ка пи тал, ка ри јер не ори јен та ци је, 

јав не по ли ти ке.

1.ВИСОКООБРАЗОВАЊЕИЉУДСКИКАПИТАЛ

Свр ха са вре ме них си сте ма ви со ког обра зо ва ња огле да су у 
њи хо вим ка па ци те ти ма да од го во ре за хтје ви ма ак ту ел ног со цио-
еко ном ског ам би јен та. У стра те ги ји Европа2020 ја сно се ис ти че 
на мје ра да што ве ћи број гра ђа на ЕУ по сје ду је ви со ко обра зо ва ње 
у ци љу про ши ри ва ња ба зе зна ња и под спје ши ва ња со цио-еко ном-
ског на пред ка. Про гра ми ви со ког обра зо ва ња у се би ин кор по ри ра-
ју три ме ђу соб но по ве за не фа зе обра зо ва ња, а то су: при ступ, за др-
жа ва ње и за по шљи вост. У за ви сно сти од ди на ми ке про ход но сти и 
флек си бил но сти ове три фа зе, по ли ти ке и прак се на по љу ви со ког 
обра зо ва ња има ће ве ћи или ма њи сте пен успје шно сти у об у хва ту 
по пу ла ци је. Сто га, по ла зи мо од прет по став ке да ви ши про сјеч ни 
ни во обра зо ва ња не ке по пу ла ци је, узро ку је ма њи број си ро ма шних 
у њој. Је дан од екс тен зив ни јих до ку ме на та на ту те му је и Обра
зовањеиодноспремаекономскомразвоју,сиромаштву,приходуи
дистрибуцији(EducationanditsRelationtoEconomicGrowth,Po
vertyandIncomeDistribution) Свјет ске бан ке, ко ји су ми ра основ на 
ис тра жи ва ња ко ја су на ову те му спро во ђе на у ра зним ди је ло ви ма 
сви је та, те са успје хом те сти ра не ке од про ми нент них хи по те за у 
овој обла сти на осно ву по да та ка ко ји ма рас по ла же ова ин сти ту ци-
ја. Не ки од основ них на ла за овог из вје шта ја су сље де ћи:

1. „Обра зо ва ње зна чај но ути че на еко ном ски раст, при че му 
се при но си од обра зо ва ња мо гу упо ре ди ти са ин ве сти ци-
ја ма у фи зич ки ка пи тал;

2. До при нос обра зо ва ња је ва жан и из раз ло га што сма њу је 
си ро ма штво и ути че на рав но мјер ни ју рас по дје лу при хо-
да, пре но се ћи у не ким си ту а ци ја ма ре сур се из гру па са 
ви шим при хо ди ма у оне са ни жим;
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3. У обје си ту а ци је, ка да го во ри мо о ра сту и ди стри бу ци-
ји при хо да, до при нос основ ног обра зо ва ња је ва жни ји од 
ви шег обра зо ва ња;

4. И ка да мје ри мо до при нос обра зо ва ња у не-нов ча ном об-
ли ку и у ви ду фи зич ке про дук тив но сти, нпр. у по љо при-
вре ди, по зи тив на и зна чај на ве за оп ста је;

5. До при нос обра зо ва ња сма ње њу си ро ма штва је ве ћи у зе-
мља ма у раз во ју не го у раз ви је ним зе мља ма;

6. До при нос је ве ћи ка да се ула же у со цио-еко ном ски сла бе 
сег мен те обра зо ва ња.“1)

Иде ја ва жно сти обра зо ва ња за ре дук ци ју си ро ма штва и еко-
ном ски раз вој по себ но је про мо ви са на на кон еко ном ског успје ха 
не ких од ис точ но а зиј ских „ти гер-еко но ми ја“ као што су Син га пур, 
Хонг конг, Ко ре ја или Тај ван то ком се дам де се тих и осам де се тих го-
ди на. На и ме, ве о ма брз успјех ко ји су до жи вје ле ове еко но ми је се 
у ве ли кој мје ри об ја шња вао ин ве сти ци ја ма у обра зо ва ње и из град-
њу људ ског ка пи та ла.2) Њи хов при мјер ће под ста ћи ис тра жи ва че 
и ауто ре да се ба ве овом те мом са раз ли чи тих аспе ка та од ко јих је 
нај ва жни ји – на ко ји на чин обра зо ва ње ста ви ти у функ ци ју раз во-
ја, а он им пли ци ра и сма ње ње си ро ма штва. Та ко је 2010. го ди не 
Европ ска ко ми си ја од лу чи ла да обра зо ва ње (и тре нинг) бу де је дан 
од кључ них еле ме на та стра те ги је раз во ја ЕУ под на зи вом Европа
2020. Овај до ку мент има за циљ да под стак не на зна њу за сно ван, 
одр жив и ин клу зи ван раз вој Евро пе у на ред ном пе ри о ду. Упра во 
од ре ђу ју ћи ква ли тет но обра зо ва ње као је дан од ду го роч них ци ље-
ва ко ји тре ба да до при не се раз во ју, ЕУ се опре ди је ли ла пре ма овом 
про бле му. По себ но је ин те ре сан тан на чин на ко ји се ауто ри овог 
из вје шта ја освр ћу на ње гов циљ: „На да мо се да ће по да ци и ин фор-
ма ци је ко је ну ди мо у овом до ку мен ту по слу жи ти до но си о ци ма од-
лу ка као ври је дан из вор у обла сти обра зо ва ња, по ма жу ћи им у ре-
фор ми обра зов них по ли ти ка и ин сти ту ци ја ка ко би се обез би је дио 
при ступ ве о ма ква ли тет ном обра зо ва њу за све гра ђа не као основ за 
ду го роч ни со цио-еко ном ски раз вој и ста бил ност.“ Ова ре че ни ца на 
са др жа јан на чин илу стру је од нос ко је до но си о ци јав них по ли ти ка 
за у зи ма ју по пи та њу обра зо ва ња ши ром сви је та. Кре а то ри јав них 
по ли ти ка на по љу обра зо ва ња у сво јим пла но ви ма ну жно мо ра ју 
на гла си ти уло гу зна ња, уми је ћа, ком пе тен ци ја и осо би на гра ђа ни-

1) Jand xa la Ti lak, EducationanditsRelationtoEconomicGrowth,Poverty,andInncomeDi
stribution:Pastevidenceandfurtheranalysis, World Bank, Was hing ton DC, 1989, p. 60.

