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Уводник
Доц, др. Зоран Весић
Поштоване колегинице и колеге, аутори и коаутори
објављених радова,
Пред Вама се налази први број нашег часописа
”Социјална политика” у 2020. години. Он излази у време
великих искушења која су пред нама, не само у Републици
Србији, већ и у свим земљама света. Епидемија вируса
COVID-19, у којој се налазимо, свима нама представља
велики изазов. Он се не састоји само у борби против самог
вируса и покушаја да заштитимо своје породице, окружење
и нас саме, већ и у томе да сви заједно на пословима које
обављамо пружимо свој максимум како бисмо обезбедили да
живот тече даље. У здравственој заштити то подразумева не
само борбу против вируса, већ и лечење грађана од других
болести којима су изложени, у социјалној заштити бригу о
грађанима о обезбеђивање остваривања њихових права без
обзира на ситуацију у којој се налазимо, у економији то је
борба да се олакша малим и средњим предузећима да са што
мање последица и без потребе за отпуштањем радника прођу
кроз кризни период до опоравка тржишта како би наставили
да постоје. Уколико не пружимо свој максимум како бисмо
обезбедили да живот тече даље, суочићемо се са много
страшнијим последицама по друштво и нас саме, него што је
сама епидемија. У складу са таквим опредељењем, са великим
задовољством, Вам презентујемо први број нашег часописа у
овој години.
У првом раду се ауторка бави образовањем Рома, као
једним од најважнијих начина за излазак Рома из зачараног
круга сиромаштва и побољшање њиховог материјалног и
социокултурног положаја. У раду се на основу званичних
података пописа становништва сагледава образовна структура
Рома и огроман јаз који постоји у односу на општу популацију,
као и међународни и национални правни оквир у области
образовања припадника ромске националне мањине. Посебно
се разматра Стратегија за социјално укључивање Рома и
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Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025.
године, а у оквиру ње образовање као једна од пет области
кључних за унапређење економског положаја, социјалну
мобилност и пуну интегрисаност Рома у све сфере друштвеног
живота.
Предмет другог рада јесте истраживање осипања ученика
у основној и средњој школи и рано напуштање школовања, који
најчешће доводе до социјалног искључивања на територији
општине Бела Паланка. У раду се разматра допринос
породичних прилика наведеноме - образовања родитеља,
материјалног статуса породице, односа и веза међу члановима,
као и средине - школског окружења и односа у разреду. Такође,
у раду су представљене и тешкоће (препреке) са којима се деца
из сиромашних домаћинстава срећу у образовном систему.
Ауторка долази до закључка да је сиромаштво, односно
социјална и економска депривација главни је узрок напуштања
школе због чега је важно указати како оно доводи до прекида
школовања.
Глобални феномен трговине људима је предмет трећег
рада у броју који је пред Вама. Ауторка проучава сарадњу
јавног и цивилног сектора у биорби против тргобине људима.
Рад се заснива на резултатима добијеним путем анализе закона,
извештаја, конвенција и интерних докумената. Закључује се
да је укључивање цивилног сектора као равноправног члана
у овој области омогућило да се мере јавног сектора допуне
адекватним активностима и искуствима из цивилног сектора
и на тај начин избегне могућност дуплирања услуга.
Четврти рад се бави ефикасном заштитом од
дискриминације и њеним значајем за успостављање
кохерентног и одрживог система људских права. Доношење
Протокола 12 уз Европску конвенцију о људским правима
је од изузетног значаја с обзиром да је увео општу забрану
дискриминације. Нажалост, након скоро две деценије од
његовог доношења, дискриминација и даље представља
проблем међународне заједнице. У раду су анализирани ефекти
опште забране дискриминације данас, са посебним фокусом на
неке маргинализоване групе. Проблем је анализиран применом
концептуалне анализе права, анализе садржаја и синтезе. Рад
6

има за циљ да укаже на чињеницу да су партикуларистичке
тенденције, с обзиром да је забрана дискриминације данас
општег карактера, излишне. Опортуније је, стога, радити на
изналажењу инструмената за свеопште промовисање принципа
једнкости међу људима, указивање на значај толеранције и,
уопште, прихватање различитости.
Међугенерацијска солидарност је предмет петог рада.
Ауторка је анализирала Националну стратегија о старењу
коју је донела Влада Републике Србије за период 2006-2015.
и евалуирала примену програма Грађанско васпитање као
обавезног изборног предмета у основој и средњој школи.
Циљ рада је промовисање међугенерацијске солидарности и
друштвено одговорног понашања путем едукације у школама у
оквиру предмета Грађанско васпитање. Очекивани резултати су
усмерени на промовисању вредности које воде ка солидарности
о одговорном и ангажованом животу деце и младих у
савременом грађанском друштву. Док се у оквиру наставног
предмета Грађанско васпитање превише инсистира на правима,
а недовољно на обавезама, деца избегавају одговорност. Рад
на унапређењу међугенерацијске солидарности је прилика да
децу позовемо на одговорност организовањем хуманитарних
акција и сарадњом са представницима локалне заједнице.
Коначно, као и у сваком броју представљамо Вам
једну књигу. Овог пута то је монографија “Хранитељство и
добробит адолесцената: Истраживање за унапређење политика
и пракси” која је настала као резултат истраживања које је
спровео Институт за психологију Филозофског факултета,
Одељење за социјалну политику и социјални рад Факултета
политичких наука у сарадњи са канцеларијом УНИЦЕФ-а
у Београду. У овој студији добробит је концептуализована
као међудејство чиниоца на микронивоу (одгајатеља и других
значајних особа) и политичких и економских структура на
макронивоу. Од теоријских оквира у обзир су узете а) еколошке
теорије дечијег развоја, б) нормативни концепт права детета
и ц) нова социологија детињства. Она је имала за циљ и да
упореди гледишта о добробити или добростању адолесцената
на хранитељству и на породичном смештају као и гледишта о
аспектима њихове и добробити људи који се о њима старају.
7

Позивам Вас да доставите своје радове за други број
Социјалне политике у 2020. години. Рок за достављање радова
је 1. јул 2020. године.
Главни и одговорни уредник

Доц. др Зоран Весић
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УДК 376.7:316.66(=214.58)(497.11)
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Прегледни рад

Нада М. Радушки
Институт за политичке студије, Београд

ОБРАЗОВАЊЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ И СTРАТЕГИЈА ЗА
СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У
СРБИЈИ*
1

Сажетак
Роми су од свих националних мањина у Србији у
најнеповољнијем положају по свим социјалним, демографским,
економским, културним и другим показатељима. Мада је
у претходној деценији одређеним мерама, политикама и
стратегијама доста урађено на унапређењу положаја Рома,
они су на најнижој лествици друштвене хијерархије, суочени
са бројним негативним стереотипима и предрасудама, великом
етничком дистанцом, необразованошћу, незапосленошћу и
сиромаштвом. Образовање, као једно од најактуелнијих
питања, кључ је за социјалну промоцију Рома, за излазак
из зачараног круга сиромаштва и побољшање њиховог
материјалног и социокултурног положаја. У раду се на основу
званичних података пописа становништва сагледава образовна
структура Рома и огроман јаз који постоји у односу на општу
популацију, као и међународни и национални правни оквир у
области образовања припадника ромске националне мањине.
Посебно се разматра Стратегија за социјално укључивање Рома
и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025.
године, а у оквиру ње образовање као једна од пет области
*
Рад је реализован у оквиру пројекта (број 179009) који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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кључних за унапређење економског положаја, социјалну
мобилност и пуну интегрисаност Рома у све сфере друштвеног
живота.
Кључне речи: Роми, образовна структура, национално
законодавство међународна документа,
Стратегија, социјална инклузија, Србија.
1. ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМИ У
ОБРАЗОВАЊУ РОМА
Припадници ромске националне мањине у Србији
према образовном статусу налазе се на најнижој друштвеној
лествици. Изразито неповољна образовна структура један је
од најважнијих узрока њихове неинтегрисаности у друштво,
а утиче на одржавање и продубљивање економског и социокултурног јаза између ромског и осталог становништва. У
погледу образовних карактеристика присутне су релевантне
разлике између припадника националних заједница у Србији,
што заслужује посебну пажњу, али које се не могу посматрати
као изолован фактор, већ у склопу осталих социјалних и етнокултурних чинилаца. Ниво образовања детерминише у великој
мери друштвени положај неке националности, али се тек под
претпоставком истих друштвено-економских услова, може
говорити о значају деловања других фактора (на пример,
етничке особености, традиција, религија, конзервативна
схватања, обичаји и слично) (Mirga 1997).
Подаци о образовној структури ромске популације могу
се добити из редовних пописа становништва (на основу два
обележја - писменост и школска спрема.), али они представљају
само полазиште за даља и дубља истраживања по питању
образовања Рома. Мада последњи попис (2011) показује да је
удео неписмених лица у укупном становништву Србије низак
(2,0%), разлике по националности су евидентне, при чему
убедљиво највише стопе неписмености имају припадници
ромске националности (15,0%), са израженим разликама по
полу, односно преко два пута је већа неписменост код жена
(21,2%) него код мушкараца (8,8%). На висину опште стопе
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неписмености у великој мери утиче старосна структура,
па у Србији проблем неписмености постоји међу старијим
становништвем (нарочито женским), док су код ромске
националности стопе неписмености (веће од 10%) присутне
у свим старосним групама и то код оба пола, али је стање
знатно алармантније код жена. Подаци показују да се код
већине етничких заједница просечна старост неписмених
креће се око републичког просека (67,6 година), док неписмени
Роми имају у просеку само 42 године. Код лица у старости
од 15 до 24 године, 11,5% је неписмених (9,2% мушкараца и
14% жена), али је посебно алармантан податак да је удео деце
(7-14 година) која не похађају школу изразито висок (15,6%)
упркос великим напорима да се сва ромска деца обухвате
обавезним осмогодишњем образовањем (Ђурић, Танасковић,
Вукмировић, Лађевић 2014, 137).
Школовање, које у савременом друштву представља
основни канал друштвене мобилности и промоције, једна
је од најкомплекснијих и најболнијих тема у свакодневном
животу Рома, а статистички показатељи и многобројна анкетна
истраживања показују да се они у овом погледу налазе на дну
друштвене лествице. Од свих етничких заједница у Србији,
Роми имају најлошију квалификациону структуру јер је највећи
проценат лица са непотпуним основним образовањем (34,2%),
мали број са средњом стручном спремом (11,5%), док је
процентуална заступљеност особа са факултетском дипломом
готово занемраљива (0,3%). Преко половине ромске популације
старије од 15 година (53,7%) чине нешколована лица (лица
без школе и лица са непотпуним основним образовањем).1
Посматарано по полу, разлике су сигнификантне, а највеће
су у групи без школске спреме јер је преко два пута више
Ромкиња (26,4%) него Рома (12,8%), а најмање су код лица са
непотпуним основним образовањем (око једне трећине код
оба пола). Са вишим нивоима образовања разлике се битно
повећавају у корист мушкараца, па са завршеном средњом
школом двоструко је више мушкараца (15,8%) него жена
(7,1%), што важи и за више и високо образовање. На пример,
1
Поређења ради, у образовној структури опште популације Србије доминирају лица са
завршеном средњом школом (48,9%), затим лица са завршеном основном школом (20,8%),
док је број лица са непотпуним основним образовањем (11,0%) и завршеним факултетом
приближно једнак (10,6%).
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факултетску диплому има само 0,2% Ромкиња (табела 1). Нижи
ново образовања жена последица је економских прилика,
културе традиције, религије, односа међу половима и положаја
жене у породици и друштву. У последњем међупописном
раздобљу (2002-2011) највеће промене десиле су се код лица
без школске спреме јер је њихов удео смањен (са 25,6% на
19,5%), и код лица са завршеним основном школом чији се
удео повећао (са 29,0% на 33,3%) (Радушки 2015, 130).
Табела 1. Становништво старо 15 и више година по школској спреми и
полу, Србија (без КиМ), 2011.

Укупно
Без школске спреме
Непотпуно осн.
образов.
Основно образовање
Средње образовање
Више образовање
Високо образовање
Непознато

Укупно
Без школске спреме
Непотпуно осн.
образов.
Основно образовање
Средње образовање
Више образовање
Високо образовање
Непознато

Укупно
100126
19538

Роми
Мушко
50850
6534

Женско
49276
13004

677499

34251

16745

17506

1279116
3015092
348335
652234
24424

33372
11552
323
329
761

18716
8042
235
208
370

14656
3510
88
121
391

Структура

(%)