2) Ma sood Sar war Awan, No u man Ma lik, Ha roon Sar war, Mu ham mad Wa qas, „Im pact of Edu-
ca tion on Po verty Re duc tion“, InternationalJournalofAcademicResearch, Hu man Re so-
cur ce Me na ge ment, Aca de mic Re se arch So ci ety, num ber 3/2011, p. 660.
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на ко је ства ра ју до дат не ври јед но сти дру штву и еко но ми ји.3) Ри јеч 
је о тзв. људ ском ка пи та лу као по тен ци ја лу за со цио-еко ном ски 
про спе ри тет дру штва. 

У гло бал ној ин тер ак ци ји из ме ђу ви со ког обра зо ва ња и тр жи-
шта ра да до ми ни ра зна ње као основ одр жи вог раз во ја, а гра ни це 
зна ња су од ре ђе не ка па ци те ти ма људ ске спо соб но сти. Функ ци ја 
са вре ме ног ви со ког обра зо ва ња огле да се у уна пре ђе њу тих ка-
па ци те та и пер ма нент ном кре и ра њу ам би јен та по год ног за раз вој 
ино ва ци ја у зна њу. Ва жност уло ге обра зо ва ња у раз во ју дру штва, 
ис ти че се и у со ци о ло шким те о ри ја, као и у ра до ви ма ве ли ког бро ја 
ауто ра со ци о ло шке про фи ла ци је. Ов дје на во ди мо ве о ма илу стра-
ти ван гра фик у ко ме је пред ста вље на је ве за из ме ђу си ро ма штва 
и обра зо ва ња пре ма со ци јал ној те о ри ји кла са и обра зо ва ња Џо на 
Гол торп ха и Пје ра Бур ди јеа.4) Ра ни је по ме ну ти бри тан ски аутор 
Голд торпх по сма тра си ро ма штво кроз при зму со цио-еко ном ске 
не рав но прав но сти. Ова ква кла сна, а са мим тим и жи вот на по зи-
ци ја на ста је усљед дје ло ва ња три ску па фак то ра. То су: ма те ри-
јал ни и фи зич ки усло ви, при ли ке/огра ни че ња (струк ту ре, про це си 
и ди на ми ка), кул ту ра (нор ме и ври јед но сти). Фран цу ски со ци о лог 
Пјер Бурдиjе уво ди по јам културнерепродукције ко јим об ја шња ва 
на чи не на ко ји обра зов ни си стем по ма же у не пре кид ном одр жа-
ва њу ме ђу ге не ра циј ске пре но си во сти дру штве них и еко ном ских 
не јед на ко сти. Бурдиjе на гла ша ва да у са вре ме ним раз ви је ним дру-
штви ма кул тур ни ка пи тал све ви ше по ста је но ва осно ва дру штве не 
не јед на ко сти. У овом про це су кључ на је уло га обра зов ног си сте ма 
ко ји кон тро ли ше рас по де лу ста ту са и при ви ле ги ја, и та ко пре но-
си дру штве не не јед на ко сти на но ве ге не ра ци је. У те о ри ји со ци јал-
не стра ти фи ка ци је кла са и обра зо ва ња илу стру је се ве за из ме ђу 
обра зов них ис хо да и жи вот них шан си са јед не стра не, и со цио-еко-
ном ске не рав но прав но сти по је дин ца са дру ге стра не. Кул тур ни ка-
пи тал, пре ма овој ше ми, ре про ду ку је се кроз по ро ди цу и си стем 
обра зо ва ња. Обра сци по на ша ња ко ји се фор ми ра ју у окви ру по ро-
ди це, а по др жа ва ју у обра зов ном си сте му, мо гу ство ри ти усло ве за 
на ста нак раз ли чи тих ха би ту са у за ви сно сти од по ро дич них ста ту-
са. Со цио-еко ном ски не рав но прав ни је по ро ди це не ће без аде кват-
не по др шке кре а то ра јав них по ли ти ка има ти јед на ке мо гућ но сти да 
сво јој дје ци при бли же сви јет кул ту ре, на у ке, умјет но сти. Умје сто 
то га, њи хо во на пре до ва ње у про це су обра зо ва ња би ће ли ми ти ра-
3)  Ви до је Ву јић, „Гло бал на ине рак ци ја обра зо ва ња и тр жи шта ра да“, у збор ни ку: Трен

дови развоја: Универзитети у промјенама..., (при ре дио проф. др Вла ди мир Ка тић), 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фа кул тет тех нич ких на у ка, Зла ти бор, 2015, стр. 1.

4) Car lo Raf fo, Alan Dyson, et al., Educationandpoverty.Acriticalreviewoftheory,policyand
practice, Jo seph Rowntree Fo un da tion - JRF, York, Uni ted Kin dom, 1997, p. 10. 
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но, са тен ден ци јом пре но ше ња слич ног обра сца на на ред ну ге не-
ра ци ју, а са по год ном ат мос фе ром за на ста нак си ро ма штва.