100.0
2.7

100.0
19.5

100.0
12.8

100.0
26.4

11.0

34.2

32.9

35.5

20.8
48.9
5.7
10.6
0.4

33.3
11.5
0.3
0.3
0.8

36.8
15.8
0.5
0.4
0.7

29.7
7.1
0.2
0.2
0.8

Укупно
становништво
6161584
164884

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, 2011.у Републици
Србији, Основни скупови становништва-подаци по регионима, књига
пописа 18, РЗС, Београд, 2014.
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У процесу образовања ромска деца су у знатно
неповољнијем положају од остале деце због недовољног
познавања српског језика, тешке материјалне сутуације у којој
живе, неписмености, незапослености и сиромаштва родитеља,
и друго. Овај облик индиректне дискриминације биће присутан
све док се на државном нивоу не обезбеде адекватна улагања
у школство и друге области значајне за смањивање разлика у
условима за образовање, а које додатно повећава сегрегација
ромске деце (на пример, уписом у тзв. специјалне школе, као
и у одвојене ромске школе или разреде и сл.).
Поједини ромолози су мишљења да би могућност
праћења наставе на ромском матерњем језику (макар у првим
разредима основне школе) много више олакшало школовање
него што би узроковало додатну гетоизацију, док други
сматрају да језичка баријера није основна препрека редовном
школовању већ првенствено лош материјални положај
породице, необразованост родитеља, традиција, обичаји и
друго (Tomova 1995). Поред тога, присутна је недовољна
посвећеност и мотивисаност наставног кадра за посебан рад
са ромском децом, као и неприхватање и неразумевање начина
живота Рома од стране шире друштвене заједнице. Колективна
дискриминација која се заправо највише огледа у игнорисању
проблема ове етничке заједнице, а мање у самој агресивности,
затим велика етничка дистанца због њиховог начина живота и
статуса маргиналне друштвене групе, одувек је била препрека
за њихову интегрисаност и равноправне односе са другим
народима (Митровић 1996, 807-819).
Мада се већина научних истраживача и ромских
лидера слаже да је образовање један од најважнијих фактора
социјалне мобилности и интеграције у друштво, треба имати
у виду да је за Роме образовање превише дуг процес који
захтева велика финансијска средства, затим, специфичан
начин живота и тешке услове у којима живе, обичаје и
непостојање навике школовања. Због тога је за Роме питање
свакодневног преживљавања и стицање егзистенцијалних
прихода приоритетније од образовања које не може брзо и
само по себи да обезбеди бољи живот ромских породица. Као
најсиромашнији слој у друштву, Роми нису у могућности да
се школују, а због тога што нису образовани, искључени су из
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економског и друштвеног живота, што их неизбежно води у
немаштину, па се тако стално налазе у ”зачараном кругу беде”,
репродукујући генерацијско сиромаштво (Митровић 2003,
161‒165). Искључивање ромске деце из редовног школовања
ће у будућности имати за последицу генерације које ће и даље
репродуковати неписмене, а тиме и социјално неприлагођене
модерним друштвеним токовима. Савремени начин производње,
достигнути ниво науке и технологије, тржишна економија и
постепено нестајање традиционалних занимања, Роме ће у
будућем периоду довести у још тежи положај, имајући у виду
њихове демографске, економске и образовне капацитете. Без
образовања и посебних квалификационих знања, потиснути
су на маргине друштвене поделе рада чиме је заправо одређен
њихов не само садашњи, већ и будући друштвени положај
(Митровић 2003, 161‒165).
2. МЕЂУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРАВНИ
ОКВИР ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ МАЊИНЕ
У нормативном смислу, правне и институционалне основе
за регулисање положаја, процес образовања и интеграцију
припадника ромске националне мањине постављене су
усвајањем великог броја конвенција, повеља, закона и
стратегија, али то је само први корак на путу ка стварном
решавању бројних и нагомиланих проблема ове етничке
заједнице.
2.1. Међународно-правни оквир
У оквиру Уједињених нација мањинска права разматрана
су још у оквиру Универзалне декларације о људским правима
(1948) и Декларације о правима припадника националних или
етничких, верских и језичких мањина (1992)2, а од великог
значаја је и Међународни пакт о грађанским и политичким
правима (1976), као и Међународна конвенција о спречавању
свих облика расне дискриминације(1965).3 на основу које се
2
Декларација о правима припадника националних или етничких, верских и језичких
мањина,1992., Internet, http//www.ffzg.hr/hre-edc/dkl-manjine.htm, 16/09/2019.
3 CERD, UN Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination,1995,Internet,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd, 13/08/2019.
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доносе афирмативне мере у кључним области друштвеног
живота. Сва наведена документа подразумевају и заштиту
права ромске националне мањине као један од најтежих испита
који међународна заједница има пред собом, с обзиром на
традиционално неравноправан и маргинализован положај, као
и алармантно велику стопу сиромаштва Рома.
У оквиру Савета Европе један од најважнијих
докумената је Оквирна конвенција за заштиту националних
мањина (1995)4 која се посебно бави обезбеђивањем пуне
равноправности свих националних мањина, као и Европска
повеља о регионалим и мањинским језицима (1992),5 у којој је
приликом израде и усвајања посебно потенциран ромски језик.
Од великог значаја је и документ из 2010.године под називом
Стразбуршка декларација о Ромима6 у коме се истиче да су
антидискриминаторно законодавство и социјално укључивање
главне полуге унапређења положаја Рома и Ромкиња, а према
стандардима овог документа то се обезбеђује кроз равноправан
приступ образовању, као и запошљавању, здравственом систему
и становању.
Европска унија је посебну пажњу посветила положају
Рома, као економски и политички најугроженијој етничкој
заједници у Европи. У том смислу усвојила је програме у
области образовања, спречавања ксенофобије и предрасуда
према Ромима, друштвене интеграције и заштите ромског
језика. Резолуцијом Европског савета (1989) утврђена је листа
мера у образовању, конкретно у погледу програма наставе,
обуке наставника, метода наставе, размена информација и
друго, с тим да су разрада и спровођење остављени државама
чланицама. Веће министара Европске уније (1989) донело је
Резолуцију о образовању деце и путника7 која даје смернице
о квалитетном образовању ромске деце и других номада
настањених у земљама чланицама Европске уније.
4
Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe Treaty
Series, Strazbourg, 1995.
5
Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, Инструменти Савета Европе
- људска права, Београдски центар за људска права, Београд, 2000.
6
Strasbourg Declaration on Roma, Council of Europe High Level on Roma, Strazbourg,20
October 2010, CM (2010) 133 final 20.10.2010, Internet, https// search.coe.int, 27/09/2019.
7
Official Journal of the European Communities, C 153, 89/C-153/02, Internet, www.eur-lex.
europa.eu 13/08/2019.
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Од великог значаја је Оквир ЕУ за националне стратегије
за интеграцију Рома и Ромкиња до 2020.године8 који има за
циљ подршку државама у другачијем и ефикаснијем приступу
социјалног укључивања ромске заједнице. Националне
стратегије морају бити усклађене са циљевима ЕУ у вези
интеграције ромске националне мањине који су дефинисани у
четири приоритетне области, а то су образовање, запошљавање,
здравствена заштита и становање. Приступ образовању
подразумева да сва ромске деце имају приступ образовању
без дискриминације, обезбеђење завршетка основне школе, и
мотивисање да наставе средње и високо образовање. 9
У оквиру правних тековна ЕУ треба споменути и
Стратегију паметног, одрживог и инклузивног раста (Европа
2020) која указује на јасну позитивну корелацију између новоа
образовања и запослености што има за резултат смањење стопе
сиромаштва. Такође, ова стратегија указује и на неопходност
ефикасног улагања у систем образовања са циљем бољих
резултата у свим фазама образовања, од предшколског до
високошколског. Променама у политици образовања стварају
се услови за остваривање европске платформе за борбу против
социјалне искључености.
2.2. Национално-правни оквир
У Србији постоји обиман каталог права која могу уживати
припадници ромске националне мањине, која су утемељена у
Уставу Републике Србије (2006), чије су основне вредности
демократија, социјална правда и људска и мањинска права.
Поред уставних решења, у Србији је 2002. године донет
први Закон о заштити права и слобода националних мањина
(ЗЗПСНМ 2002) којим је Ромима признат статус националне
мањине и сва права и обавезе који из тог статуса призилазе, као
8
EPSCO, An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 - Council
Conclusions adopted EPSCO on 19 May 2011.
9
У препорукама Европске уније у вези са образовањем истиче се да неповољан положај
Рома у европским државама може се превазићи једино ако се ромској деци гарантују једнаке
могућности у области образовања. Зато све државе треба образовање да сматрају приоритетом,
при чему треба имати у виду веома тешку материјалну ситуацију Рома. Неке од препорука
односе се и на увођење тзв. позитивне дискриминације да би се повећала ефикасност
образовања Рома, затим на елиминисање праксе усмеравања ромске деце у специјалне школе,
као и на покривање трошкова везаних за образовање (уџбеници и сл.).
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и да органи власти могу спроводити мере у циљу унапређења
положаја Рома. Кључни и најважнији део закона јесте онај који
регулише право на очување посебности припадника свих, па
и ромске националне мањине (право на употребу матерњег
језика и писма, право на неговање културе и традиције, право
на образовање на матерњем језику, право на информисање и
др.)
Према Закону о националним саветима националних
мањина (ЗНСНМ 2009) национални савети представљају
институције у оквиру којих припадници ромске мањине
(Национални савет ромске националне мањине) имају право
на самоуправу у четири области: култура, образовање,
информисање и службена употреба језика и писма.
У систему заштите мањинских права, употреба матерњег
језика чини важну компоненту очувања културног идентитета
и једно од кључних колективних права признатих и Законом
о службеној употреби језика и писма (ЗСУЈП 2010). Закон
предвиђа да ако удео припадника неке мањине у укупном
становништву локалне самоуправе достиже 15% (по
резултатима последњег пописа), језик и писмо те националне
мањине се уводи у службену употребу.10
Одредбе о неговању и развијању културно-језичке
посебности налазе се и у законима у области образовања, као
што су Закон о основама система образовања и васпитања
(ЗОСОВ 2013), Закон о предшколском образовању и васпитању
(ЗПОВ 2010), Закон о средњем образовању и васпитању
(ЗСОВ 2013), Закон о високом образовању (ЗВО 2013), Закон
о уџбеницима и другим наставним средствима (ЗУДНС 2009),
и други закони који гарантују Ромима равноправност и развој
инклузивног образовања.
Поред поменутих закона треба истаћи и важне националне
стратегије које је Србија усвојила (Стратегија за смањење
сиромаштва, Стратегија за родну равноправност за период од
10 Овакво нормативно одређење отежава службену употребу ромског језика и писма. Иако
су по бројности релевантна национална мањина у Србији, због просторне дисперзивности,
Роми не остварују то право нити у једној јединици локалне самоуправе. Органи власти могу
да предузимају мере у циљу обезбеђења равноправности између припадника националних
мањина и већинске нације, али се у пракси то до сада није чинило са образложењем да ромски
језик није стандардизован
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2016.до 2020. године, Национална стратегија запошљавања за
период од 2011-2020. године, и друге), а од посебно великог
значаја је Стратегија развоја образовања у Србији до 2020.
Полазећи од чињенице да је образовање основни темељ развоја
сваког појединца, друштва и државе базираног на знању, главни
циљеви ове стратегије су квалитетно образовање, обухват
становништва на свим нивоима образовања и ефикасност
образовања. Посебно се указује на низак ново обухват ромске
деце предшколским васпитањем и на велику улогу локалне
самоуправе које би требало да негују инклузивну образовну
политику.
Основни предуслови за боље укључивање Рома у друштво
створени су доношењем до сада најзначајнијег документа Стратегије за унапређење положаја Рома (2009-2015) чијим
усвајањем је започета реализација међународне иницијативе
под називом Декада за инклузију Рома 2005-2015, која је као
приоритетне области обухватила образовање, запосленост,
становање и здравствену заштиту. Примену ове стратегије
регулишу Акциони планови за њено спровођење (2009-2011
и 2012-2014) који разрађују детаљне мере и активности,
финансијске потребе, одговорности и обавезе државних органа
на централном, покрајинском и општинском нивоу. Нажалост,
спровођење стратегије и постигнути резултати нису створили
неопходне претпоставке за друштвену интеграцију Рома, за
смањење сиромаштва, постизање суштинске једнакости,
побољшање положаја и смањивање разлика које постоје
између припадника ове мањине и осталог становништва.
Због тога, Влада Србије 2016.године доноси нови стратешки
документ Стратегију за социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025.године,
а основни разлог је стварање услова за социјалну укљученост
– смањење сиромаштва и сузбијање дискриминације ромске
заједнице. У Стратегији је истакнуто пет приоритетних области
као кључних за побољшање социо-економског положаја,
елиминисање дискриминације и већу укључености ромске
националне мањине у све сфере друштва, а то су: образовање,
запосленост, становање, здравство и социјална заштита. За
потребе овог рада фокусираћемо се на образовање Рома кроз
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призму људских и мањинских права и мера које ова Стратегија
предвиђа уз стриктно поштовање принципа недискриминације.
3. СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ
РОМА И РОМКИЊА У СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД
ОД 2016. ДО 2025.ГОДИНЕ
У претходној деценији у образовни систем Србије уведене
су одређене мере, као и мере тзв.позитивне дискриминације
са циљем да се повећа доступност образовања за децу, младе
и одрасла лица ромске националности, као и да се образовање
прилагоди специфичним образовним потребама Рома. Иако је
остварен одређени напредак у тој области, подаци показју да
су проблеми у образовању Рома и даље присутни, а кључна
су три места: укључивање деце у предшколско васпитање,
завршавање основне школе и наставак школовања односно
прелазак у средњу школу.
С тим у вези, полазећи од тога да је генерални циљ
Стратегије бољи социо-економски положај, елиминисање
дискриминације и социјална укљученост Рома и Ромкиња у
све сегменте друштва, образовање је препознато као кључни
проблем, неопходна претпоставка за излазак из сиромаштва и
интегрисаност у друштвени живот. Стога је оперативни циљ
Стратегије обезбедити пуну укљученост деце и младих из
ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње
образовање, већи обухват младих факултетским образовањем,
подршка одраслим лицима који се нису школовали, уз
истовремено ефикасне мере против дискриминације и за пуно
коришћење ромских мањинских права у образовном систему.
Ромска деца нису укључена у предшколско васпитање
(или га похађају само повремено) па се не могу адекватно
припремити за полазак у основну школу, што касније битно
утиче на њихов успех и напредовање у образовном процесу.
Обухват обавезним припремним предшколским програмом
у укупној популацији је врло висок (преко 95% деце), док
код ромске деце износи свега 60%, при чему је тај проценат
знатно мањи код деце која живе у екстремно сиромашним
условима. Разлози за ово су бројни, предшколске установе
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немају довољно капацитета за упис или нису у могућности
да се прилагоде потребама деце из ромске заједнице, ромска
деца живе у лошим стамбеним условима и далеко од вртића, у
сегрегисаним насељима, са родитељима необразовним од којих
не могу добити подршку за развој и учење. Такође, присутна
је дискриминација ромске деце приликом остваривања права
приоритетног уписа од стране предшколских установа, а не
постоји ни довољан број педагошких асистената или ромских
медијатора у јединицама локалне самоуправе који би пружили
помоћ ромским породицама да се упознају и реализују своја
права.
Због свега тога, како се истиче у Стратегији, неопходно
је обезбедити ромској деци једнаке шансе за развој, учење и
припрему за полазак у основну школу. До 2025. године циљ
је да сви предшколски васпитно-образовни програми буду
припремљени у складу са развојним и образовним потребама
ромске деце, да се повећа обухват деце (од 4,5 до 5,5 година
старости), повећају капацитети предшколских установа и број
запослених за пружање квалитетног предшколског образовања
и васпитања, као и да се обезбеди већа финансијска помоћ
оним јединицама локалне самоуправе у којима живи већи број
деце ромске националности. Такође, обезбедити социјалну
заштиту и помоћ деци у предшколском, али и промовисати
значај предшколског васпитања како родитељима, тако и
доносиоцима одлука на локалном нивоу.
Осмогодишње школовање у Србији је по закону обавезно,
па је обухват деце у општој популацији скоро потпун, док је
у ромској заједници обухват око 80% од чега мање од две
трећине заврши основну школу што представља посебан
проблем. Критичка тачка је већ пети разред основне школе
када око 10%-15% не наставља школовање због бројних
тешкоћа са којима се суочавају (сиромаштво, дискриминација,
несналажење у школи и др.). Мада је обухватност и инклузија
деце у похађању наставе већа него ранијих година, још увек је
присутан тзв. ромски синдром, односно нередовно одлажење
и рано напуштање школе. Узроци су бројни и комплексни.
Велики број деце не познаје довољно добро званични језик
на ком се одвија настава што утиче на њихов успех и губљење
мотивације за даљим образовањем. Иако устав и други закони
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обезбеђују школовање на матерњем језику или двојезично, као
и похађање предмета „ромски језик са елементима националне
културе“ мали број деце има прилику да га похађа јер многе
школе не успевају да обезбеде услове за реализацију овог
предмета.11
Ромска деца имају изузетно лоше услове за учење, док
се истовремено суочавају и са разним проблемима у школи
јер се тешко уклапају у школски систем, па због субјективних
тешкоћа и дискриминације не желе да наставе школовање. Ту
је и недостатак спремности наставника да прилагоде програм и
школске активности образовним потребама ромских ученика,
негативни стереотипи о Ромима присутни у друштву, међу
запосленима у образовниом систему, као и код ученика неромске
националности. Иако ставови према ромској популацији нису
једнострани, негативни етнички стереотипи преовлађују,
због чега постоје различити облици дискриминације, док је
етничка дистанца мерена, на пример, склапањем пријатељства,
у поређењу са свим осталим етничким заједницама највећа.
Избегавање контаката, манифестована или латентна социјална
дистанца један је од битних показатеља неприхватања ове
етничке групе, само мали број спреман је да прихвати Роме
као суседе, да им дете седи у истој клупи са ромским дететом.
Али, и Роми су свесни да их други не прихватају, па «бирају»
своју изолацију што је одувек спречавало њихову адаптацију и
интеграцију (Јакшић 2002, 333-341). Све то показује да основно
образоовање није лако доступно, економски приступачно нити
без дискриминације за ученике ромске националности.
Поред раног напуштања основне школе, проблем је
што млади који и заврше основно образовање не настављају
школовање (око 40%), односно не уписују средњу школу.
Обухват средњим образовањем је низак и износи мање од
једне четвртине, односно око 22% (у укупној популацији
обухват младих средњим образовањем износи око 90%), а у
околностима дубоког сиромаштва само 5%, што све указује
11 У зависности од ситуације, образовање на мањинском језику би подразумевало три
главна облика: образовање које се остварује кроз извођење целокупне наставе на језику
националне мањине, образовање које се остварује кроз двојезичну наставу и образовање
које се остварује на српском језику уз изучавање предмета „Језик националне мањине са
елементима националне кулуре.“ Платформа за стратегију интеграције националних мањина
у Републици Србији, Форум за етничке односе, Београд, 2016, стр.26.
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на препреке са којима се деца из ромске заједнице суочавају
у свом школовању. Један од проблема је и што су капацитети
афирмативних мера за упис у средње школе недовољни при
чему те мере нису праћене стварањем и одговарајућих услова за
редовно и успешно похађање средњег образовања (на пример,
смештај, стипендије, књиге и сл.).
Оперативни циљ стратегије за социјално укључивање
ромске популације је мотивисати младе за упис у средњу
школу, обезбедити им што квалитетније образовање и
креирање разних облика подршке за завршетак средње школе.
Такође, обезбедити образовне установе и кадрове који би
професионално одговорили на потребе ромске деце у циљу
завршетка како осмогодишњег школовања тако и стицања
средњег, односно једнаке шансе за учење и напредовање. На
основу планираних мера очекивани резултати на крају 2025.
године били би пре свега смањен удео младих који прерано
напуштају школовање, повећан број младих који су завршили
средњошколско образовање, као и бољи резултати и успеси
ромских ученика. Од бројних предвиђених активности,
треба истаћи важност праћења постигнутих резултата мера
афирмативног уписа у средње школе, повећати број педагошких
асистената са јасно дефинисаним пословима, одговорностима
и критеријумима за њихово ангажовање и друго.
Што се тиче факултетског образовања, циљ је обезбедити
већи обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији. Мере
афирмативне акције за упис на високо образовање спроводе се
у сарадњи са факултетима чији је оснивач Република Србија
који су у обавези да за упис ромских студената предвиде 1%
од броја студената који се финансирају из буџета. У случају
афирмативног уписа студент стиче статус буџетског студента.
Анализа јавних политика указала је на потребу да се примена
постојећих мера додатно ојача у смислу боље информисаности,
прецизирања критеријума, пружање подршке у остваривању
права на основу афирмативних мера, као и редовно праћење
ефеката тих мера током њиховог школовања. У том контексту
циљ је и образовање ромских стручњака у областима које
су од значаја за ромску заједницу и спровођење Стратегије.
Мере предвиђају и стипендирање ромских студената који се
опредељују за струке које су од приоритета за ромску заједницу
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(образовање, становање, здравство), као и повећење броја
Рома међу запосленима на оним пословима који су од значаја
за реализацију јавних политика усмерених ка остваривању
друштвене равноправности и интеграције припадника ромске
националне мањине.
Важан део Стратегије посвећен је и образовању одраслих
(који се нису школовали или су прерано напустили школавање)
и стицању квалификација за рад. Образовна структура
одраслих у ромској заједници је знатно неповољнија него
у општој популацији Србије. Значајан број средовечних и
старијих лица је неписмен, а преко половине одраслих је без
школске спреме или није завршило ни основно образовање.
Истраживања показују да велики број лица у ромској заједници
има потребу за компензаторним програмима који би им
омогућили да бар стекну основно образовање. Неповољна
образовна структура има негативне реперкусије пре свега на
стопу запослености радно активног ромског становништва, па
је стицање минималне квалификације од пресудне важности.
Од значаја би било укључити одрасле у посебне неформалне
програме преквалификације који омогућавају запошљавање, и
то са посебним фокусом на Ромкиње.Функционално основно
образовање одраслих и додатни програми обуке могу значајно
да допринесу смањењу образовног јаза између Рома и осталог
становништва и да тако повећају шансе Рома за запошљавање
и бољу интегрисаност у друштво.
На крају, неопходно је истаћи важност доследнијег
спровођења донетих мера што је у надлежности државних
органа, али уз веће учешће припадника ромске заједнице
како би заједнички деловали у правцу унапређења образовног
система и социјалне инклузије ромске националне мањине
у Србији и како би се превазишли векови неписмености,
сиромаштва, дискриминације и маргинализације Рома.
ЛИТЕРАТУРА
Декларација о правима припадника националних или
етничких, верских и језичких мањина, 1992., Internet, http//
www.ffzg.hr/hre-edc/dkl-manjine.htm, 16/09/2019.
23

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр.1/2020, година 55.