2.ПОЛИТИКАВИСОКОГОБРАЗОВАЊА
УЦРНОЈГОРИ

Кре а то ри јав них по ли ти ка у Цр ној Го ри тре ба ло би да има ју 
на уму је дан ва жан на лаз ко ји је иден ти фи ко вао го ре по ме ну ти из-
вје штај Свјет ске бан ке – тзв. ефе кат за др шке. На и ме, ис тра жи ва ња 
су по ка за ла да се ефе кат од по ве ћа ног/сма ње ног упи са у основ не 
шко ле осје ћа на кон 10 до 15 го ди на, док од ин тен зи те та упи са на 
се кун дард ни ни во обра зо ва ња ефек ти по ста ју ви дљи ви на кон 5 до 
10 го ди на. Овај ефе кат за др шке ука зу је на нео п ход ност ду го роч ног 
пла ни ра ња у сфе ри обра зов них по ли ти ка. Из на ве де ног уоча ва мо 
да по сто ји до во љан број до ка за ко ји нам омо гу ћа ва ју да твр ди мо 
да по сто ји не га тив на ко ре ла ци ја из ме ђу ни воа обра зо ва ња и си ро-
ма штва по пу ла ци је.

Дру га прет по став ку ко ју тре ба да до ка же мо је сте да ре фор ма 
и по ли ти ке обра зо ва ња у Цр ној Го ри во де ре дук ци ји бро ја обра зо-
ва них. Тер мин ре дук ци ја де фи ни ше мо у од но су на по сто је ћи по-
тен ци јал. У Цр ној Го ри је у то ку све о бу хват на ре фор ма обра зов ног 
си сте ма. От по че ла је са ре фор мом основ ног, а на ста ви ла се ре фор-
ма ма сред њег и ви со ког обра зо ва ња. Иако су озбиљ на ис тра жи-
ва ња ко ја би би ла усмје ре на на мје ре ње ефе ка та ре фор ми обра-
зо ва ња на жа лост ри јет ка, еви дент но је да про цес тран сфор ма ци је 
на и ла зи на број не про бле ме. Кључ ни до ку мен ти ко ји ма је де фи ни-
сан раз вој и тран сфор ма ци ја си сте ма обра зо ва ња у Цр ној Го ри су 
Стратешкипланреформеобразовања2005–2009.године, а ка да 
је у пи та њу обра зо ва ње до ви со ког ни воа и Стратегија развоја
ифинансирањависокогобразовањауЦрнојГори. Ни зом од лу ка 
и пре по ру ка Ми ни стар ство про свје те кон ти ну и ра но на сто ји огра-
ни чи ти број упи са них на ви со ко о бра зов не ин сти ту ци је у јав ном 
вла сни штву у Цр ној Го ри. Као раз ло зи се на во де хи пер про дук ци ја 
ви со ко о бра зо ва ног ка дра и не ус кла ђе ност са тр жи штем ра да. Оба 
раз ло га има ју од ре ђе ну ври јед ност, али и зна чај не не до стат ке.

При је све га, као што ће се ви дје ти у тре ћем ди је лу овог по-
гла вља гдје се упо ре ђу је про це нат ви со ко о бра зо ва них у Цр ној Го-
ри са про цен ти ма на ни воу ре пер не тач ке – Европ ске уни је, Цр на 
Го ра је и да ље зна чај но ис под про сје ка и још зна чај ни је ис под стра-
те шког ци ља ко ји је за цр тан од стра не за јед ни це у ко ју се на сто ји 
ин те гри са ти. Са дру ге стра не, по да ци ће та ко ђе по ка за ти да иако 
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на те ри то ри ји Евро пе све ви ше љу ди ра ди на мје сти ма за ко ја су 
пре ква ли фи ко ва ни (што би би ло у скла ду са ар гу мен том ре сор ног 
ми ни стар ства), они ко ји по сје ду ју ви ши ни во обра зо ва ња лак ше и 
бр же до ла зе до по сла. Ви со ко обра зо ва ње је са мо је дан од сег ме на-
та обра зов ног си сте ма јед не др жа ве. Иако оно ни је до вољ но за ре-
дук ци ју си ро ма штва (на и ме, по ка за ло се та ко ђе да је мно го ва жни-
је обра зо ва ње на при мар ном или се кун дар ном ни воу), мо же мо га 
сма тра ти ин ди ка то ром не а де кват но кон ци пи ра них јав них по ли ти-
ка бар у по гле ду ре дук ци је си ро ма штва. Огра ни ча ва ју ћи при ступ 
бес плат ном или фи нан сиј ски до ступ ном ви со ком обра зо ва њу ши-
рој по пу ла ци ји гра ђа на, над ле жно ми ни стар ство не мо же по сти-
ћи за цр та ни циљ – по бољ ша ње ква ли те та ви со ког обра зо ва ња, али 
за то мо же по сти ћи низ не же ље них ефе ка та. Ква ли тет обра зо ва ња, 
ко ји је сте зна ча јан про блем у цр но гор ском кон тек сту, тре ба по ди-
за ти ко ри сте ћи низ дру гих ин стру ме на та, од ко јих је кључ ни по ве-
ћа ње ула га ња. На про тив, ва же ће стра те ги је, али и прак са (до вољ но 
је по гле да ти не ка да шњи тренд сма њи ва ња из два ја ња за обра зо ва-
ње из бу џе та) ука зу ју на су про тан тренд. У та бе ли 1 при ка зу је мо 
из два ја ња јав них сред ста ва за ви со ко обра зо ва ње.

Табела1: Кре та ње јав них сред ста ва из дво је них  
за ви со ко обра зо ва ње од 2007. до 2013. го ди не  

(из но си при ка за ни у €)

Го ди на

Пре нос 
бу џет ских 

сред ста ва за 
Уни вер зи тет 
Цр не Го ре

Сти пен ди је 
и сту - 

дент ски
кредити

Ис тра жи вач ки
гран то ви и

сти пен ди је за
сту ди је у

иностранству

Сред ства за
ис тра жи ва ње

за
Уни вер зи тет
Црне Горе

Укуп но

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

Из вор: Ми ни стар ство про свје те, Ми ни стар ство на у ке, Ми ни стар ство фи нан си ја, 
(2007–2013)

Пре зен то ва ни по да ци у та бе ли ука зу ју на то да од 2010. до 
2013. го ди не кре ће при мјет ни тренд смањењa из два ја ња за ви со ко 
обра зо ва ње (Уни вер зи тет Цр не Го ре). Ова ко по ста вље не обра зов-
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не по ли ти ке мо гу осна жи ти про цес оме та ња ме ђу ге не ра циј ске мо-
бил но сти, тј. до ве сти до пе три фи ка ци је со ци је тал не ре про дук ци је 
од но сно до то га да си ро ма шни оста ју си ро ма шни. Ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу од ре ђе них угро же них ка те-
го ри ја ста нов ни штва, си ро ма штва и не до стат ка обра зо ва ња. „Кла-
са, ра са, пол и ста рост као ди мен зи је си ро ма штва ука зу ју на то 
да мла ди, при пад ни ци рад нич ке кла се, ет нич ких ма њи на, те же не, 
као и гру пе код ко јих се ви ше од ових свој ста ва сти че, има ју нај-
ве ћу вје ро ват но ћу да бу ду по го ђе ни си ро ма штвом, као и да има ју 
ма њу вје ро ват но ћу да по стиг ну од го ва ра ју ће обра зов не ис хо де.“5) 
Сма ње ње бу џе та за ви со ко обра зо ва ње ве о ма ла ко мо же не га тив но 
ути ца ти и на до ступ ност ви со ког обра зо ва ња раз ли чи тим ка те го-
ри ја ма ста нов ни штва. Ма њи бу џет Уни вер зи те та до во ди у пи та ње 
ег зи стен ци ју по је ди них сту диј ских про гра ма, а са мим тим и сма-
ње не мо гућ но сти из бо ра при ли ком упи са др жав них уни вер зи тет-
ских је ди ни ца. На кра ју ре стрик тив ног про це са, огра ни че ни при-
ступ обра зо ва њу ли ша ва љу де шан си да уче ству ју у дру штве ном, 
еко ном ском, по ли тич ком и кул тур ном жи во ту за јед ни це. 

У пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не при мје тан је тренд из два-
ја ња ве ћих сред ста ва за по тре бе ви со ког обра зо ва ња (Уни вер зи-
тет Цр не Го ре). Исто вре ме но, раз ви ја ју се пла но ви на по љу ја ча ња 
ка ри јер не ори јен та ци је мла дих. За о крет у од но су пре ма по ли ти ци 
ви со ког обра зо ва ња је не ми но ван с об зи ром на то да про блем за-
по шља ва ња мла дих све ви ше оп те ре ћу је ка ко Цр ну Го ру, та ко и ве-
ћи ну са вре ме них дру шта ва. Та ко на при мјер у др жа ва ма ЕУ Ре пу-
бли ка Хр ват ска има тре ћу нај ве ћу сто пу не за по сле но сти од 17,5% 
иза ре корд не Грч ке (27%) и Шпа ни је (24,4%). Ни зак удио мла дих 
за по сле них у рад но спо соб ној по пу ла ци ји им пли ци ра чи тав низ 
про бле ма у сва кој др жа ви.

Про бле ми у ка ри јер ним ори јен та ци ја ма мла дих зах ти је ва ју 
пре и спи ти ва ње људ ског ка пи та ла уз ува жа ва ње дру га чи јих трен-
до ва на тр жи шту ра да. Ин ден ти фи ко ва ће мо пет трен до ва зна чај-
них за усмје ра ва ње ка ри јер них ори јен та ци ја мла дих. „Пр ви тренд 
је сма њи ва ње удје ла ма те ри јал ног – ре ал ног сек то ра у бру то до ма-
ћем про из во ду. Тр жи шна по зи ци ја све се ви ше усмје ра ва на ства ра-
ње по зи тив ног ими џа, дру штве но од го вор ног по сло ва ња и ис пи ти-
ва ње же ља и по тре ба ко ри сни ка. Дру ги тренд се од но си на ста тус 
ви со ког обра зо ва ња. Осо бе ко је стек ну ви со ко обра зо ва ње има ју 

5) Car lo Raf fo, Alan Dyson, et al., Educationandpoverty.Acriticalreviewoftheory,policyand
practice, Jo seph Rowntree Fo un da tion - JRF, York, Uni ted Kin dom, 1997, p. 12.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.

62

стр. 55-69.