стр. 9-27

Ђурић Владимир, Танасковић Дарко, Вукмировић
Драган, Лађевић Петар, Етноконфесионални и језички мозаик
Србије, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
Европска повеља о регионалним и мањинским језицима,
Инструменти Савета Европе - људска права, Београдски
центар за људска права, Београд, 2000.
EPSCO, An EU Framework for National Roma Integration
Strategies up to 2020 - Council Conclusions adopted EPSCO on
19 May 2011.
Закон о заштити права и слобода националних мањина,
Службени лист СРЈ, бр. 11/2002, Службени лист СЦГ,
бр.1/03-Уставна повеља и Службени гласник РС, бр.72/09 и
97/13-одлука УС.
Закон о националним саветима националних мањина,
Службени гласник РС, бр.72, Београд 2009.
Закон о службеној употреби језика и писма, Службени
гласник РС, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/2010,
Београд.
Закон о основама система образовања и васпитања
Службени гласник РС, бр. 72/09,52/11 и 55/13
Закон о предшколском образовању и васпитању,
Службени гласник РС; бр. 18/10
Закон о средњем образовању и васпитању,Службени
гласник РС, бр.56/13
Закон о високом образовању, Службени гласник РС,
бр.76/05, 97/08, 44/10,93/1289/13
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима,
Службени гласник РС, бр. 72/09
Mirga Andžej, Leh Murz, Romi, Razlike i netolerancija.
AKAPIT, Beograd, 1997.
Митровић Александра, “Положај Рома у друштву”,
Положај мањина у СР Југославији (уред. Милош Мацура,
Војислав Становчић), САНУ, Београд, 1996.
24

Нада М. Радушки

ОБРАЗОВАЊЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ...

Митровић Александра, “Интеграција деце из ромске
етничке групе у образовни систем”, у: Цигани/Роми у
прошлости и данас (уред. Милош Мацура), САНУ, Београд,
2003.
Official Journal of the European Communities, C 153, 89/C153/02, Internet, www.eur-lex.europa.eu 13/08/2016.
Платформа за стратегију интеграције националних
мањина у Републици Србији, Форум за етничке односе,
Београд, 2016.
Радушки Нада, Идентитет и интеграција Рома у Србији,
Институт за политичке студије, Београд, 2015.
Симић, Ђура, “Школовање и образовање као услов
социјалне-друштвене промоције Рома“, у: Положај мањина у
Савезној Републици Југославији (ур.Милош Мацура, Војислав
Становчић), САНУ, Београд, 1996.
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020,
Службени гласник РС, бр. 107/12.
Стратегија за унапређење положаја Рома 2009-2015,
Службени гласник РС, број 27/09.
Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период од 2016 до 2025.године, Службени
гласник РС, бр.55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11,68/12УС,72/12, 7/14-ус и 44/14.
Strasbourg Declaration on Roma, Council of Europe High
Level on Roma, Strazbourg, 20 October 2010, CM (2010) 133 final
20.10.2010, Internet, https// search.coe.int, 27/09/2019.
Tomova, Ilina, The Gypsies in the Transition period, International Center for Minority Studies and Intercultural Relation,
Sofia, 1995.
Framework Convention for the Protection of National
Minorities, Council of Europe Treaty Series, Strazbourg, 1995.
CERD, UN Convention on the Elimination of all Forms
of Racial Discrimination, 1995, Internet, http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cerd, 13/08/2019.
25

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр.1/2020, година 55.

стр. 9-27

Nada М. Raduski
EDUCATION OF THE ROMA NATIONAL MINORITY
AND THE STRATEGY FOR THE SOCIAL INCLUSION
OF ROMA IN SERBIA
Resume
The Roma people are at the bottom of social scale in terms
of educational status, because they have a largest number of illiterate people and worst structure of educational classifications (the
largest number of people with insufficient primary education and
smallest number of people with secondary or high education).
The Roma’s extremely unfavorable educational structure is one
of most important causes of their non-integration into society and
it also has impact on preservation and deepening of economic
and socio-cultural gap between the Roma and other peopulation.
Without education as one of most significant factors in attempts
to improve living conditions and change material status, the Roma
are not ready for modern way of production and are supressed to
the margins of social division of labor and this fact has actually
determined not only their current position but also future one. Being
members of a poorest layer in society, the Roma are not in position
to provide education to themselves and due to the fact that they
are not educated they are excluded from economic and social life
which inavoidably puts them into a cycle of misery and poverty.
Although the protection of human and minority rights of
Roma is regulated, directly or indirectly, in many international
documents, the general standpoint is that it is primarily a European problem and that the stability and security of the whole region
largely depends on its solutions. Furthermore, minority protection
does not only understand prohibition of discrimination, but also
the creation of conditions for promoting position and guaranteeing
rights to members of the Roma national minority in maintaining
their ethnic traits and national identity. Serbia adopted the Strategy
for Social Inclusion of Roma in the Republic of Serbia for the period 2016-2025, and education is the most important for improving
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the economic position, social mobility and full integration of Roma
in all spheres of social life.12
Keywords: Roma, educational structure, national legislation,
international laws, Strategy, social inclusion, Serbia.
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ОБРАЗОВАЊЕ КАО ФАКТОР
СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА
-РИЗИЦИ ПРЕВРЕМЕНОГ НАПУШТАЊА
ШКОЛСКОГ СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
Сажетак
Предмет истраживања представља осипање ученика
у основној и средњој школи и рано напуштање школовања,
који најчешће доводе до социјалног искључивања. У раду
се разматра допринос породичних прилика наведеноме образовања родитеља, материјалног статуса породице, односа
и веза међу члановима, као и средине - школског окружења и
односа у разреду. Такође, у раду су представљене и тешкоће
(препреке) са којима се деца из сиромашних домаћинстава
срећу у образовном систему. Општи циљ овог истраживања је
анализа фактора који доводе до осипања деце на нивоу основне
и средње школе. Као специфични циљеви могу се издвојити:
повезаност породичне средине и школског постигнућа;
социјално-економски статус породице; образовни ниво
родитеља, запосленост родитеља, стамбени услови; структура
породице - брачни статус родитеља, број деце у породици, број
чланова породице; понашања родитеља према деци; породична
васпитна пракса, подстицање и помоћ деци у учењу, праћење
дечијег рада и увид у понашање деце у слободном времену,
примена васпитних мера, ставови родитеља према образовању,
29

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр.1/2020, година 55.

стр. 29-53

сарадња са школом, укљученост родитеља у школске активности
и израду домаћих задатака; однос међу члановима у породици
кроз породичну климу; фактори ризика за ненастављање
школовања; испитати да ли су школе довољно инклузивне
и да ли стварају атмосферу прихватања међу ученицима, те
како то последично доводи до напуштања школе посебно оних
који су због других разлога (нпр. сиромаштво) већ у ризику од
ненастављања школовања. Сиромаштво, односно социјална
и економска депривација главни је узрок напуштања школе
због чега је важно указати како оно доводи до ненастављања
школовања. Социјално и економски депривирана деца расту
у срединама које су веома сиромашне и на тај начин им је
смањена могућност интелектуалног стимулисања (нпр. мања
могућност за употребу књига и рачунара). Такође, сиромаштво
често одвраћа децу од школе, тако што се рано укључују у
процес рада; повезаност друштвено-економских фактора и
школског постигнућа; место становања (село-град), животни
стандард породице, постојање културних интитуција у средини.
Кључне речи: социјално искључивање, породица, сиромаштво,
напуштање школе, образовни систем, запосленост
родитеља.
1. УВОД
Недоступност образовања представља један од кључних
фактора социјалног искључивања. Појединцима којима, из
различитих разлога, образовање није доступно, ограничена
је и могућност задовољавања многих потреба, а самим тим
и могућност остваривања одређених људских права. Због
тога се у „Белој књизи о образовању и обуци у Европској
унији“ („White Paper on Education and Training“), спречавање
и смањивање социјалне искључености помоћу образовања,
наводи као један од четири образовна циља (оспособљавање
за трајну запошљивост, оспособљавање за активно
грађанство, повећање социјалне кохезије и смањење социјалне
искључености) (Колин 2008, 87–96). Похађање образовних
институција посебно је важно за децу из сиромашних
породица, јер она имају већу вероватноћу осипања или раног
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напуштања образовног система. Тиме се смањују њихове
шансе за запошљавање и појачава опасност од остајања у
сиромаштву. Међу сиромашним становништвом је највише
домаћинстава у којима су одрасли чланови без образовања и
управо из тих домаћинстава деца ређе похађају предшколске
институције и чешђе одустају од школовања, нарочито након
стицања основног образовања.1 Постоји велики раскорак
између деце која долазе из културно и материјално богатих
породица у односу на децу из сиромашних породица. У првом
случају, деца имају прилику и подршку да стичу нова знања
и одаберу да ли ће похађати приватне часове музике, балета,
страних језика, спорта и др. Све то доводи до тога да ће деца
богатих знати више, само због тога што ће користити интернет,
говорити стране језике или се служити стручном литературом
и на тај начин бити у великој предности у односу на децу
сиромашних (Џуверовић 1987, 121–157).
2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА – ПРИКАЗ И
АНАЛИЗА
Узорак истраживања за потребе овог рада чине ученици
IV и V разреда основне школе „Љупче Шпанац“ у Белој
Паланци (IV разред – 52 ученика, V разред - 75 ученика),
ученици IV и V разреда основне школе „Јован Аранђеловић“
у Црвеној Реци (IV разред -10 ученика и V разред 7 ученика)
која обухвата и децу из насеља Долац (IV разред - 3 ученика, и
V разред - 3 ученика), ученици I разреда средње школе „Никита
Ремизијански“ такође у Белој Паланци, коју чине: смер женски
фризер (20 ученика), IT смер (20) и гимназија-општи смер (10).
Истраживање је реализовано техником анкетирања, анкетним
упитником за ученике (у штампаној форми). Уводни део
упитника садржи упутство, податке о полу и општем успеху
који су деца постигла на крају завршеног разреда. Упитник
садржи 22 питања затвореног типа, која су подељена у три
поглавља (прво - подаци о ученику, друго - подаци о породици
и треће - планови за даље школовање).
1
Републички завод за социјалну заштиту, Праћење друштвене искључености у Србији,
Internet http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/iskljucenost/Selekcija%20i%20karakteristike%20ciljnih%20grupa....pdf
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2.1. Основне карактеристике испитаника
Укупан број испитаника је 200. Од тога, њих 90 (45%)
је мушког пола, а 110 (55%) женског. Када је реч о успеху на
крају школске године, 4 (2%) ученика је понављало разред, 6
(3%) ученика је довољно, 35 (17,5%) је довољно, 65 (32,5%)
ученика врло добро и 90 (45%) ученика одлично.
ТАБЕЛА 1. – Основне карактеритстике испитаника
Укупни број
испитаника (f/%)
• Пол (f/%)

• Успех на крају
школске године
(f/%)

200 (100%)
1. Мушки

90 (45%)

2. Женски

110 (55%)

1. Понављање

4 (2%)

2. Довољан

6 (3%)

3. Добар

35 (17,5%)

4. Врло добар

65 (32,5%)

5. Одличан

90 (45%)

2.2. Подаци о ученицима
Старосна структура испитаника показује да је 4% рођено
2002. године, 25% 2003. године, 3,5% 2004. године, 2,5% 2006.
године, 28% 2007. године, 26% 2008. године, док 6% рођено
у 2009. години. Највећи број испитаника рођен је 2008, 2007.
и 2003. године.
Највећи проценат испитаника, њих 82,5 % похађало је
припремни предшколски програм у трајању од годину дана или
краће, док је 37% похађало припремни предшколски програм
дуже од годину дана. Чак један петина испитаника, њих 41,
није похађало програм уопште.Скоро половина испитаника
кренула је у школу са шест, односно седам година. Тако је
49,5% њих кренуло у школу са седам, а исто толико са шест
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година. Најмањи број деце 12, што представља 6% испитника,
кренуло је у школу са 8 година.Подаци о понављању разреда,
показују да од укупног броја испитаних ученика, чак 96% није
понављало разред. Само 1% од укупног узорка је понављало
четврти разред једном. Нешто више - 1,5% је понављало пети
разред по један пут, док 0,5% од укупног узорка понављао први
разред средње школе, те седми и осми разред основне школе.
Здравствене и развоје тешкоће су присутне у испитиваном
узорку, а код једног ученика присутне су вишеструке сметње.
Највећи број ученика има оштећење вида - 14,5%. Оштећење
слуха присутно је код 3,5% ученика, гласовно-говорни
поремећаји код 3% ученика, док телесни инвалидитет има
1% ученика. Когнитивне тешкоће су присутне код петоро
ученика - 2,5%, док поремећаје у понашању има један ученик.
Епилепсија је присутна код 1,5% ученика, а астма код 2%
ученика.
ТАБЕЛА 2. – Подаци о ученицима

• Година рођења
(f/%)

• Припремни
школски
програм (f/%)
• Године уписа у
школу (f/%)
• Понављање
разреда (f/%)

1. 2002.

8 (4%)

2. 2003.

50 (25%)

3. 2004.

7 (3,5%)

4. 2006.

5 (2,5%)

5. 2007.

56 (28%)

6. 2008.

62 (26%)

7. 2009.

12 (6%)

6. не

41 (20,5%)

7. да, годину дана или мање

85 (42,5%)

8. да, више од годину дана

74 (37%)

1. шест

89 (44,5%)

2. седам

99 (49,5%)

3. осам

12 (6%)

1. да

192 (96%)

2. не

8 (4%)
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1. Четврти разред једанпут

2 (1%)

2. Пети разред једанпут

3 (1,5%)

3. Седми разред једанпут

1 (0,5%)

4. Осми разред једанпут

1 (0,5%)

5. Први разред средње једанпут

1 (0,5%)

6. Није понављало

192 (96%)

1. Оштећење вида - слабовидост

29 (14,5%)

2. Оштећење слуха

7 (3,5%)

3. Гласовно-говорне поремећаје

6 (3%)

4. Телесни инвалидитет

2 (1%)

5. Когнитивне тешкоће

5 (2,5%)

6. Поремећаје у понашању

1 (0,5%)

7. Епилепсија

3 (1,5%)

8. Вишеструке сметње

1 (0,5%)

9. Астма

4 (2%)

2.3. Подаци о породици
Испитано је са ким живе ученици. Највише је ученика,
њих 39,5% који живе са родитељима и братом/сестром. Нешто
мање од 20% ученика живи само са родитељима, док са
родитељима, братом/сестром и бабом/дедом живи 31%. Само
са једним родитељем живи мали број ученика – са мајком
5% ученика, а само са оцем живи тек двоје ученика. У истом
домаћинству само са бабом/дедом живи 1,5% испитаних. Исти
је број испитаних ученика који живе са оцем, братом/сестром и
бабом/дедом и оних који живе са мајком и братом (1%). Више
од 60% испитаних ученика живи у граду, у приградском насељу
17,5% ученика, а у селу петина испитаних ученика (њих 40).
У сопственој кући живи скоро 90% испитаних ученика, а у
изнајмљеном објекту 12% ученика. Ниједан од ученика који
је учествовао у истраживању не живи у згради за социјално
становање.
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ТАБЕЛА 3. - Подаци о породици, место и објекат становања
1. Са родитељима

39 (19,5%)

2. Са родитељима и братом/сестром 79 (39,5%)

• Са ким живе
(f/%)

• Место
становања (f/%)

• Објекат
становања (f/%)

3. Са родитељима, братом/ сестром
и бабом/дедом

(31%)
1

4. Са мајком

10 (5%)

5. Са оцем

2 (1%)

6. Са бабом/дедом

3 (1,5%)

7. Са мајком и братом/сестром

2 (1%)

8. Са мајком и бабом/дедом

1 (0,5%)

9. Са оцем, братом/сестром и
бабом/дедом

2 (1%)
1

1. Град

125 (62,5%)

2. Приградско насеље

35 (17,5%)

3. Село

40 (20%)

1. Сопствена кућа

176 (88%)

2. Изнајмљени објекат

24 (12%)

3. Зграда за социјално становање

0

Што се тиче занимања мајке, као најчешћи одговор
испитивани ученици су наводили да је она домаћица /без
занимања (више од 30%). Затим следе мајке чије је занимање
трговац 18%, док 7,5% ученика има мајке чије је занимање
текстилна радница. Испитивана је стручна спрема мајки
испитаника. Добијени подаци показују да мање од четири
разреда основне имају 1,5%, а завршена четири разреда
основне 5,5% мајки. Основну школу су завршиле 16,5%
мајки. Завршену средњу стручну школу има више од 40%
мајки испитаних ученика. Гимназију као завршену стручну
спрему имају 21% мајки, само 1% мајки су завршиле вишу
школу, а факултет 9% мајки испитаних ученика. Када је реч
о тренутном запослењу мајке, највећи проценат скоро 50%
мајки испитаних ученика ради са пуним радним временом.
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Са непуним радним временом раде 3% мајки, тренутно су у
потрази за послом нешто више од 20%, док се нечим другим
баве 26% мајки. Једном ученику је мајка преминула.
ТАБЕЛА 4. - Занимање,стручна спрема и тренутно запослење мајке