ве ће из гле де за за по шља ва ње, ве ћа при ма ња, си гур ни је по сло ве и 
бо љи раз вој ка ри је ре не го што је то слу чај код мла дих ко ји има ју 
ни жу ра зи ну обра зо ва ња. Тре ћи тренд се огле да у ино ва ци ја ма и 
но вим за ни ма њи ма. Све ве ћи број но вих рад них мје ста отва ра ће 
се у услу га ма, по себ но у обра зов ној, здрав стве ној, ин фор ма тич кој 
и ту ри стич кој ин ду стри ји, као и у фи нан сиј ском сек то ру и ин ду-
стри ји за ба ве. Че твр ти тренд од но си се на сти му ли са ње ра да за по-
сле них. На гра ђи ва ње по стиг ну ћа запослениx све се ви ше за сни ва 
на ин ди ви ду ал ним учин ци ма и укуп ним ко лек тив ним по стиг ну-
ћи ма од ре ђе ног по слов ног сaстава. Пе ти тренд од но си се на на гли 
раз вој ин фор ма циј ске тех но ло ги је.“6) На ве де ни трен до ви на тр жи-
шту ра да ука зу ју на нео п ход ност ши ре ња иде је са мо за по шља ва ња 
и упо зна ва ње мла дих са пред но сти ма ова квог на чи на функ ци о ни-
са ња на тр жи шту ра да. Сло бо да у од лу чи ва њу и пла си ра њу соп-
стве них иде ја, не за ви сност и по ве ћа но за до вољ ство по слом са мо 
су не ке од пред но сти са мо за по шља ва ња ко је мо гу би ти за ни мљи ве 
по пу ла ци ји мла дих.

3.ВИСОКООБРАЗОВАЊЕЦРНЕГОРЕ
-КОМПАРАТИВНИПРИМЈЕРИ

Освр том на по дат ке ка да је у пи та њу про це нат обра зо ва них у 
Цр ној Го ри же ли мо ана ли зи ра ти ак ту ел ну си ту а ци ју на по љу обра-
зо ва ња ста нов ни ка у Цр ној Го ри. По дат ке о про цен ту ви со ко о бра-
зо ва них мо же мо по сма тра ти и у упо ред ној пер спек ти ви. По да ци са 
два ре а ли зо ва на по пи са ука зу ју на то да се про це нат обра зо ва них у 
Цр ној Го ри по ве ћа ва, при че му је он и да ље ис под про сје ка 27 др-
жа ва Европ ске уни је. Пре ма По пи су из 2003. без школ ске спре ме 
је би ло 4.3% по пу ла ци је у Цр ној Го ри, основ ну шко лу и не пот пу ну 
основ ну шко лу има ло је 32.5%, сред њу шко лу 48.4%, ви со ку и ви-
шу шко лу 12.5%, а од го вор ни је да ло 2.1% ста нов ни ка Цр не Го ре 
(МОН СТАТ, 2005).7) Пре ма ре зул та ти ма По пи са из 2011. го ди не, 
без шко ле је 2%, основ ну и не пот пу ну основ ну шко лу има 28%, 
сред њу шко лу 52%, ви ше и ви со ке шко ле 17% (1% ни је да ло од го-
вор).8)

6) Ви до је Ву јић, „Гло бал на ин тер ак ци ја обра зо ва ња и тр жи шта ра да“, у збор ни ку: Трен
довиразвоја: Универзитетиупромјенама... (при ре дио проф. др Вла ди мир Ка тић), Фа-
кул тет тех нич ких на у ка, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Зла ти бор, 2015, стр. 1.

7) За вод за ста ти сти ку Цр не Го ре, ШколскаспремаиобразованостуЦрнојГори, Под го-
ри ца, 2005.

8) За вод за ста ти сти ку Цр не Го ре, ОбразовнаструктурастановништвауЦрнојГори, 
Под го ри ца, 2011.
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Табела2: Школ ска спре ма и обра зо ва ност  

ста нов ни штва у Цр ној Го ри

Попис2003.
%

Попис2011.
%

Без шко ле 4.3 2.0
Основ на и не пот пу на основ на 
шко ла 32.5 28.0

Сред ња шко ла 48.4 52.0

Ви со ка и ви ша шко ла 12.5 17.0

Без од го во ра 2.1 1.0

У Цр ној Го ри је тре нут но 1.5% не пи сме них или 8149 ли ца. 
Про сјеч на ста рост не пи сме них је 62 го ди не, ви ше је не пи сме них 
ме ђу же на ма, не го ме ђу му шкар ци ма, ме ђу тим, про сјеч на же на ко-
ја је не пи сме на ста ра је 66 го ди на, док је про сје чан не пи смен му-
шка рац стар 44 го ди не. За вод за ста ти сти ку је об ја вио об је ди ње не 
по дат ке за оне ко ји има ју ви со ку и ви шу шко лу (17%) из ко јих се 
не мо же ви дје ти ко ли ко је тач но оних са за вр ше ним фа кул те том. 
Ипак, ста ти сти ча ри про цје њу ју да је овај про це нат тре нут но око 
9%. Про сјек за 27 зе ма ља Европ ске уни је у 2010. го ди ни пре ма 
Еуро ста ту је 22.8% (при мје ри не ких зе ма ља Бел ги ја – 30%, Ње мач-
ка – 22.6%, Ве ли ка Бри та ни ја 31.5%, од зе ма ља ре ги о на, Сло ве ни-
ја 20.2% или Хр ват ска 15.5%). Ин те ре сан тан је и по да так, пре ма 
из вје шта ју Еуро ста та (2012) да се ви со ко о бра зо ва ни љу ди у про-
сје ку два пу та бр же укљу чу ју на тр жи ште ра да од оних са ни жим 
ни во ом обра зо ва ња. Та ко за Европ ску уни ју по сто је по да ци ко ји 
ка жу да је ти пи чан пе ри од че ка ња пр вог пра вог по сла за ви со ко-
о бра зо ва не пет мје се ци, за оне са сред њом шко лом 7.5, а оне ко ји 
има ју обра зо ва ње ни же од то га 9.8 мје се ци. По ред то га, ис тра жи-
ва ња по ка зу ју ди рект ну ли не ар ну по ве за ност из ме ђу обра зо ва ња 
и про сјеч них при ма ња. Та ко је, нпр. гру па ауто ра уста но ви ла да 
по је ди нач на при ма ња рад ни ка ра сту за 7.3% сва ком на ред ном го-
ди ном обра зо ва ња ко ју рад ник има. У укуп ном про цен ту, де се то го-
ди шње обра зо ва ње по ве ћа ва за 37% при хо де рад ни ка.9)