• Занимање
мајке (f/%

36

1. домаћица/без занимања
2. трговац
3. радница у производњи обуће
4. медицинска сестра
5. текстилна радница
6. геренто домаћица
7. месар
8. чистачица
9. фризерка
10. радница у општини
11. кондуктер
12. књиговођа
13. правник
14. библиотекарка
15. инжењер пољопривреде
16. шеф рачуноводства
17. полицајац
18. саобраћајни инжењер
19. млекар
20. васпитачица/наставница
21. куварица
22. администратор/секретарица
23. глумица
24. комерцијалиста
25. кулинарски техничар/посластичар
26. отправник возова
27. прехрамбени техничар
28. конобарица
29. пољопривредни техничар
30. пољопривредник
31. гумарски техничар

65 (32,5%)
36 (18%)
6 (3%)
16 (8%)
15 (7,5%)
2 (1%)
1 (0,5%)
5 (2,5%)
9 (4,5%)
1 (0,5%)
1 (0,5%)
4 (2%)
5 (2,5%)
1 (0,5%)
1 (0,5%)
1 (0,5%)
2 (1%)
1 (0,5%)
1 (0,5%)
5 (2,5%)
4 (2%)
3 (1,5%)
1 (0,5%)
1 (0,5%)
2 (1%)
1 (0,5%)
3 (1,5%)
2 (1%)
2 (1%)
2 (1%)
1 (0,5%)
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1. мање од 4 разредна основне

3 (1,5%)

2. 4 разреда основне

11 (5,5%)

3. основна школа

33 (16,5%)

4. средња стручна школа

91 (45,5%)

5. гимназија

42 (21%)

6. виша школа

2 (1%)

7. факултет

18 (9%)

1. ради са пуним радним временом

99 (49,5%)

2. ради са непуним радним временом

6 (3%)

3. не ради, али тражи посао

42 (21%)

4. бави се нечим другим (нпр. ради од
куће)

52 (26%)
1

5. преминула

1 (0,5%)

Занимања очева су разноврсна, попут занимања мајки.
Највише ученика 16,5% има очеве који су по занимању физички
радници, 11% очева су по занимању возачи, док је 6% очева
без занимања. Стручна спрема очева испитиваних ученика,
показује да је мање од четири разредна основне школе завршио
само један отац. Четири разредна завршило је 4,5% очева, док
је основну школу завршила петина очева испитаних ученика
(њих 40). Највише очева испитаних ученика имају завршену
средњу стручну школу - више од 50% очева. Завршену
гимназију 17,5% очева, док је ситуација са виском школом
иста је као и код мајки испитаних ученика (1%). Факултет су
завршили 5,5% очева. На питање о тренутном запослењу очева,
ученици су одговорили да скоро 60% ради са пуним радним
временом, са непуним 16% . У потрази за послом је и оних
који се баве нечим другим је исти проценат (16,5%). Очеви
шесторо ученика (3%) су преминули.
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ТАБЕЛА 5. - Занимање, стручна спрема и тренутно запослење оца

• Занимање
оца (f/%)

38

1. физички радник
2. возач
3. кувар
4. радник на коридору
5. кондуктер
6. пољопривредник
7. полицајац
8. ветеринарски техничар
9. без занимања
10. месар
11. радник у позоришту
12. обућар
13. предузетник/директор
14. радник у банци
15. конобар
16. радник фирме за дезинсекцију
17. чистач
18. радник у пошти/поштар
19. наставник
20. отправник возова/машиновођа
21. млекар
22. војно лице
23. трговац
24. чувар/домар
25. бравар
26. молер/зидар
27. електротехничар/варилац
28. тапетар/декоратер
29. руковаоц грађ. машина
30. ковач
31. аутомеханичар
32. фармацеутски/медицински
техничар
33. шумарски техничар
34. економски техничар
35. ветеринар
36. столар
37. машински техничар
38. инспектор
39. учитељ

33(16,%)
22 (11%)
8 (4%)
4 (2%)
4 (2%)
8 (4%)
8 (4%)
2 (1%)
12 (6%)
5 (2,5%)
2 (1%)
5 (2,5%)
6 (3%)
1 (0,5%)
1 (0,5%)
1 (0,5%)
5 (2,5%)
2 (1%)
3 (1,5%)
5 (2,5%)
3 (1,5%)
6 (3%)
8 (4%)
7 (3,5%)
3 (1,5%)
5 (2,5%)
1 (0,5%)
4 (2%)
2 (1%)
1 (0,5%)
7 (3,5%)
2 (1%)
2 (1%)
3 (1,5%)
1 (0,5%)
2 (1%)
1 (0,5%)
2 (1%)
2 (1%)
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• Стручна
спрема оца
(f/%)

1. мање од 4 разредна основне
2. 4 разреда основне
3. основна школа
4. средња стручна школа
5. гимназија
6. виша школа
7. факултет

1 (0,5%)
9 (4,5%)
40 (20%)
103 (51,5%)
35 (17,5%)
2 (1%)
11 (5,5%)

• Тренутно
запослење
оца (f/%)

1. ради са пуним радним временом
2. ради са непуним радним временом
3. не ради, али тражи посао
4. бави се нечим другим (нпр. ради од
куће)
5. преминуо

116 (58%)
12 (6%)
33 (16,5%)
33 (16,5%)
6 (3%)

Већи број ученика ради домаће задатке уз подршку мајке
38,5% у односу на очеве 12,5%. 6,5% ученика има подршку
брата или сестре. Највећи број испитаних ученика самостално
ради домаће задатке, више од 40% ученика.
Родитељске састанке исптаних ученика најчешће
посећује мајка 74,5%. Код 21% долази отац ученика, а бака
и дека код 2% ученика. Код петоро испитаних ученика нико
не долази на родитељске састанке. Код куће, више од 80%
испитаних ученика говори српски језик, док остали говоре
ромским језиком. Исти број испитаних ученика поседује своју
собу и свој радни сто 75%. Више од 70% поседује своје место
за учење. Њих 66,5% има свој компјутер, затим нешто више,
68,5% приступ интернету. Књиге за учење код куће, поседује
више од 70% испитаних ученика, што је исти проценат и за
коришћење кабловске телевизије.
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ТАБЕЛА 6. – Подаци о помоћи у изради домаћих задатака, посећивању
родитељских састанака, језику којим се говори код куће и о поседовању
сопствене собе, раднoг стола, места за учење, компјутера, приступа
интернету, књига и кабловске ТВ

• Помоћ
у изради
домаћих
задатака (f/%)

• Родитељске
састанке
посећује (f/%)

• Језик којим
се говори код
куће (f/%)

• Ученик
поседује (f/%)

1. мајка

77 (38,5%)

2. отац

25 (12,5%)

3. брат/сестра

13 (6,5%)

4. нико/самостално ради

85 (42,5%)

1. Мајка

149 (74,5%)

2. Отац

42 (21%)

3. Баба/деда

4 (2%)

4. Нико не долази

5 (2,5%)

1. Српски

170 (85%)

2. Ромски

30 (15%)

3. Албански

0

1. Своју собу

156 (78%)

2. Радни сто

150 (75%)

3. Место за учење

146 (73%)

4. Компјутер

133 (66,5%)

5. Интернет

137 (68,5%)

6. Књиге

142 (71%)

7. Кабловску ТВ

143 (71,5%)

2.4. Планови о даљем школовању
Како би се добиле информације о плановима ученика о
даљем школовању осмишљено је неколико питања. На питање
да ли су правили прекиде школовања у трајању од најмање два
месеца током прве четири године школовања, више од 90%
ученика је одговорило да није никада. Њих 7,5% је правило
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прекид једном, док је нешто више од 1% ученика прекид
правило два или више пута. Када је реч о вишим разредима
у основној школи (од петог до осмог), више од 90% ученика
је одговорило да никада није правило прекиде, 6,5% ученика
је одговорило да је правило један прекид у школовању, док
је само двоје (1%) ученика правило два или више прекида у
школовању у трајању од најмање два месеца. Више од 90%
ученика током прва четири разреда није променило школу.
Њих 7% је променило једном, док је један ученик променио
најмање два пута. Током виших разреда, чак 97,5% ученика није
никада променило школу. Тек 2% ученика је променило једном
школу, док је један ученик променио школу најмање два пута.
Планови испитаниих ученика о даљем школовању углавном
су позитивни. Од оних који су испитивани, нешто више од
1% одговорило је да не планира да настави школовање, док је
основну школу као очекивани ниво школовања навело 5,5%
ученика. Средња стручна школа је очекивани ниво школовања
за 17% ученика, а гимназија за 18% ученика. Вишу школу
планира да заврши петина испитаних ученика. Највећи број
ученика очекује да заврши факултет или докторат скоро 50%
ученика. Додатну и допунску наставу у школи, испитивани
ученици похађају скоро уједначеним интензитетом (додатна
настава 46%, допунска настава 45,5%) а приватне часове
похађа доста мањи број ученика 15,5%.
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ТАБЕЛА 7. -Планови о даљем школовању
• Прекид
школовања у
првих четири
разреда ОШ
у трајању од
најмање два
месеца без
прекида (f/%)
• Прекид
школовања у
више разреде
ОШ у трајању
од најмање
два месеца без
прекида (f/%)
• Мењање
школе током
првих четири
разреда ОШ
(f/%)
• Мењање
школе током
виших
разреда ОШ
(f/%)

• Очекивани
ниво
школовања
(f/%)

• Похађао је
ученик (f/%)

42

1. не, никада

182 (91%)

2. да, једанпут

15 (7,5%)

3. да, два или више пута

3 (1,5%)

1. не, никада

185
(92,5%)

2. да, једанпут
3. да, два или више пута

1. не, никада
2. да, једанпут
3. да, два или више пута

13 (6,5%)
2 (1%)
185
(92,5%)
14 (7%)
1 (0,5%)

1. не, никада

195 (97,5)

2. да, једанпут

4 (2%)

3. да, два или више пута

1 (0,5%)

1. ОШ

11 (5,5%)

2. средња стручна школа

34 (17%)

3. гимназија

16 (8%)

4. виша школа

42 (21%)

5. факултет

94 (47%)

6. нећу наставити школовање

3 (1,5%)

1. додатну наставу из неког предмета

92 (46%)

2. допунску наставу из неког предмета

91 (45,5%)

3. приватне часове из неког предмета

31 (15,5%)
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА-ДИСКУСИЈА
3.1. Повезаност школског постигнућа са варијаблама
породичне средине
Постоји статистички значајна повезаност између
школског постигнућа и образовог нивоа родитеља,
запослености родитеља, стамбених услова, брачног статуса
родитеља, сарадње са школом – посете родитеља родитељским
састанцима. Такође, нађена је и повезаност школског
постигнућа са брачним статусом родитеља. Ученици који живе
са оба родитеља постижу виши академски успех од ученика
који не живе са оба родитеља. Резултати су показали и да
су ученици чији родитељи посећују родитељске састанке
успешнији у школи. Ово говори у прилог томе да уколико
ученик живи у подстицајној и здравој средини, где је породица
функционална и где су родитељи свесни важности образовања
свог детета, а стамбени услови примерени, показиваће боље
резултате у школском постигнућу. Када је реч о образовном
нивоу родитеља, школско постигнуће је више код оних ученика
чији су родитељи вишег образовног нивоа. Што је већа
ангажованост родитеља више је школско постигнуће ученика.
Можемо приметити да је повезаност школског постигнућа већа
са образовним нивоом мајке и њеном запосленошћу, у односу
на образовни ниво и запосленост оца. Када је реч о стамбеним
условима, резултати показују да постижу виши успех ученици
који живе у сопственој кући у односу на ученике који живе у
изнајмљеном објекту.
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ТАБЕЛА 8.- Однос школског постигнућа са образовним нивоом
родитеља, запосленошћу родитеља, стамбеним условима, структуром
породице – брачним статусом родитеља, сарадњом са школом,
укљученошћу родитеља у израду домаћих задатака.
ШКОЛСКО ПОСТИГНУЋЕ
• ОБРАЗОВНИ НИВО
МАЈКЕ
• ОБРАЗОВНИ НИВО
ОЦА
• ЗАПОСЛЕНОСТ
МАЈКЕ
• ЗАПОСЛЕНОСТ ОЦА

• СТАМБЕНИ УСЛОВИ
• БРАЧНИ СТАТУС
РОДИТЕЉА
• САРАДЊА СА
ШКОЛОМ
(Одлазак на родитељски
састанак)
• УКЉУЧЕНОСТ
РОДИТЕЉА У ИЗРАДУ
ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА

**

r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P

0,44
0,00**
200
0,29
0,00**
200
0,33
0,00**
199
0,24
0,00**
194
-0,22
0,00**
200
0,19
0,01*
200
0,31
0,00**

N

200

r
P
N

0,02
0,75
200

r-коефицијент корелације, p-статистичка значајност, N-број испитаника
- статистички значајно на нивоу 0,00; * - статистички значајно на нивоу 0,05

3.2.Повезаност школског постигнућа и планова у вези
школовања са поседовањем сопствене собе, радног
стола, места за учење, компјутера, приступа интернету,
књига и кабловске телевизије
Постоји статистички значајна повезаност школског
постигнућа са поседовањем сопствене собе, радног стола,
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места за учење, компјутера, приступа интернету, књига и
кабловске ТВ. Ученици који поседују наведено имају боље
школско постигнуће. Сама чињеница да дете поседује све
побројано говори о томе колико је важно да у савременом
добу свако дете има право на нормалне услове за живот и
учење. Стимулативна средина и обезбеђивање адекватних
дидактичких средстава за учење код куће обезбедиће детету
бољи успех и више мотивације за даље напредовање и учење.
Иако нису сви родитељи у могућности да својој деци омогуће
сва средства модерне технологије, свакако је пожељно оно
основно што је детету неопходно за бољи успех.
ТАБЕЛА 9. - Однос школског постигнућа са поседовањем сопствене
собе, раднoг стола, места за учење, компјутера, приступа интернету,
књига и кабловске ТВ
ШКОЛСКО ПОСТИГНУЋЕ
• ПОСЕДОВАЊЕ
СОПСТВЕНЕ СОБЕ
• ПОСЕДОВАЊЕ
РАДНОГ СТОЛА
• ПОСЕДОВАЊЕ
МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ
• ПОСЕДОВАЊЕ
КОМПЈУТЕРА
• ПОСЕДОВАЊЕ
ИНТЕРНЕТА
• ПОСЕДОВАЊЕ
КЊИГА
• ПОСЕДОВАЊЕ
КАБЛОВСКЕ

**

r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N

0,24
0,00**
200
0,28
0,00**
200
0,35
0,00**
200
0,32
0,00**
200
0,38
0,00**
200
0,46
0,00**
200
0,21
0,00**
200

r-коефицијент корелације, p-статистичка значајност, N-број испитаника
- статистички значајно на нивоу 0,00; * - статистички значајно на нивоу 0,05
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Када је реч о плановима за даље школовање, утврђена
је статистички значајна корелација између очекиваног нивоа
школовања и поседовања сопствене собе, радног стола, места
за учење, компјутера, приступа интернету, књига и кабловске
ТВ. Ученици који поседују поменуто имају виша очекивања
него они који немају сопствену собу и остало, што и јесте
очекивано јер доступност већег броја средстава комуникације
и информисања (интернет, кабловска телевизија...) пружиће
детету бољу слику и увид у ствари које су везане како за
тренутно школовање, тако и за школовање у будућности. Поред
тога, нађена је и корелација посећивања додатне наставе и
поседовања места за учење, компјутера, приступа интернету
и књига. Ученици који имају место за учење, компјутер,
приступ интернету и књигама иду на допунску наставу. Иако
је додатна настава бесплатна и изводи се у самој школи постоје
ученици који немају афинитета ка томе. Сваки вид додатне
стимулације и подршке детету су битни за даље школовање,
о чему родитељи морају бити добро информисани како би
усмерили активности своје деце.
Утврђена је и повезаност поседовања сопствене собе
и кабловске ТВ са мењањем школе у првe четири годинe
школовања, као и повезаност између поседовања радног стола
и мењања школе у периоду од петог до осмог разреда.
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ТАБЕЛА 10.- Однос планова у вези школовања са поседовањем
сопствене собе, радног стола, места за учење, компјутера, приступа
интернету, књига и кабловске ТВ
Сопствена Радни Место
за
Компјутер Интернет Књиге Кабловска
соба
сто учење
тв
r
• Прекид
школовања
P
у првих
четири
разреда ОШ N

0,02

-0,02

-0,01

0,03

-0,04

-0,03

-0,00

0,77

0,73

0,88

0,66

0,55

0,69

0,99

200

200

200

200

200

200

200

r
• Прекид
школовања
P
у више
разреде ОШ

0,03

-0,03

-0,01

0,06

-0,02

-0,07

-0,04

0,69

0,70

0,84

0,42

0,75

0,30

0,57

N

200

200

200

200

200

200

200

r

-0,15

-0,08

-0,07

0,05

-0,11

-0,09

-0,17

P

0,04

*

0,26

0,36

0,48

0,12

0,21

0,02*

N

200

200

200

200

200

200

200

r

-0,04

-0,15

0,09

-0,00

-0,01

0,10

-0,02

P

0,56

0,04*

0,19

0,99

0,93

0,17

0,82

N

200

200

200

200

200

200

200

r

0,27

0,28

0,26

0,16

0,20

0,20

0,17

• Мењање
школе 1-4
разред ОШ

• Мењање
школе 5-8
разред ОШ

• Очекивани
P
ниво
школовања

• Додатна
настава

• Допунска
настава

• Приватни
часови

0,00

**

0,00

**

0,00

**

0,02

*

0,00

**

**

0,00

0,02*

N

200

200

200

200

200

200

200

r

0,10

0,14

0,18

0,21

0,22

0,26

0,05

P

0,15

0,05

0,01*

0,00**

0,00**

0,00**

0,49

N

200

200

200

200

200

200

200

r

-0,05

-0,03

0,01

0,05

-0,03

0,01

0,09

P

0,50

0,68

0,86

0,46

0,69

0,90

0,22

N

200

200

200

200

200

200

200

r

0,09

0,02

0,04

-0,14

-0,04

0,00

0,06

P

0,19

0,74

0,55

0,06

0,61

1,00

0,43

N

200

200

200

200

200

200

200

47

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр.1/2020, година 55.