9) Ma sood Sar war Awan, No u man Ma lik, Ha roon Sar war, Mu ham mad Wa qas, „Im pact of Edu-
ca tion on Po verty Re duc tion“, InternationalJournalofAcademicResearch, Hu man Re so-
cur ce Me na ge ment, Aca de mic Re se arch So ci ety, num ber 3/2011, p. 660.
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4.ВИСОКООБРАЗОВАЊЕ

УИНТЕРАКЦИЈИСАСОЦИЈАЛНОМСИТУАЦИЈОМ
ИКАРИЈЕРНОМОРИЈЕНТАЦИЈОММЛАДИХ

Aк туелна си ту а ци ја на под руч ју обра зо ва ња још уви јек ни је 
на ни воу нео п ход ном за ре а ли за ци ју про ак тив не др жав не по ли ти-
ке у про це су ре дук ци је си ро ма штва и пре вен ци је не за по сле но сти 
мла дих. Укљу чи ва њем си ро ма шних ка те го ри ја у обра зов ни про-
цес, и под сти ца њем њи хо вог на пре до ва ња пре ма ви шим обра зов-
ним ни во и ма уве ћа ле би се њи хо ве жи вот не шан се. Та кав кон ти-
ну и ран про цес не ми нов но по чи ње од ба зич них ни воа обра зов ног 
си сте ма. Кроз ја ча ње про це са укљу чи ва ња у основ но и сред ње 
обра зо ва ње ства ра ју се прет по став ке за да љу еду ка ци ју пре ма ви-
шим ни во и ма обра зов ног си сте ма. У ци љу под сти ца ња со ци јал не 
ин клу зи је си ро ма шних у обра зов ни си стем, нео п ход но је кре и ра-
ње сље де ћих дје ло твор них мје ра (пре ма пре по ру ка ма УНИ ЦЕФ-а 
из 2013. го ди не), пре све га мје ра уна при је ђе ња обра зов не по др шке 
дје ци си ро ма шних ли ца у основ ном и сред њем обра зо ва њу кроз:

1. ра но укљу чи ва ње си ро ма шне дје це из иден ти фи ко ва них 
си ро ма шних по ро ди ца у пред школ ско и основ но школ ско 
обра зо ва ње;

2. уна пре ђе ње и мо дер ни за ци ја у ор га ни за ци ји ван на став-
них ак тив но сти у шко ла ма раз во јем са др жа ја ко ји ће обо-
га ћи ва ти дру штве ни жи вот и со ци јал не кон так те дје це 
(нпр. по бољ ша ње у ра ду спорт ских, драм ских, ли те рал-
них сек ци ја); 

3. обо га ћи ва ње са др жа ја и адап та ци ја школ ских би бли о те ка 
у ци љу њи хо ве до ступ но сти у по гле ду са др жа ја и мо гућ-
но сти елек трон ских при сту па;

4. пре вен тив но дје ло ва ти на мо гућ но сти пре ра ног на пу шта-
ња шко ле (мен тор ство, вр шњач ко уче ње, укљу чи ва ње ро-
ди те ља);

5. отво ре ност шко ле за кон так те и по сје те спо ља (нпр. го-
сто ва ње свр ше них уче ни ка шко ле ко ји су по ри је клом из 
мар ги на ли зо ва них по ро ди ца, а по сти гли су ка сни је за па-
же не успје хе у обра зо ва њу);

6. раз вој со ци јал ног и пе да го шког ра да у основ ним и сред-
њим шко ла и са рад ња са ло кал ним цен три ма за со ци јал ни 
рад (пра ће ња школ ског успје ха дје це ко ја су ко ри сни ци 
дје чи јег до дат ка и чи је по ро ди це ко ри сте пра во на ма те-
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ри јал но обез бје ђе ње, на гра ђи ва ње успје шних и по све ће-
них ђа ка, код ма ње успје шних ин си сти ра ти на пре вен ци ји 
не у спје ха, а не на на док на ди на кон ло ше оцје не);

7. при основ ним и сред њим шко ла ма отво ри ти са вје то ва-
ли шта чи ји би основ ни за да так био са др жан у тзв. „мен-
тор ству за уче њем“. Мен то ри за уче ње би нај ве ћу па жњу 
по кла ња ли со ци јал но ис кљу че ној дје ци, по ма жу ћи им да 
се из бо ре са по ро дич ним и лич ним про бле ми ма;

8. обез бје ђи ва ње уче шћа и обу ке ро ди те ља ко ји се на ла-
зе на еви ден ци ји ко ри сни ка ма те ри јал ног обез бје ђе ња, 
и при мје на за кон ски про пи са них санк ци ја уко ли ко де-
сти му ли шу од ла зак дје те та у шко лу. Уко ли ко је ри јеч о 
ро ди те љи ма са ни жим ни во ом обра зо ва ње нео п ход но је 
ре а ли зо ва ти њи хо во укљу чи ва ње у про гра ме до ква ли фи-
ка ци је и обу ка за од ра сле из ван фор мал ног си сте ма обра-
зо ва ња.