стр. 29-53

3.3. Повезаност школског постигнућа и места становања
Не постоји статистички значајна повезаност између
школског постигнућа и места становања ученика. Иако
ученици који живе на селу имају мањи приступ културним
институцијама (музеј, истраживачки центар, установа
културе...), или широком спектру ваннаставних активности,
у школском успеху они показују веома добре, понекад чак и
боље резултате од ученика који живе у граду. Истраживања
последњих година показују да разлика између становника села
и града не постоји, јер најчешће учествују у истраживањима
становници урбаних села, што указује на то да је њима град
близу и све поменуте установе.
ТАБЕЛА 11.- Однос школског постигнућа са местом становања
ШКОЛСКО ПОСТИГНУЋЕ
Место становања

r

-0,14

P

0,05

N

200

r-коефицијент корелације, p-статистичка значајност, N-број испитаника
- статистички значајно на нивоу 0,00; * - статистички значајно на нивоу 0,05

**

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Рад је настао као потреба да се представи постојеће стање
образовања и социјалне искључености у њему на територији
општине Бела Паланка, која је због демографског кретања
становништва остала са веома малим бројем становника, а
нарочито деце (већи је проценат старије популације). Ова
општина је и једна од најсиромашнијих у Србији. Велики удео
становништва чине припадници ромске националности. Према
попису из 2011. године ова варошица има 8.112 становника, док
цела општина (са околним селима) има 12. 051 становника. Од
тога, 1.200 становника су Роми. Дакле, Роми чине отприлике
25% целе популације.
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Емпиријским истраживањем које је спроведено у оквиру
рада испитивано је тренутно стање у основним и средњим
школама у Белој Паланци по питању социјалне искључености,
као и фактори ризика од превременог напуштања образовног
система. Што се тиче података о ученицима више ученика
је било са одличним и врлодобрим успехом, него оних који
су понављали разерд. Добијени подаци показују да је више
девојчица него дечака који су учествовали у анкетирању.
Највећи број испитиваних ученика похађали су припремни
предшколски период. Ипак, обухват испитиваних ученика није
потпун што говори у прилог томе да још увек није довољан
број деце која су обухваћена предшколским припремним
програмом. У складу са Законом о образовању и васпитању
који се примењује у Републици Србији, највећи број ученика
који су учествовали у истраживању, уписали су основну
школу са седам година. Подаци показују да 30% ученика
који су обухваћени овим истраживањем имају неке врсте
здравствених тешкоћа што показује да се у школама у Белој
Паланци спроводи инклузивна настава, која је прилагођена
сваком ученику у складу са његовим потребама (примена
индивидуално образовног плана- ИОП-а). Када је реч о
породици, испитивани ученици најчешће живе са родитељима
и братом/сестром, у сопственој кући, у граду. Ученици показују
исто школско постигнуће без обзира да ли живе у граду или на
селу. Испитивани ученици најчешће имају своју собу, радни
сто и мирно место за учење, што је повезано са њиховим
бољим школским постигнућем. Испитивани ученици који
имају место за учење, компјутер, приступ интернету и књигама
иду и на допунску наставу. Када је реч о занимању мајке,
она је најчешће домаћица, са завршеном средњом стручном
школом која ради пуним радним временом. Ситуација је
слична и са занимањем оца, који је физичи радник, са средњом
стручном школом и ради пуним радним временом. Виши
степен образовања родитеља (нарочито мајке) иницира боље
школско постигнуће ученика. Већи проценат мајки (чак 26%)
је незапослен у односу на оца (16%). Помоћ у изради домаћих
задатака, код испитиваних ученика, најчешће пружа мајка, која
такође и најчешће посећује родитељске састанке. Испитивани
ученици показују боље резултате уколико родитељи редовно
посећују родитељске састанке. Највише испитаних ученика
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код куће говори српским језиком. Када су у питању деца која
код куће говоре ромским језиком, добијени подаци показаују
да више дечака него девојчица похађа основну и средњу школу,
што можемо повезати с тим да девојчице раније напуштају
образовни систем и скоро увек је више уписаних дечака него
девојчица приликом уписа у први разред основне школе.
Није занемарљив број испитиваних ученика који
размишљају о напуштању образовног система након завршене
основне школе. Али, највећи број испитиваних ученика очекује
да ће факултет бити највиши ниво школовања који ће завршити.
С обзиром на то да је истраживање спроведено у једној
од најсиромашнијих општина у Србији, стопа незапослености
је висока са високим учешћем дуготрајно незапослених и
нискоквалификованих родитеља, можемо закључити да је
сиромаштво и недостатак средстава за даље школовање деце
најчешћи ризик који доприноси превременом напуштању
школског система на територији општине Бела Паланка.
Фактори који доприносе преверменом напуштању школовања,
а односе се на породичну средину, јесу низак степен образовања
родитеља, непосећивање родитељских састанака као и низак
степен стимулације (подршке) и недовољна укљученост
родитеља у активности деце.
Када је у питању школа као средина у којој дете проводи
велики део свог одрастања, сама управа школе мора настојати да
се код ученика формирају позитивна осећања везана за школу.
Школе још увек не раде довољно на проналажењу начина да
деци која одлазе из нестимулативних и депривираних средина
омогуће макар приближно исте шансе као и осталој деци.
Фактори који доприносе превременом напуштању школовања
углавном се односе на непостојању афирмитивних мера за
ученике из осетљивих група. Наиме, у средини која у којој
је велики број деце из сиромашних породица неопходна је
материјална подршка и већа укљученост локалне самоуправе
у обезбеђвању основних потреба за несметано школовање.
Друштвено-економски фактори и школско постигнуће
налазе се у узрочно последичном односу. Виши животни
сандард породице, место становања, постојање културних
институција, предшколске установе и средње школе, доприносе
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да адекватна подршка и стимулативна средина омогућују лакше
и боље функционисање детета у образовном систему. Акценат
је на доступности свих ресурса који могу бити употребљени
да би се постигао бољи успех детета у школи.
Неопходно је и стално информисање и едукација
родитеља у циљу веће укључености деце у образовни систем.
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Adrijana Grozdanovic
EDUCATION AS A SOCIAL INCLUSION FACTOR RISKS OF EARLY LEAVING SCHOOL SYSTEM IN
BELA PALANKA MUNICIPALITY
Resume
The subject of research is the dropout of students in primary and secondary school and early school leaving, which most
often lead to social exclusion. The paper discusses the relevance
of family situation to the above mentioned - parental education,
family financial status, relationships among members, as well as
the environment - school environment and classroom relationships.
Also, the paper presents the difficulties (obstacles) that children
from poor households face in the education system. General aim of
this research is the analysis of factors leading to early elementary
and secondary school dropouts.
Specific goals of this research include: connection between
family environment and school achievement; social-economic
status of family; parent’s education level, parent’s employment,
housing conditions; family structure - marital status of parents,
number of children in the family, number of family members;
parental behaviors towards children; family upbringing practice,
encouragement and assistance to children in learning, monitoring
of children’s activities and insight into children’s behavior in leisure time, implementation of behavior measures, parents’ attitudes
towards education, cooperation with school, involvement of parents
in school activities and homework; relationship among family
members through family climate; risk factors for not continuing
education; examine whether schools are sufficiently inclusive and
creating climate of acceptance among students; and consequently
leading to leave school, especially for those who, from the other
reasons (e.g. poverty), are already at risk of not continuing their
education. Poverty, i.e. social and economic deprivation, is the
major cause of dropping out of school, and that’s why it is important
to point out how this affects leaving the education. Socially and economically deprived children growing up in poor environment, have
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been experienced reduced ability for stimulate intellectually (e.g.
lower possibility for books and computers usage). Also, poverty
often distracts children from school, as been engaged in the work
process early; correlation of social-economic factors and school
achievements; place of residence (village-town), family living
standard, the presence of cultural institutions in the environment.
Keywords: social exclusion, family, poverty, dropping out of school,
education system, parental employment.2
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СЕКТОРА У БОРБИ ПРОТИВ
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА*
3

Сажетак
Глобални феномен трговине људима је веома тешко
зауставити без сарадње различитих актера у држави и на
међународном плану. У вези са тим, међународни актери су
подржали и оснажили све напоре јавног сектора да оформи
стратешко партнерство са различитим представницима
међународних и невладиних организација у Републици
Србији и у свету у складу са међународним стандардима и
правилима. Период од 2006. до 2017. године обухвата деценију
неусклађености и непостојања формалног усаглашавања
оперативног и стратешког решавања друштвеног проблема
трговине људима. Сарадња јавног и цивилног сектора је сведена
на минимум. Организације су спроводиле своје активности у
складу са општим циљевима и активностима саме организације.
Након оштрије критике Стејт департмена у оквиру Извештаја о
трговини људима за 2017. годину, формиран је Савет за борбу
против трговине људима и усвојена је Стратегија превенције и
сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите
жртава (2017-2022). Циљ овог рада је указивање на значај
сарадње јавног и цивилног сектора и корелација те сарадње са
резултатима пружања услуга жртвама трговине људима. Рад
*
Чланак је написан као део пројекта „Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту“, број пројекта: 179076.
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се заснива на резултатима добијеним путем анализе закона,
извештаја, конвенција и интерних докумената. Закључује се
да је укључивање цивилног сектора као равноправног члана
у овој области омогућило да се мере јавног сектора допуне
адекватним активностима и искуствима из цивилног сектора
и на тај начин избегне могућност дуплирања услуга. Поред
тога, сарадња и међусобна комуникација између организација
могу довести до бржег, бољег и адекватнијег реаговања на
потребе и захтеве жртава.
Кључне речи: трговина људима, јавни сектор, цивилни сектор,
жртве, услуге, организације.
1. УВОД
Трговина људима је озбиљан друштвени феномен и
представља злочин против човечности. Према дефиницији
Уједињених нација, трговина људима подразумева врбовање,
превоз, смештај, а поред тога трговину људима прате и
физичко насиље, тортура, претње, страх и уцене, а све у циљу
експлоатације и остваривање материјалне добити за трговца
људима.1 Савремене друштвене промене, економске, политичке
и социјалне, као и вредносне промене, утичу суштински и
вишеструко на проблем трговине људима и механизме њеног
сузбијања. „Када говоримо о криминалној трговини људима,
битна одлика јесте њена противпарвност, што подразумева
забрањеност уставним и законским правилима и међунродним
актима“ (Павловић 2017, 19).
Борба против трговине људима изложена је разним
трансформацијама и транзицијама које су утицале и на
промену улоге државе у овој области. До пре неколико година,
доминантни обрасци борбе против трговине људима били
су спровођени под утицајем државе, али све више држава
уступа место приватном тржишту и организацијама цивилног
друштва. У том контексту, разматрања о актерима борбе против
трговине људима представљају област сукобљавања разних
1
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Council of
Europe Treaty Series - No. 197, 2005.
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теоријских праваца, који се налазе између либерално и социјалдемократски оријентисаних теоретичара и практичара.
Основни истраживачки циљ у овом раду је анализирање
односа јавног и цивилног сектора, као најважнијих актера у
борби против трговине људима и пружању адекватне заштите
и помоћи жртвама трговине људима у националном контексту.
Цивилни сектор шири своје делатности изван оквира пружања
социјалних услуга, али у Републици Србији његове активности
су усмерене само ка пружању социјалних услуга (Перишић
2016, 348). Методолошки приступ који ће бити примењен у
овом раду је квалитативна метода анализе садржаја различитих
докумената, као што су: научна документа; политичконормативна документа (закони, прописи); евиденцијска
документа.
С обзиром да се према географском критеријуму, трговина
људима може одвијати на националном и међународном нивоу,
неопходна је и национална и међународна сарадња како би
борба против овог глобалног феномена била ефективна.
Промењен однос између јавног и цивилног сектора, поготово
њихов партнерски и уговорни однос, често представља добар
начин борбе против трговине људима и пружања заштите
жртвама трговине људима. Неке од карактеристика, које воде
ка овом закључку, наведене су у првом делу рада у ком се
приказује теоријски део. У другом делу, представљени су јавни
и цивилни сектор као актери у борби против трговине људима
у Србији. Разматрања о њиховим односима и активностима у
досадашњем периоду су изнета у функцији схватања полазишта
и контекста за разумевање препрека, као и прилика и снага
за њихов партнерски однос. Трећи део рада разматра значај
цивилног сектора у процесу евроинтеграција.
2. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР КАРАКТЕРИСТИКА И
ОДНОСА ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА
У оквиру обезбеђивања и организовања благостања
јавне политике, централно место заузима држава, али држава
није нужно једини пружалац услуга, већ постоје бројни други
начини обезбеђивања благостања и сигурности у друштву. У
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оквиру јавне политике постоје четири сектора путем којих се
обезбеђује благостање, а то су јавни, приватни, добровољни
(цивилни) и неформални. Јавни сектор подразумева услуге које
обезбеђује држава; приватни сектор се састоји из комерцијалне
активности; добровољни сектор је непрофитабилно
оријентисан, а неформалну заштиту пружају породица,
пријатељи, комшије (Спикер 2014, 230).
Академска литература је развила идеју policy мреже,
која се односи на креирање политика које зависе од међусобне
сарадње различитих организација (Спикер 2016, 34-35). С
обзиром на чињеницу да је „трговина људима вишеслојан,
комплексан и динамичан друштвени феномен који захтева
свеобухватни (правни и друштвени) приступ проблему, односно
примену ефикасних мера на плану превенције, сузбијања,
кажњавања учинилаца и заштите жртава, уз обавезну међусобну
сарадњу држава“2, умрежавање организација показало се као
један од најефикаснијих метода у борби против трговине
људима. Принцип партнерства заснива се на заједничком
интересу заинтересованих страна (организације које се
боре против троговине људима) ради постизања истих или
сличних циљева (Спикер 2016, 34-35). У оквиру разматрања
улоге јавног и цивилног сектора, долази до сукобљавања идеја
бројних теоријских оријентација, које се налазе на континууму
између либералних и социјално-демократских. Простор
између ове две групе теорија користе државе да модификују
и прилагоде социјалну политику. Са једне стране, политика
социјалне сигурности имплицира јавно обезбеђивање, што
подразумева укљученост државе. Са друге стране, термин
„социјално“ се не може поистоветити са термином „државно“.
„Социјалне“ активности се односе не само на државне, већ
и на активности низа других друштвених актера (Перишић
2016, 349). Традиционални начин обезбеђивања благостања
у друштву подразумева ослањање на државу, тржиште и
породицу. Заступници различитих становишта у дебатама
о концептима државе благостања сукобљавају се око улоге
државе, тржишта и породице са три главна полазишта –
социјалдемократског, конзервативног и либерално.
2
Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији, Службени гласник РС,
бр. 111/2006.
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Теоретичари социјалдемократског модела залажу се за
побољшавање услова живота радничке класе у економском,
културном и образовном смислу, али и за повећање
социјалне сигурности грађана. Прерасподелу материјалних
и других добара обавља држава у складу са потребама и
општеприхваћеним вредностима грађана. За највећи број
услуга и добара одговорна је држава. Процес производње
заснива се на тржишним критеријумима и приватној својини,
а расподелу добара обавља држава. Она одлучује о систему
социјалне сигурности, а самим тим и о социјалној сигурности
жртава трговине људима, и обезбеђује минимални друштвени
стандард и заједничке интересе (Гавриловић 2005, 15-17).
Представници конзервативног модела су става да социјална
политика треба да буде усмерена ка вулнерабилним групама
становништва. Већина конзервативно оријентисаних
теоретичара наглашава значај традиције, а посебно инсистира
на враћању јавне власти и ауторитета државе (Чекеревац 2005,
9-10). Заступници либералног модела полазе од тога да тржиште
обезбеђује слободно располагање сваког појединца својом
стручношћу, имовином и способностима. Сматрају да је важно
да социјална политика не угрожава тржишне принципе и да
би велика издвајања ометала могућност увећавања капитала.3
Сарадња између јавног и цивилног сектора може бити
различита. Пол Спикер (Paul Spicker) сматра да партнерски
односи сектора могу да унапређују могућност учесника у три
важна сегмента: трансформацији, синергији и увећању буџета
(Спикер 2014, 241-242). Сарадња јавног и цивилног сектора
представља један дискутабилан однос, јер „у одсуству чврсте
теоријске основе за односе између државног и непрофитног
сектора, нити јавни службеници, нити запослени у цивилном
сектору нису успели да развију смислен и кохерентан сет
стандарда којима би се руководили у својим интеракцијама“
(Salamon 1995).
Остваривање партнерских односа остварује се путем
склапања уговора о социјалним услугама између јавног и
циилног сектора. Овај приступ је настао из концепта квазитржишта и у његовој основи је „успостављање разлике између
онога ко креира и онога ко имплементира политику, меру или
3

Исто, стр. 10.
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програм, односно пружа услугу“ (Исто). Ричард Комон (Richard Common) и Норман Флин (Norman Flynn) разликују четири
основне врсте уговора о услугама: 1) уговори о услугама;
2) уговори о партнерствима; 3) споразуми о услугама; 4)
неформални споразуми (Исто). Да ли су и у којој мери ови
уговори заступљени међу организацијама у Србији, биће
приказано у наредним поглављима.
3. ЈАВНИ И ЦИВИЛНИ СЕКТОР У БОРБИ ПРОТИВ
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
3.1. Прошлост - осврт на почетак 21. века
Борба против трговине људима је незамислива без
сарадње различитих актера у држави и ван ње. Поводом тога,
међународни актери су подржали и оснажили све напоре јавног
сектора у Србији да формира партнертство са различитим
међународним, националним и невладиним организацијама у
складу са међународним правилима и стандардима (Павловић
2017, 19). Хронолошки посматрано, иницијатива за развој
институционалног оквира у Србији настала је под утицајем
високих међународних тела, као што су Организација за
европуску безбедност и сарадњу, Радна група Пакта за
стабилност Југоисточне Еврпе, Уједињених нација и Савета
Европе (Радовић и други 2008, 23).
Уколико погледамо кроз историју, прва формално
организована борба против трговине људима је омогућена
уз помоћ међународних заједница 2001. године, а посебно се
издваја Мисија ОЕБС-а. Национални механизам упућивања
жртава трговине људима заузимао је централно место у
креирању, анализирању и спровођењу програма директне
асистенције и превенције трговине људима. Овај механизам
је био састављен од стратешког и оперативног нивоа и
функционисао је у периоду од 2001. до 2004. године.
Стратешки ниво су чинили: 1) Савет за борбу против
трговине људима; 2) Координатор за борбу против трговине
људима; 3) Саветодавно тело Републичког тима за борбу
против трговине људима; 4) Републички тим за борбу против
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трговине људима оформљен у мају 2002. године (Галоња,
Јовановић 2011, 9-10). Чланови Тима били су представници
међународних организација, јавног сектора и невладиних
организација. Након формирање Тима, дошло је до ефикаснијег
спровођења активности у циљу борбе против трговине
људима и то у следећим областима: међународна сарадња;
превенција; заштита и помоћ жртвама; ефикасније гоњење
трговаца људима; измене закона и подзаконских аката. Тим је
био подељен на четири радне групе:
• Радна група за помоћ и заштиту жртава трговине
људима – координатор: Министарство рада и социјалне
политике;
• Радна група за борбу против трговине децом –
координатор: НВО Беосупорт;
• Радна група за превенцију и едукацију – координатор:
НВО АСТРА;
• Радна група за правосуђе и полицију – координатор:
Министарство правде (Сењак и други 2006, 61).
Оперативни ниво механизма чинили су: 1) Правосудни
органи и полиција; 2) Служба за координацију заштите
жртава трговине људима; 3) Специјализоване невладине и
међународне организације (Галоња, Јовановић 2011, 10).
Један од веома значајних корака јесте оснивање Службе
за координацију заштите жртава трговине људима (у даљем
тексту: Служба) у оквиру Министарства рада, запошљавања
и социјалне политике која је почела са радом 1. јуна 2005.
године. Служба је имала обавезу да сарађује са полицијом,
правосудним органима, специјализованим организацијама и
релевантним професионалцима. Бројни су аргументи да је један
од кључних проблема међусекторске сарадње у овом периоду
био непрепознавање Службе као кључног актера координације
у систему идентификације и заштите жртава. Служба није
имала дефинисан статус, позицију и мандате у оквирима
Министарства рада и социјалне политике, што је за последицу
имало и дефицит буџетских средстава, пропусте у одређеним
случајевима и нејасне мандате у погледу прикупљања података
(Исто, 10-11). Због ограничења са којима се борила, доводило се
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у питање функционисање Службе, а самим тим и остваривање
права и заштите жртава. Истраживања показују да се најмање
одступања у поступању јављало код припадника МУП-а, док је
сарадња са школама, болницама, домовима здравља и центрима
за социјални рад била заснована на личном ентузијазму и
познанствима, иако су механизми сарадње били формално
утврђени (Исто, 10-11). У том контексту, није изненађујуће
што је улога јавног сектора у борби против трговине људима
у овом периоду била конфузна и многим актерима нејасна, па
су се жртве првобитно упућивале невладиним организацијама
како би оствариле право на свеобухватну и дугорочну помоћ.
У току прве деценије 21-ог века постојали су формални
споразуми између организација за борбу против трговине
људима, али многи нису функционисали у пракси, већ су се
релевантни актери ослањали на личне и неформалне контакте
како би на што ефикаснији начин развили систем подршке
за жртве, поготово за случајеве који захтевају реинтеграцију
и репатријацију. Један од формалних споразума о сарадњи
је потписан 2009. године и обухватао је сарадњу између
министарстава унутрашњих послова, финансија, правде,
просвете, здравља и рада и социјалне политике у области борбе
против трговине људима. У првом члану овог споразума се
наглашава сарадња надлежних органа у развоју Националног
механизма упућивања, како би се остварила вишесекторска и
координисана политика борбе против трговине људима.
Један од веома важних докумената јесте Конвенција
Савета Европе о борби против трговине људима која је потврђена
законом4 објављивањем у Службеном гласнику 19-ог марта
2009. године. Државе потписнице, међу којима је и Србија, у
обавези су да међусобно сарађују и „највећој могућој мери“5,
како би пружиле обимну сарадњу и минимализовале препреке
за брз и лак међународни проток доказа и информација. Према
Члану 32, сарадња мора да обухвати спречавање и сузбијање
трговине људима, пружање заштите и помоћи жртвама и
вршење истраге и спровођење поступака који се односе на
4
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима,
Службени гласник РС- Међународни уговор, бр. 19/2009.
5 Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима и извештај са објашњењима,
Министарство унутрашњих послова Републике Србије.
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кривична дела утврђена овом Конвенцијом.6 Сарадња треба
да буде прописана у складу са релевантним међународним
и регионалним инструментима, споразумима уговореним на
основу једнообразовног или реципрочног законодавства, као
и домаћим законима. Ова Конвенција препознају потребу
укључивања цивилног сектора и у члану 35 наводи да „свака
страна уговорница треба да подстиче државне органе и државне
службенике да сарађују са невладиним организацијама, другим
надлежним организацијама и припадницима цивилног друштва
на установљавању стратешког партнерства ради остваривања
циљева ове Конвенције“.7
Како су функционисали ови споразуми, најбоље нам
може показати извештај Европске комисије за 2010. годину
којим се утврђује да постоји скроман напредак у борби
против трговине људима, али се констатује и да ратификација
Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима
није праћена адекватним мерама које би обезбедиле успешну
имплементацију. У оквиру овог извештаја истиче се да је
финансијска подршка државе невладиним организацијама
незадовољавајућа и да није довољно урађено на пољу
реинтеграције жртава.8
3.2. Период редефинисања односа - формализација и
конституисање правних докумената о сарадњи
Након оштрије критике од стране Европске комисије
и експертске групе за борбу против трговине људима
ГРЕТА, од 2010. године започете су бројне организацијске
и секторске промене. Цивилном сектору су почеле да се
умножавају прилике за активности. Између осталог, нови
Закон о социјалној заштити који је усвојен у марту 2011.
године додатно је интезивирао реформске правце. Једна од
значајних области која је суштински измењена јесу активности
пружалаца социјалних услуга из различитих сектора (јавног,
цивилног и приватног). Законом се предвиђа да неке социјалне
услуге могу “пружати и удружење, предузетник, привредно
6
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима,
Службени гласник РС- Међународни уговор, бр. 19/2009.
7
Исто.
8
European Commission, Serbia 2010 Progress Report, Brussels, 2010.
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друштво или други облик организовања” (ЗСЗ 2011). Са друге
стране, лимитиране су услуге које могу пружати други актери,
односно предвиђају се услуге „за којима постоји потреба, а не
могу их обезбедити у потребном обиму установе социјалне
заштите које је основала Република Србија, аутономна
покрајина, односно јединица локалне самоуправе” (Исто).
Поред тога, додатно ограничење се односи на прописивање
услуга које цивилни сектор не може да пружа, као што су
услуге процене и планирања, услуге неодложне интервенције,
услуге породичног смештаја и услуге установа за васпитање
деце. Насупрот томе, цивилни сектор може пружати услуге
подршке за самостални живот, дневне услуге у заједници,
социјално-едукативне услуге, саветодавно-терапијске услуге,
као и услуге прихватилишта (Влаовић Васиљевић 2013, 7).
Још једна новина коју уводи Закон о социјалној заштити јесу
институти протокола о сарадњи, који се закључују између
организација јавног сектора, као и између организација
јавног и цивилног или приватног сектора и којима се јасно
дефинише „начин плаћања, праћење и трајање пружања услуга
социјалне заштите, као и начин извештавања и услови раскида
уговора“ (ЗСЗ 2011). Оваква законска решења су потврдила
околности које су дуже време у прошлости постојале у пракси
пружања социјалних услуга. Како би се цивилни сектор, који је
заинтересован за пружање услуга социјалне заштите, изборио
за добијање статуса овлашћеног пружаоца услуге, неопходно
је да се позива на Закон о социјалној заштити (Влаовић
Васиљевић 2013, 8).
„Партнери“9 у борби против трговине људима на
националном нивоу сарађују у складу са законом и делују са
пуном одговорношћу за поступке које предузимају, свесни
важности и озбиљности поступања за жртве трговине људима.10
Прве промене су се догодиле 2012. године када долази до
оснивања Центра за заштиту жртава трговине људима (у
даљем тексту: Центар) који је једини у Србији задужен за
формалну идентификацију жртава трговине људима, као и
9
Партнере чине: јавни и цивилни сектор, међународне организације, медији, удружења,
академска заједница, синдикати и приватни сектор.
10 Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима, Стандардне
оперативне процедуре за поступање са жртавама трговине људима, https://media.srbija.gov.
rs/medsrp/dokumenti/01.SOP+final+250119.pdf 15/5/2019 .
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за координацију и организацију помоћи и заштите жртвама.
Оснивањем Центра започео је процес институционализоване
подршке жртвама трговине људима. С обзиром на то да је
Центар задужен за целу Србију, истиче се веома важна улога
полиције, центра за социјални рад, невладиних организација
и других релевантних институција који имају могућност да
иницирају идентификацију и да помогну у борби против
ове криминалне активности. Процедура налаже да је свако
лице или орган које дођу у контакт са могућом жртвом
трговине људима у обавези да обавести Центар. По пријему
обавештења, запослени у Центру одлазе на локацију где је
откривена потенцијална жртва како би обавили разговор са
њом. Центар први контакт са жртвом остварује што је пре
могуће, а у већини случајева у року од три дана од подношења
пријаве. С обзиром на чињеницу да су у Центру запослена
само 4 стручна радника11, постоји велики недостатак теренског
и проактивног рада на идентификацији жртава трговине
људима, па у овом делу процедуре кључну улогу узимају
локалне организације, пре свега центар за социјални рад као
кључна установа социјалне заштите у локалној заједници.
Кроз основну делатност, центар за социјални рад остварује
унапређење квалитета живота корисника уз његово пуно
учешће, као и учешће других релеватних система у заједници.12
Ово је посебно значајно у области трговине људима.
Колико је значајна међусекторска сарадња, као и улога
цивилног сектора, говоре подаци везани за пружаоце локалних
услуга у току 2016. године у којој је услуге социјалне заштите
пружало 85 лиценцираних пружаоца услуге. Од тога, 52
организације припадају недржавном сектору, а од њих само
три не припадају организацијама цивилног сектора. Укупно
постоји 49 организација цивилног сектора (удружења,
невладине организације и Црвени крст), што подразумева
већину, односно 57,6% пружалаца локалних услуга социјалне
заштите (Велат и други 2018, 134-135).
11 Центар за заштиту жртава трговине људима, http://www.centarzztlj.rs/index.php/o-nama/
sluzba 10/5/2019 .
12 Правилник о организацији, нормативама и стандардима рада центра за социјални рад,
Службени гласник РС, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др. правилник, 1/2012 - др. правилник
i 51/2019.
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Поред реформе Закона о социјалној заштити и оснивања
Центра за заштиту жртава трговине људима, кључни моменат
у борби против трговине људима има и доношење Стратегије
превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама
и децом и заштите жртава 2017-2022. године. Радну групу
за спровођење и праћење Стратегије чине представници
министарстава и јавног сектора, чији је рад од значаја за
спровођење Стратегије, уз равноправно учешће цивилног
сектора (Удружење АСТРА и Удружење Атина) и представника
Црвеног крста Србије.13 У оквиру Стандардних оперативних
процедура за поступање са жртавама трговине људима посебно
се истиче улога цивилног сектора у свим областима борбе
против трговине људима „препознајући вишедеценијску
преданост и развијену експертизу организација цивилног
друштва у промоцији, унапређењу и заштити људских права,
посебно људских права жртава трговине људима, а у контексту
грађења партнерства и мултидисциплинарног одговора на
феномен трговине људима“14.
Према извештају ГРЕТА из 2017. године, формирани
су локални мултидисциплинарни тимови у различитим
градовима у Србији ради откривања и заштите жртава трговине
људима на основу меморандума о сарадњи који су чланови
међусобно потписали. Тренутно постоји 17 локалних тимова
који су састављени од представника центара за социјални
рад, полиције, правосуђа, тужилаштва, канцеларије за младе,
Црвеног крста Србије и специјализованих невладиних
организација.15
За потребе овог истраживања, издвојени су споразуми о
сарадњи који су настали у периоду од 2014. до 2017. године16:
• У периоду 2014. и 2015. године, Центар је у сарадњи са
IOM-ом, тужилаштвом, Министарством просвете, науке
и технолошког развоја и специјализованим невладиним
организацијама, дефинисао индикаторе за прелиминарну
13 Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима, Стандардне
оперативне процедуре за поступање са жртавама трговине људима, https://media.srbija.gov.
rs/medsrp/dokumenti/01.SOP+final+250119.pdf 15/5/2019 .
14 Исто.
15 Извештај о спровођењу Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима у
Србији, https://rm.coe.int/greta-2017-37-frg-srb-srb/16807809fe 13/5/2019.
16 Исто.
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идентификацију за полицију, систем социјалне заштите
и образовни систем.
• У јануару 2016. године, Центар је потписао споразум
о сарадњи са невладином организацијом Астра како
би формализовали већ постојећу сарадњу у области
идентификације и помоћи жртвама трговине људима.
• Центар је потписао споразум о сарадњи са Фондацијом
„Тијана Јурић“, која има за циљ сензибилисање јавности
и информисања о проблему трговине људима.
• НВО Астра је склопила сарадњу са Министарством
унутрашњих послова, Центром и Републичким јавним
тужилаштвом.
• Током 2016. године, Центар је у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја
и НВО Унитас фонд спровео пројекат под називом
„Превенција ризика од трговине људима деце и младих
у Србији“.
• Град Београд, Министартсво унутрашњих послова и
НВО Save the Children у марту 2016. године су потписали
споразум о сарадњи и организовали радну групу за
превенцију и заштиту деце која раде и живе на улици.
• У јануару 2017. године, потписан је протокол о сарадњи
између Центра и Националне службе за запошљавање
ради проналажења запослења за жртве трговине људима.
Како би се остварио успешан процес реинтеграције, веома
је важна добра сарадња између организација које воде програм,
као и других организација које пружају заштиту и помоћ
жртвама, рачунајући и организације којима реинтеграција није
примарни фактор (полиција, тужилаштво, суд). Уз помоћ добре
сарадње може да се избегне проблем непотребног трошења
ресурса и преклапања истих видова помоћи у једном случају
од стране различитих организација.
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4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Активно цивилно друштво је једна од основних
карактеристика демократије и представља предуслов за
остваривање демократије у држави. Ова, сада већ опште
прихваћена констатација доспела је на ниво јавне политике и
јавног сектора, те квалитет сарадња између државе и цивилног
сектора представља критеријум за оцењивање квалитета
демократије сваке државе у свету. Поред тога, организације
цивилног друштва имају значајну улогу у развијању
међународне сарадње. Укључивање цивилног друштва је
кључно за развојне процесе, демократско управљање, као и
квалитет и релевантност званичних развојних програма.
Цивилно друштво на Западном Балкану може бити
ефективан допринос глобалним развојним процесима, али
да би то учинило, од суштинског је значаја да функционише
у окружењу које омогућава његов развој. Такође, треба да
подигне свест да може бити драгоцен и поуздан партнер
владама и донаторима у спровођењу циљева одрживог развоја.
Организације цивилног друштва би стога требало да заговарају
њихово смислено и систематско укључивање у све циклусе
стварања политика, не само у областима које су од примарне
важности, већ и у глобалним развојним процесима.
Унапређење квалитета живота грађана Србије је
одговорност оба сектора, а за њихову иницијативу потребна
је искрена и развијена сарадња. Ипак, одговорност је већа за
државу као јачег партнера. У данашњим околностима, може
се закључити да су постављени солидни темељи за сарадњу
захваљујући унапређењу институционалног и правног оквира,
иако су очекивања цивилног сектора била да ће се сарадња
са јавним сектором брже развијати. Усвajaњeм Стратегије за
подстицајно окружење за развој цивилног друштва у Републици
Србији за период 2015-2019. године представља суштински
кoрaк у дoбрoм смeру кa jaчaњу мeђусoбнe кoмуникaциje и
изгрaдњи пoвeрeњa измeђу јавног и цивилног сектора.
Партнерство између јавног и цивилног сектора у борби
против трговине људима у Србији пролазило је кроз различите
фазе, које су условљене самим карактеристикама сектора, као
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и бројним друштвеним факторима. Без обзира на то колико
су заступљени недостаци у оквиру развијања ове сарадње,
свакако су мањи од предности тог односа. Србија је својим
иницијативама и делима показала спремност и политичку
вољу да се бори против трговине људима на међународном
и националном нивоу. Укључивање цивилног сектора као
равноправног члана у овој борби учинио је да се мере јавног
сектора допуне и на ефикаснији начин спроводе уз помоћ
ангажованости и искуства цивилног сектора. Ипак, цивилни
сектор није довољно укључен у пружање услуга у име државе,
са посебним изузетком социјалних услуга.
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Danijela Pavlovic
PUBLIC AND CIVIL SECTOR COOPERATION IN THE
FIGHT AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS
Resume
The global phenomenon of human trafficking is very difficult
to stop without the cooperation of various actors in the country and
internationally. In this regard, international actors have supported
and strengthened all public sector efforts to form a strategic partnership with various representatives of international and non-governmental organizations in Serbia and worldwide in accordance
with international standards and rules. The main research objective
in this paper was to analyze the relationship between the public
and civil sectors, as the most important actors in the fight against
human trafficking and to provide adequate protection and assistance
to victims of trafficking in the national context. The civil sector
is expanding its activities beyond the provision of social services,
but in Serbia its activities are focused solely on the provision of
social services. Within the framework of securing and organizing
the well-being of public policy, the central place is occupied by the
state, but the state is not necessarily the only provider, but there are
numerous other ways of ensuring well-being and security in society.
Improving the quality of life of Serbian citizens is the responsibility
of both sectors, and their initiative requires sincere and developed
cooperation. Nevertheless, the responsibility is greater for the
state as a stronger partner. In the current circumstances, it can be
concluded that solid foundations for cooperation have been laid,
thanks to the improvement of the institutional and legal framework,
although civil sector expectations were that cooperation with the
public sector would develop more rapidly. The involvement of the
civil sector as an equal member in this fight has made the public
sector measures complementary and more effective through the
involvement and experience of the civil sector.17
Keywords: human trafficking, public sector, civil sector, partnership.
* Овај рад је примљен 22. августа 2019. године, а прихваћен на састанку
Редакције 5. фебруара 2020. године.
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АНАЛИЗА ЗАШТИТЕ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ
ЉУДСКИХ ПРАВА
Сажетак
Ефикасна заштита од дискриминације је од изузетног
значаја за успостављање кохерентног и одрживог система
људских права. Доношење Протокола 12 уз Европску
конвенцију о људским правима је од изузетног значаја с обзиром
да је увео општу забрану дискриминације. Нажалост, након
скоро две деценије од његовог доношења, дискриминација и
даље представља проблем међународне заједнице. У раду су
анализирани ефекти опште забране дискриминације данас, са
посебним фокусом на неке маргинализоване групе. Проблем
је анализиран применом концептуалне анализе права, анализе
садржаја и синтезе. Рад има за циљ да укаже на чињеницу да
су партикуларистичке тенденције, с обзиром да је забрана
дискриминације данас општег карактера, излишне. Опортуније
је, стога, радити на изналажењу инструмената за свеопште
промовисање принципа једнкости међу људима, указивање
на значај толеранције и, уопште, прихватање различитости.
Кључне речи: начело једнакости, забрана дискриминације,
ЛГБТ, Европски суд зa људска права, Комитет
за људска права
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1. УВОД
Дискриминација је, у свим својим формама и изразима,
једна од најчешће кршених људских права. Она свакодневно
погађа милионе људи и спада међу она кршења људских права
које је најтеже препознати.1
Члан 14 Европеске конвенције о људским правима
предвиђа да се уживање права и слобода предвиђених у овој
Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу,
као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко
или друго мишљење, национално или социјално порекло,
повезаност с неком националном мањином, имовина, рођење
или други статус, док Протколол 12 уз Европску конвенцију
о људским правима уводи општу забрану дискриминације.
Рад је анализирао постојећи систем заштите од
дискриминације, са освртом на релевантну праксу Европског
суда за људска права и Комитета за људска права у погледу
дискриминације мањина. С обзиром да се у литератури
заговара доношење посебне конвенције или уговора који би
за искључиви предмет регулисања имао заштиту одређених
група (Heinze 1995, 300), у раду је анализирано питање
ефикасности таквог предлога у случају његовог прихватања
од стране међународне заједнице. Истраживање је показало
да такав инструмент, с обзиром на принцип опште забране
дискриминације, није неопходан.
У одговору на истраживачко питање рада коришћен
је метод анализе релевантне праксе Европског суда за
људска права и Комитета за људска права, на основу којих
су индуктивним методом изведени закључци о ставу
једног, односно другог надзорног тела по питању забране
дискриминације. Концептуална анализа права помогла нам
је у разумевању појмова који чине парадигму истраживања.
Синтеза тероријских знања из ове области, китика, те предлога
академске јавности подупрла је метод анализе садржаја праксе.
Имајући у виду наведено, рад је организован на следећи
начин. Први део рада представио је релевантну праксу Европског
1
Council of Europe, Discrimination and intolerance, https://www.coe.int/en/web/compass/
discrimination-and-intolerance, 12/10/2019.
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суда за људска права, уз истицање проминентних ставова Суда
по питању дискриминације. Други део рада представио је
однос начела једнакости и забране дискриминације. Трећи
део рада бави се анализом дискриминације по основу пола
и дискриминације по основу сексуалне оријентације, док
се четврти део рада бави дискриминацијом мањина, са
фокусом на дискриминацију Рома. На кеају рада изведени су
релевантни закључци, са конкретним предлозима о могућности
унапређења постојећег система заштите, као и њихове
практичне импликације.
2. ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ
ПРАВИМА И ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Бесон истиче да је принцип забране дискриминације
кључни принцип међунарондог права људских права посебно
јер открива социјалну и колективну димензију индивидуалних
људских права (Besson 2012, 179).
О’Конел члан 14 назива ,,Пепељугом Европске
конвенције о људским правима“ јер суд није развио довољну
праксу, односно, када има могућности, он се одлучује да
случај пресуди као кршење неких других чланова Европске
конвенције о људским правима. Посебну слабост овог члана
представља то што је ограничен на права и слободе предвиђене
Конвенијом, из ког разлога се неретко назива и ,,паразитским“
(O’Connell 2009, 215).
Међутим, Суд је истакао да члан 14 Европске конвенције о
људским правима има аутономну примену и да се може позвати
на њега чак и у случају да неко друго право на које се подносилац
позвао при дискриминацији није прекршено. Наиме, члан 14
не представља право да се не буде дискриминисан, већ само
принцип који се примењује када се случај тиче кршења неког
другог права Конвенције (акцесорни карактер принципа).2
Иако та друга права не морају бити пекршена да би се
могло позвати на члан 14 (аутономност принципа), Суд неће
испитивати његово кршење када се друга права из Конвенције
2 European Court of Human Rights, Abdulaziz, Cabale and Balkandali v. UK, App. nos. 9214/80;
9473/81; 9474/81, 28 May 1985, пара. 71; European Court of Human Rights, Petrovic v. Austria,
App. no. 20458/92, 27 March 1998, пара. 29.
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могу сматрати прекршеним (субсидијарности принципа) (Besson 2008, 655). Ово се променило ступањем на снагу Протокола
12 уз Европску конвенцију о људским правима који је увео
независни и општи принцип забране дискриминације, на који
се лице може позвати директно и независно од других права
из Конвенције.
3. НАЧЕЛО ЈЕДНАКОСТИ И НАЧЕЛО ЗАБРАНЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Начело једнакости и забране дискриминације су у
ствари две стране исте медаље, позитивни и негативни
израз истог принципа. Уопштено говорећи, лице се третира
једнко када није дискриминисано, а лице је дискриминисано
када се не третира једнако (Paunović 2015, 57). Материјални
конститутивни елементи дискриминације су: неповољан
положај, упоредивост ситуација, дискриминаторски основ
и оправданост различитог поступања. Биће дискриминације
чине наведени материјални конститутивни елементи узети
кумулативно, id est, уколико неки од елемената није испуњен,
не може бити говора о дискриминацији.
Неповољан положај значи постојање различитог
третирања сличних ситуација и једнаког третирања различитих
ситуација (Isto). Упоредивост ситуација значи да, како би се
различито поступање сматрало дискриминаторским, неопходно
је различито третирање упоредивих случајева или једнако
третирање неупоредивих случајева (Isto). Дакле, уколико
ситуације нису упоредиве, нема дискриминације.
Дискриминаторски основи дати у члану 14 Европске
конвенције о људским правима, односно у члану 1 Протокола
12 уз Европску конвенцију о људским правима не чине исцрпну
листу будући да наведени чланови садрже синтагму „и други
статус“.
Постоје и тзв. „отежана кршења“ која подразумевају да
власти не само да нису спречиле дискриминацију, већ су јој и
саме допринеле. Извесни основи третирају се као „сумњиви“
и захтевају постојање виших стандарда (на пример, пол,
националност, религија и сексуална оријентација) (O’Connell
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2009, 224). Стога, држава код оваквих случајева има посебно
тежак задатак код доказивања с обзиром да је потребно
изузетно убедљиво оправдање за дискриминацију по наведеним
основама имајући у виду њихову осетљивост.
Оправданост различитог поступања може се можда
најбоље схватити кроз праксу Европског суда за људска права.
Тако, Суд је у једном случају истакао да „разлика у третману
представља дискриминацију ако нема објективни и легитимни
циљ или ако нема пропорционалности између употребљених
средстава и циља који се желео постићи.“3
4. ДИСКРИМИНАЦИЈА ПО ОСНОВУ ПОЛА И
ДИСКРИМИНАЦИЈА ПО ОСНОВУ СЕКСУАЛНЕ
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Први међународни уговор који је обухватио међународна
људска права жена јесте Конвенција о забрани дискриминације
жена из 1979. године. Интересантно је, међутим, да иако броји
189 држава уговорница4, ова Конвенција спада у конвенције са
највећим бројем стављених резерви (Raday 2012, 516). Многи
феминисти истичу да већина тих резерви погађа саму суштину
Конвенције (Freeman 2019), подвргавајући некој врсти ругла
њену готово универзалну ратификацију (Otto 2013, 328).
Јогјакарта принципи о примени међународних
људских права у вези са сексуланом оријентацијом и полним
идентитетом из 2007. године5 Принцип 1 прописује да људска
бића свих сексуалних оријенација и полног идентитета имају
право на пуно уживање људских права. Стога, ови принципи
представљали су важан корак у промовисању обавеза државе
према ЛГБТ популацији.6
3 European Court of Human Rights, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas v Austria, App.
no. 40825/98, 31 July 2008, пара. 87.
4 United Nations, United Nations Treaty Collection, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en, 19/10/2019.
5
The International Panel of Experts in International Human Rights Law and in Sexual Orientation and Gender Identity, 2007, The Yogyakarta Principles on the Application of International
Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and gender Identity, http://data.unaids.org/
pub/manual/2007/070517_yogyakarta_principles_en.pdf, 09/10/2019.
6 Komitet za ljudska prava je prvi put upotrebio ovaj akronim u slučaju: Human Rights Committee,
Concluding observations regarding Russia, CCPR/C/RUS/CO/6 (29 October 2009), пара.. 27.
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У 2014. години било је око 80 држава које су инкриминисале истополне сексуалне оријентације, наметајући
озбиљне затворске казне, док је у њих 5 за такво понашање
предвиђена смртна казна (Мауританија, Судан, Иран, Саудијска
Арабија, Јемен) (Gerber, Gory 2014, 403-404). Ове особе су,
према извештају Комитета против тортуре у чак 29 држава
прислино подвргаване операцијама „нормализације“ како би
се одлучиле за један пол (посебно су страдала деца) (Mendez
2013, 78).
Међународни инструменти не препознају сексуалну
оријантацју као дискриминаторски основ, али је он препознат у
пракси. Комитет за људска права се 1994. године експлицитно
изјаснио да основ ,,пол“ обухвата и „сексуалну оријентацију“.
То је био први пут да је неки орган Уједињених нација признао
да се потврдио да се заштита људских права односи и на ЛГБТ
популацију.
У једном случају Комитет је истакао да је одбијањем права
на пензију истополним паровима Аустралија прекршила члан
26 Пакта, односно да Аустралија није обезбедила оправдање за
прављење разлике на основу пола или сексуалне оријентације
(Gerber, Gory 2014, 429). Овај случај изнедрио је и веома често
цитиран став да се не може свако прављење разлике сматрати
дискриминацијом у смислу Пакта, све док је засновано на
разумним и објективним критеријумима.
Неслагање Комитета око фундаменталног питања
једнакости пред законом у супротности је са тезом коју заговара
Тјаги, а то је да „Комитет генерално одликује консензус у
погледу већине одредаба Пакта о грађанским и политичким
правима“ (Tyagi 2011, 555). Овакав став Комитета не погодује
постојећем систему заштите сексуалних мањина. A contrario,
представља корак уназад. Стога, наведена издвојена мишљења
требало би посматрати као ексцесна, односно прихватити
преовлађујући став Комитета да право на породични живот
уживају како хомосексуални, тако и хетеросексуални парови
једнако.
Први случај у коме је Европски суд за људска права уврдио
кршење члана 14 Европске конвенције о људским правима по
основу „сексуалне оријентације“ био је случај Салгеро да
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Силва Мута против Португала. Дете је поверено мајци уместо
оцу из разлога јер је „хомосексуалност абнормалност, а дете
треба да одраста у нормалним и традиционалним португалским
породицама“.7
Високи комесар за људска права је 2012. године лансирао
пројекат за заштиту ове популације под називом „Слободни
и једнаки: сексуална оријантација и полни идентитет у
међунарондом људском праву“. У уводу се стипулише да случај
проширивања свих права ЛГБТ особама, дакле истих права
која уживају сви људи, није нити радикалан нити компликован,
већ да се заснива се на два фундаментална принципа која
подупиру међународна права људских права – принципу
једнакости и принципу забране дискримнације.8 Излишна је,
чинисе, била теза о „проширењу“ људских права и на ЛГБТ
популацију будући да људска права припадају свима, дакле,
и ЛГБТ популацији, само на основу чињенице што су људи.
Неки аутори заговарају посебан уговор или конвенцију
која би се бавила сексуалним мањинама. Међутим, такав
пројекат је не само безнадежно неодржив у тренутној клими,
већ носи са собом и проблем именовања категорија којима би
се пружала заштита (Saiz 2004). Неки аутори предлажу пре
свега да Комитет за људска права усвоји Општи коментар
који би се бавио искључиво правима ове групе (Gerber, Gory
2014, 427).
Ото је нагласио да се коментари виде као квази судски
будући да носе огромну моралну и политичку тежину (Otto 2002,
11). Комитет је до сада објавио укупно 35 коментара, али се тек
у последњем коментару из децембра 2014. године осврнуо на
ЛГБТ популацију. Наиме, Комитет је у наведеном Коментару
истакао да право на безбедност личности подразумева заштиту
од претњи животу или телесном интегритету, као и да државе
морају адекватно да одговоре на насиље против категорија
жртви као што су сексуалне мањине.9 Укључивање овог
7
European Court of Human Rights, Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, App. no. 33290/96,
21 December 1999, пара. 34.
8 OHCHR, Born Free and Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human
Rights Law, 2014, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf,
05/10/2019, пара. 7.
9 Human Rights Committee, General comment No. 35, UN dok. CCPR/C/GC/35 (16 December
2014), пара. 2.
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појма представља значајан напредак када је у питању забрана
дискриминације по овом основу.
Непобитно да сексуалним мањинама мањка специфичне
заштите, али није сасвим извесно да ли би и на који начин,
уколико уопште би, нова конвенција или уговор пружио
сексуалним мањинама више заштите него што им пружају
досадашњи инструменти донети у области људских права.
Сексуалне мањине, једнако као и сви људи, имају право на
уживање свих људских права на једнак и недискриминаторски
начин.
5. ДИСКРИМИНАЦИЈА МАЊИНА
Са једне стране, мањине желе адекватну заштиту против
неоправдане дискриминације, док са друге стране оне желе да
буду третиране различито на начин који узима у обзир њихове
различитости (Henrard 2016, 158). У том смислу, на Суду је
задатак да овај деликатан баланс пронађе, што он редовно и
чини у својим пресудама.
У области дискриминације мањина познат је случај
Тхлименос против Грчке. Тхлименос је био Јеховвин сведок
који се школовао за овлашћеног рачуновођу, али који није
могао да добије лиценцу због пресуде која је донета на основу
тога што је одбио да служи војску. Тхлименос је истакао да
грчки закон о овлашћеним рачуновођама није правио разлику
између осуда из разлога нечијих религијских убеђења и других
осуда, чиме га је дискриминисала по основу религије. Суд
је истакао: „Дискриминација постоји када државе другачије
третирају лица у сличним ситуацијама без објективног и
разумног оправдања. Ипак, Суд сматра да ово није једини
вид дискриминације. Дискриминација је и када када држава
без објективног и разумног оправдања не третира различито
лица чије су ситуације знатно различите“.10 У том смислу, овај
случај представља камен темељан у пракси Европског суда за
људска права када је у питању индиректна дискриминаицја.