У кон тек сту по след њег тре ба спо ме ну ти мје ре уна пре ђе ња 
обра зо ва ња од ра слих си ро ма шних ли ца за уна пре ђе ње њи хо вих 
со цио-гра ђан ских ком пе тен ци ја и рад них спо соб но сти. Ове мје ре 
има ју за циљ да од ра слим си ро ма шним ли ци ма, иден ти фи ко ва на 
слу жбе ном ли ни јом си ро ма штва, по бољ ша ју шан се за њи хо вом 
со ци јал ном ин те гра ци јом Под раз во јем со цио-гра ђан ских ком пе-
тен ци ја под ра зу ми је ва мо раз вој: ко му ни ка циј ских вје шти на, раз-
вој спо соб но сти рје ша ва ња про бле ма и раз вој спо соб но сти са мо-
стал ног ра да. Рад не спо соб но сти си ро ма шних ли ца у Цр ној Го ри 
мо гу би ти уна при је ђе ни кроз: про гра ме обу ка од ра слих (еду ка тив-
ни кур се ви о ма ну ел ним за ни ма њи ма за ко ји ма на тр жи шту ра да 
по сто ји по тре ба), про гра ми јав них ра до ва, усмје ра ва њем си ро ма-
шних пре ма по љо при вред ним ак тив но сти ма. Исто вре ме но, ме ха-
ни зам санк ци је у слу ча ју од би ја ња пар ти ци па ци је на јав ним ра до-
ви ма или по љо при вред ним ак тив но сти ма огле дао би се у уки да њу 
пра ва на ми ни мал ни до хо дак. 

Ак тив но сти на под руч ју обра зо ва ња зах ти је ва ју до дат на фи-
нан сиј ска оп те ре ће ња по др жав ни бу џет. Ипак, ула га ња у обра зов-
не по ли ти ке ду го роч но би ва ју ите ка ко ис пла ти ва са аспек та со цио-
де мо граф ског раз во ја по пу ла ци је, јер се уве ћа ва ју по тен ци ја ли 
еко но ми је зна ња и спре ча ва кул тур на ре про дук ци ја си ро ма штва. 
Та кво ин ве сти ра ње у ре сур се на ме ње не обра зо ва њу, пре вас ход-
но дје це, зна че из да шни ји ис ход ка сни је у ви ду њи хо ве по ве ћа не 
спо соб но сти адап та ци је то ком ци је лог жи во та.10)  Ин си сти ра ње 
10) Go spe Esping An der sen, „So ci jal na dr ža va za XXI sto lje će?“, u zbor ni ku: Socijalnadržava

u21.stoljeću,prividilistvarnost? (pri re di li: Si ni ša Zr ni ščak, Goj ko Be žo van, Zo ran Šu ćur, 
Vla di mir Pu ljiz), Prav ni fa kul tet Sve u či li šta u Za gre bu, Za greb, 2006, str. 56.
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на ап со лут ној пар ти ци па ци ји у фор мал ном обра зо ва њу, кроз уна-
пре ђе ње са др жа ја обра зов ног си сте ма, са мо је је дан дио оп штег 
про це са ре дук ци је си ро ма штва и не за по сле но сти. Ре фор ме на под-
руч ју обра зо ва ња не ми нов но мо ра ју пра ти ти де ша ва ња у сфе ра-
ма со ци јал не по ли ти ке и по ли ти ке за по шља ва ња. Ипак, зва нич не 
јав не по ли ти ке у обла сти обра зо ва ња би тре ба ло кре и ра ти во де ћи 
ра чу на и о ва жној дру штве ној функ ци ји ко је оно вр ши у по гле ду 
со цио-еко ном ског раз во ја дру штва и ин те ре са гра ђа на као но си ла-
ца лич них пра ва.

По себ на те ма је су ме ха ни зми укљу чи ва ња мла дих на тр жи-
ште ра да. Ком плек сност овог про бле ма огле да се у још не до вољ но 
за сту пље ним ак тив но сти ко је би се усмје ра ва ле у сле де ћим прав-
ци ма: 

а) Ар ти ку ла ци ја же ља и ин те ре са по пу ла ци је мла дих у од-
но су на ре ал не рад не про сто ре на тр жи шту ра да;

б) Уна пре ђе ње про фе си о нал них осо би на, струч не ком пе-
тен ци је и прак тич них вје шти на по пу ла ци је мла дих;

в) По бољ ша ње по тен ци ја ла за до но ше ње ин ди ви ду ал них 
од лу ка ко је се ти чу да љег обра зо ва ња, оспо со бља ва ња и 
уса вр ша ва ња;

г) Ства ра ње усло ва за фор ми ра ње осје ћа ја си гур но сти код 
мла дих за са мо стал но упра вља ње ка ри је ром;

д) Ја ча ње спо соб но сти мла дих за флек си бил ни ја при ла го ђа-
ва ња про мје на ма у сфе ри тр жи шта ра да. 

Про мо ви са њем иде је са мо стал ног рад ног ан га жма на и пред-
у зет нич ке дје лат но сти је сте је дан од на чи на за рје ша ва ње про бле-
ма ли ми ти ра них ка ри јер них ори јен та ци ја мла дих. У том сми слу 
тре ба ин си сти ра ти на афир ма ци ји дје лат но сти усмје ре них на по-
кре та ње, ор га ни зо ва ње и ино ви ра ње у обла сти ма по сло ва ња или 
би зни са са основ ним ци љем да оства ре до бит на тр жи шту, ко-
је обич но но се епи тет пред у зет нич ких. Пред у зет нич ке по ли ти ке 
обез бје ђу је ко рист ве ли ком бро ју ко ри сни ка тј. дру штву у цје ли ни 
док тро шко ве сно си уска гру па. Успјех ове по ли ти ке у ве ли кој мје-
ри за ви си од спо соб но сти кре а то ра и ре а ли за то ра јав них по ли ти ка 
да ис так ну јав ну ко рист, до бро и јав ни ин те рес, ко је ова по ли ти ка 
обез бје ђу је као и пра вед ност пред ло же не ди стри бу ци је тро шко ва. 
До бри при мје ри су: за шти та жи вот не сре ди не, за шти та по тро ша ча, 
ре гу ла ци ја хра не и ли је ко ва, итд.11)