10 European Court of Human Rights, Thlimmenos v. Greece, App. no. 34369/97, 6 April 2000,
пара. 47.
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Суд није у свим потоњим случајевима примењивао
тзв. „Тхлименос принцип“, већ је разматрао кршење члана 8
Европске конвенције о људским правима.11 Хенрард заступа
став да Суд избегава да пресуђује на основу члана 14 како би
избегао упуштање у формално препознавање права мањина и
њиховог одвојеног идентитета (Henrard 2016, 170).
Најбројнија и најмаргинализованија етничка група у
Централној и Источној Европи су Роми.12 Њихов број је готово
немогуће утврдити јер се стотине хиљада њих не изјашњава о
свом пореклу због страха од стигматизације.
Пелег истиче да су ромска деца двоструко виктимизирана.
Истиче да су деца жртве Суда јер не препознаје њихова
права, односно не препознаје да су жртве као Роми и као
деца, а не само као Роми (Peleg 2018, 111). Овакав приступ
у литератури је познат као мултидисциплинарни приступ
који у области међународних људских права означава тзв.
„мултидисциплинарну дискриминацију“ - дискриминацију
која се заснива на више основа истовремено. Ови основи се
не могу одвојити и креирају основ који креира јединствен
неповољан положај.13
Истиче се да је проблем са овим жртвама то што се оне не
позивају често на ову дискриминацију, већ на дискриминацију
по оном основу за који процене да су највечи изгледи да добију
случај (Kahn Best 2011, 1019). Постојали су предлози да се,
уместо постојећих, створи једно уговорно тело Уједињених
нација. Као аргументација у том правцу послужиле су и бројне
одредбе које се преклапају у уговорима о људским правима.14
Ипак, овај предлог је, услед страха од губитка експертизе,
одбијен (O’Flaherty, O’Brien 2007, 165-172). Уместо тога, Беко
предлаже да ова тела приступе неформалној сарадњи, као и
да објављују заједничке опште коментаре.
11 European Court of Human Rights, Chapman v UK, Аpp. no. 27238/95, 18 January 2001;
European Court of Human Rights, Winterstein et al v France, App. no. 27013/07, 17 October 2013.
12 European Commission, The situation of Roma in an enlarged European Union, Luxembourg,
Office for Publications of the European Communities, 2004, стр. 9.
13 Vše o multidisciplinarnom pristupu u: Gauthier de Beco, „Protecting the Invisible: An Intersectional Approach to International Human Rights Law“, Human Rights Law Review, Oxford
University Press, Oxford, бр. 17(4)/2017, стр. 635.
14 OHCHR, Concept Paper on the High Commissioner’s Proposal for a Unified Standing Treaty
Body, HRI/MC/2006/2 (22 March 2006), пара. 30, 44, 51.
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У случају ДХ против Чешке15 осамнаесторо ромске деце
тврдило је да су део сегрегационе политике јер су слата у школе
за децу са специјалним потребама. Суд је у овом случају нашао
кршење члана 14 Европске конвенције о људским правима.
У случају Сампанис против Грчке16 родитељи неромске
деце блокирали су улаз у школе и бојкотовали су часове којима
су присуствовала ромска деца. Директор је одреаговао тако што
је ромску децу изместио у друге зграде, са мање образованим
професорима и слабијим планом наставе. Суд је нашао кршење
члана 14 Европске конвенције о људским правима.
Сличан случај десио се недавно и у Хрватској.17 Наиме,
2010. године због приговора родитеља неромске деце, ромска
деца су измештена у друге зграде. Хрватска је негирала
постојање било какве сегрегационе политике и истакла да је то
одлука локалне заједнице, што је Суд одбио пошто је закључио
да су такве школе за Роме постојале на територији читаве
Хрватске. Хрватска је истакла да је разлог био непознавање
језика. Овај аргумент је Суд одбио истакавши да ромска деца
никада нису била тестирана на познавање хрватског језика.
Суд је и у овом случају нашао кршење члана 14 Европске
конвенције о људским правима.
У сличном случају у Мађарској18 државна политика
је резултирала тиме да једно од петоро ромске деце буде
проглашено ментално заосталим и послато или у школе за
децу са специјалним потребама или у занатске школе, чиме им
је практично онемогућено високо образовање. У граду где су
подносиоци представке живели, ромска деца чинила су 8,7%
укупног броја деце која су похађала основну школу и 50% деце
са специјалним потребама.
6. ЗАКЉУЧАК
У раду је анализиран постојећи систем заштите забране
дискриминације, са посебним освртом на посебно рањиве
15 European Court of Human Rights, DH v Czech Republic, App. no. 57325/00, 13 November 2007.
16 European Court of Human Rights, Sampanis v. Greece, App. no. 32526/05, 5 June 2008.
17 European Court of Human Rights, Oršsuš v. Croatia, App. no. 15766/03, 16 March 2010.
18 European Court of Human Rights, Horváth and Kiss v. Hungary, App. no. 15766/03, 29
January 2013.
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групе, као што су сексуалне мањине и Роми. Систематска
анализа праксе Европског суда за људска права и Комитета за
људска права показала је да се ова лица масовно дискриминишу.
Иако је прошло више од пола века од доношења Европске
конвенције о људским правима, односно скоро две пуне
деценије од доношења Протокола 12 уз Европску конвенцију
о људским правима и увођења опште забране дискриминације
одговор на питање ефикасности принципа опште забране
дискриминације, показало се, није једнозначан.
Имајући у виду да је право на поштовање породичног
и приватног живота, дома и преписке загарантовано чланом
8 Европске конвенције као једно од основних људских права,
излишно је, чини се, расправљати о евентуалном признавању,
односно непризнавању тог права сексуалним или било којим
другим мањинама. До овог закључка могуће је доћи применом
простог силогизма. Наиме, неспорна је чињеница да је члан
8 Европске конвенције о људским правима основно људско
право које се као такво per se признаје свим људима. Свакако
да није спорно ни да су сексуалне и све друге мањине људи.
Намеће се логички непобитан закључак да се мањинама
признаје како члан 8, тако и свако друго право гарантовано
Европском конвенцијом о људским правима и протоколима
уз њу.
Могло би се закључити да посебна конвенција која би се
бавила забраном дискриминације маргинализованих група у
овом тренутку није неопходна. Неопходније је можда развити
свест код људи да тим групама припадају једнака права као
и свим другим људима. Тек у таквом друштвеном миљеу
конвенција или уговор као lex specials могао би бити важан
корак напред, посебно уколико би садржао норме о позитивној
дискриминацији таквих маргинализованих група.
Може се рећи да се утицај европског права људских права
на појединачне државе чланице показао корисним (Popović
2011, 356). Имајући у виду да је циљ Савета Европе постизање
већег јединства између његових чланица и да је очување и
развијање основних људских права и слобода један од начина
на који том циљу треба стремити,19 може се с правом очекивати
19 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human as amended by Protocols
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да би том правцу развоја свакако допринело постизање
јединства међу људима, Стога, ваљало би радити на повећању
степена толеранције, подстицању интеракције међу људима
без предрасуда, као и свеопштем промовисању принципа
једнакости. Уређење и успостављање система заједнице живота
људи без дискриминације представља здраве и обећавајуће
полазне основе за успешну сарадњу међу државама и истински
општу забрану дискриминације у пракси.
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Ana Budak
THE ANALYSIS OF THE PROTECTION AGAINST
DISCRIMINATION IN THE CONTEXT OF HUMAN
RIGHTS
Resume
This paper analyses the existing system of the protection
against discrimination, with a particular focus on the relevant practice of the European Court of Human Rights and the Human Rights
Committee referring to the discrimination of the minorities and the
particularly vulnerable groups, such as sexual minorities and Roma.
To answer the research question, the analysis of relevant
practice was applied, upon which the conclusion were drawn using
the inductive method. The conclusions refer to the stances on the
prevention of discrimination of the two supervising bodies. The
conceptual analysis has been used to clarify the meanings of the
terms comprising the research paradigm. The synthesis of the existing theoretical knowledge, academic critiques and recommendation
was used as a supporting method.
The first section of the paper presents the relevant practice of
the European Court of Human Rights, pointing out the prominent
stances of the Court regarding the problem of discrimination. The
second section presents the relationship between the tenants of the
equality and the prohibition of discrimination. The third section of
the paper focuses on the analysis of gender and sexual orientation
discrimination, whereas the fourth section discusses the minorities discrimination, particularly the discrimination of the Roma.
The final section concludes and presents concrete suggestions and
possibilities of improvement of the existing protection system, as
well as their practical implication.
The research suggests that, although there has been more
than a half century since the European Convention on Human
Rights was adopted, and two decades since the Protocol 12 of
European Convention of Human Right has banned discrimination,
the answer to the question of the principle of the general prohi89
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bition of discrimination efficiency is ambiguous. However, as it
still exists, the paper indicates that the particularistic tendencies
are redundant and that it is more beneficial to work on developing
the instruments for general promotion of the principle of equality
among all humans, to emphasise the importance of tolerance and,
in general, to accept the diversity.
Keywords: principle of equality, prohibition of discrimination,
LGBT, European Court of Human Rights, Human Rights
Committee20
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МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ
КАО УСМЕРЕЊЕ
Сажетак
Методом анализе и синтезе два извештаја о евалуацијама
примене препознаје се заједничка потреба за промовисањем
међугенерацијске солидарности и дијалога између деце и
остарелих члaнова друштва којима је потребна подршка у
локалним заједницама. Предмет анализе су: (1) Национална
стратегија о старењу коју је донела Влада Републике Србије
за период 2006-2015. са предлозима за нови стратешки оквир
и (2) евалуација примене програма Грађанско васпитање као
обавезног изборног предмета у основој и средњој школи.
Циљ рада је промовисање међугенерацијске солидарности и
друштвено одговорног понашања путем едукације у школама у
оквиру предмета Грађанско васпитање. Очекивани резултати су
усмерени на промовисању вредности које воде ка солидарности
о одговорном и ангажованом животу деце и младих у
савременом грађанском друштву. Док се у оквиру наставног
предмета Грађанско васпитање превише инсистира на правима,
а недовољно на обавезама, деца избегавају одговорност. Рад
на унапређењу међугенерацијске солидарности је прилика да
децу позовемо на одговорност организовањем хуманитарних
акција и сарадњом са представницима локалне заједнице.
Кључне речи: међугенерацијска солидарност, грађанско
васпитање, друштвено одговорно понашање,
едукација, права и обавезе.
*