По тре бе гра ђа на у сфе ра ма про из вод ње, по тро шње, за шти-
те жи вот не сре ди не, здра вља, обра зо ва ња, зах ти је ва ју по сто ја ње 

11)  Сне жа на Ђор ђе вић, Анализејавнихполитика, Чи го ја штамп ма, Бе о град, 2009, стр. 30.
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стра те ги ја и мо де ла за њи хо ву им пле мен та ци ју. Про гра ми ра ње си-
сте ма ви со ког обра зо ва ња не ми нов но тре ба да са др жи ме ха ни зме 
и сер ви се пре ко ко јих сту ден ти ефи ка сни је гра де обра зов ни про-
фил, де фи ни шу вла сти те скло но сти и тар ге ти ра ју по тен ци јал на 
рад на мје ста на тр жи шту ра да.

На при мјер, сер ви си за под сти ца ње ка ри јер них ори јен та ци ја 
мла дих мо гу сти му ли са ти раз мје ну људ ског и со ци јал ног ка пи та ла 
са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја кроз фор ми ра ње алум ни мре жа 
као ви да по др шке мла дим ко ји су тре нут но ак те ри про це са ви со ког 
обра зо ва ња.

Та квим сер ви си ма у ви со ком обра зо ва њу по тен ци јал но су 
из во дљи ви сље де ћи ис хо ди:

а) Мла ди ће се упо зна ти са про це ду ра ма и нео п ход ним до-
ку мен та ци ја ма за отва ра ње start-up ком па ни ја, пред у зе ћа, 
аген ци ја, на чи на упла ћи ва ња по ре за, до при но са, здрав-
стве ног и со ци јал ног оси гу ра ња, итд. 

б) Мла ди ће ак тив но мо ћи да при ку пља ју ин фор ма ци је о 
ста њу на тр жи шту, по сто је ћим пред у зе ћи ма, ак тив но сти-
ма, по ну ди, тра жњи, по тен ци јал ној кон ку рен ци ји, итд.

в) Мла ди ће сте ћи спо соб ност пра вље ња би знис пла на, као 
до ку мен та ви зи ји сво је са мо стал не дје лат но сти. Кроз 
сте че ну спо соб ност мла ди ће има ти ка па ци те те за; по ста-
вља ње би знис ци ље ва, ана ли зи ра ње сла бо сти и пред но-
сти пла ни ра них ак тив но сти, а у скла ду са тим и по ста-
вља ње би знис стра те ги је.
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HIGHEREDUCATIONPOLICYASAPROTECTIVE
FACTORFROMENTERINGTHERISKOFPOWERTY

ANDSUPPORTTOCARRIERORIENTATIONOF
YOUNGPEOPLEINMONTENEGRO

Resume
Ac ti vi ti es re gar ding edu ca tion re qu i re ad di ti o nal fi nan cial bur-

de ning of the sta te bud get. Ho we ver, in ve sting in long-term edu ca tion 
po li ci es is very cost-ef fec ti ve in terms of so cio-de mo grap hic de ve lop-
ment of the po pu la tion, sin ce it in cre a ses the po ten tial of the “know-
led ge eco nomy” and pre vents cul tu ral re pro duc tion of po verty and 
unem ployment. Such in vest ment in re so ur ces that are aimed pri ma rily 
at edu ca tion of chil dren ha ve a mo re ge ne ro us out co me la ter on in li fe, 
sin ce such chil dren show in cre a sed and li fe long abi lity to adapt. In si-
sting on the ab so lu te par ti ci pa tion in for mal edu ca tion, thro ugh edu ca-
ti o nal con tent im pro ve ment is but one part of the ove rall pro cess of re-
du cing po verty. Re forms in edu ca tion ine vi tably fol low de ve lop ments 
in the sphe res of so cial pro tec tion and em ployment po li ci es. Ho we ver, 
of fi cial po licy in the fi eld of edu ca tion sho uld be cre a ted ta king in to 
ac co unt the im por tant so cial fun ction that it per forms in terms of so cio-
eco no mic de ve lop ment of so ci ety and the in te rest of ci ti zens as in di vi-
dual rights be a rers.The po int is that every li mi ting of chan ces for par ti-
ci pa tion in edu ca tion (espe ci ally at ter ti ary le vel) li mits the li fe chan ces 
of in di vi du als the ir car ri er ways and le ads to the se lec ti ve ap pli ca tion 
of the prin ci ple of so li da rity. In stead of the in sti tu ti o na li zed me a su res 
and ac ti vi ti es aimed to war dsre du cing the Uni ver sity ad mis si on sin or der 
to sta bi li ze la bor mar ket, it wo uld be pre fe ra ble to start from the as-
sump tion that the edu ca ted in di vi dual is fun cti o nally ca pa ble to ma na ge 
mar ket com pe ti tion. It is well-known that the events on the mar ket are 
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* Овај рад је примљен 1. де цем бра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.

by no me ans af fec ted by the in ter nal fac tors ari sing wit hint he "do me stic 
mar ket" it self, but the se rat her de pend on a lar ge num ber of ex ter nal 
fac tors be lon ging to glo bal so ci ety. In an era of fle xi ble bor ders, not 
only in Euro pe but thro ug ho ut the world as well, it is best to cre a te a 
re form which wo uld be di rec ted at em po we ring the highly edu ca ted 
em ployeeswho wo uld al so be com pe ti ti ve on in ter na ti o nal mar ket.
Keywords: po verty, hu man ca pi tal, ca re er ori en ta tion, pu blic po licy.


	SP 3 2016 finale
	SP 3-2016 00-00
	SP 3-2016 01-01