ilicm@ugcb.rs
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1. УВОД
У циљу припреме младих за активно учешће у животу
демократски уређеног друштва, у основним и средњим школама
уведен је школске 2001/2002. године предмет Грађанско
васпитање. Једна од претпоставки и очекивања наставног
предмета је да образовање за демократско друштво може
допринети промовисању вредности које воде ка солидарности
о одговорном и ангажованом животу деце и младих у
савременом грађанском друштву. Са друге стране, Национална
стратегија о старењу коју је донела Влада Републике Србије
за период 2006-2015. заснивана је на једанаест основних
принципа, међу којима је промовисање међугенерацијског
и унутаргенерацијског трансфера солидарности и дијалога.
Међу носиоцима конкретних мера и активности позвано је
и Министарство просвете и спорта да кроз школски програм
образује младе о специфичностима старости, ресурсима
старијих лица и њиховим специфичним потребама, као и да
подстиче развој међугенерацијских односа организовањем
волонтерског рада у сарадњи са невладиним и хуманитарним
организацијама, удружењима грађана и медијима.
Ова комплементарност између циљева који су постављени
у програму Грађанског васпитања и Националне стратегије о
старењу се мерафорички може пренети на комплементарност
између потреба младих и старијих. Другим речима констатује
се заједничка потреба за промовисањем међугенерацијске
солидарности и дијалога између деце и остарелих члaнова
друштва којима је потребна подршка у локалним заједницама.
Следи детаљнија анализа два поменута извештаја о
евалуацијама примене са циљем уочавања акција које се
предлажу за унапређивање наставних програма изборног
предмета Грађанско васпитање за све разреде у основним и
средњим школама. Синтезом добијених резултата предложе
се пројекат за практичну примену у школама. Другим речима
овај рад има за циљ да након анализе на дефинисаном пољу
истраживања синтетише резултате истраживања у оквиру
предлога пројекта коме је аутор дао назив „Донесите хлеб“.
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2. ЕВАЛУАЦИЈА 1
Након дванаест година реализације предмета Грађанско
васпитање, Министарство просвете, науке и технолошког
развоја поверило је Заводу за вредновање квалитета образовања
и васпитања да спроведе евалуативно истраживање са циљем
да се утврде потребе за унапређивањем наставних програма
изборног предмета Грађанско васпитање за све разреде у
основној и средњој школи и да се утврде потребе за даљим
стручним усавршавањем и развојем компетенција наставника
који овај предмет остварују у основним и средњим школама.
Таксативно су наведене констатације у извештају које се
могу усмерити на акције које промовишу међугенерацијску
солидарност и дијалог између деце и остарелих чланова
друштва кроз иновативни пројекат.
1. Према мишљењима и проценама учитеља најбоља
тема у првом разреду основне школе је: Подстицање
групног рада, договарања и сарадње из разлога што она
омогућава да се подстиче развој свести о идентитету
и самопоштовање, да помаже да се ученици уклопе у
школску средину и да уоче важност размене у групи.
Ова тема се у другом, трећем и четвртом разреду
усмерава и на сарадњу са одраслима: Подстицање
групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и
одраслима. Међутим, од другог до четвртог разреда,
наставници указују на извесне мањкавости ове теме, уз
очекивања да би се могла побољшати тако да постане
занимљивија ученицима и садржајнија. Усмеравање
ученика на међугенерацијску солидарност кроз пројекат
је могућност за побољшање програма.
2. Из резултата самопроцене учетеља, значајна је за
пројекат који се радом предлаже, констатација учитеља
да им је потребна помоћ у пoкрeтању aктивнoсти у кojимa
учeници мoгу aктивнo дa пaртиципирajу: прojeкти,
сaрaдњa сa лoкaлнoм зajeдницoм, учeнички пaрлaмент.
То значи да је потребна сарадња школа, локалне заједнице
и родитеља како научено и усвојени етички принципи не
би остали само у оквирима школе. Управо пројекат који
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ће бити предложен овим радом за реализацију у оквиру
предмета Грађанско васпитање упућује на организовање
хуманитарних акција и његово медијско промовисање
како би га околина схватила.
3. Према мишљењима наставника о квалитету програма
Грађанско васпитање за пети разред, наставници су
предложили да се тема Активизам и партиципација –
план акције изучава у старијим разредима, сматрајући
да је за предвиђене активности потребна већа зрелост
ученика. Са друге стране, кроз извештај је констатовано
да је практична примена знања из предмета Грађанско
васпитање у смислу планирања и реализације акција
којима би се доприносило развоју вештина презентовања
демократских вредности: свега 7% испитаних ученика
учествовало у реализацији неке акције, док 93% није
учествовало ни у једној школској акцији повезаној са
грађанским васпитањем. Овај податак говори да ученици
углавном нису имали прилике да реализују усвојене
садржаје изборног предмета, што би било могуће кроз
активности осмишљене пројектом „Донесите хлеб“.1
4. Теме које се обрађују у шестом разреду односе се на
пројектно планирање и деловање у заједници. Наставници
су све теме видели као важне за остваривање циљева
предмета и увидели значај тема у образовно-васпитном
смислу. Констатовали су да ученици воле рад на терену
и да им је занимљив истраживачки приступ. Међутим,
наишли су на проблем недовољне информисаности
ученика о проблемима у локалној заједници. Уместо
да пројектне активности буду усмерене на добробит
заједнице, пројекат завршава на теоријском нивоу,
изостаје његова реализација и промоција у јавности. У
датом контексту се може увидети повољна прилика за
међугенерацијску солидарност као усмерење.
5. Тема о волонтеризму у програму за седми разред
је применљива и корисна, по мишљењу наставника.
„Ученици се оспособљавају у формирању ставова,
1
„Евалуација програма и компетенција наставника примене: Грађанско васпитање
као обавезни изборни предмет у основној и средњој школи“, Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања, Београд, 2013., стр. 89.
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развоју вештина, толеранцији, креативности, развијању
одговорности.“ (стр.133) Ђачки парламент и иницијатива
је оцењена као најбоља тема, јер су деца најактивнија.
Међутим, улага ђачког парламента је нејасна и постоје
тешкоће у организацији рада. Ова тема, према мишљењу
наставника, поспешује активизам код деце који треба
усмерити ка толеранцији, хуманим односима и ненасилној
комуникацији.
6. Пасиван положај деце и мало организованих активности
констатовани су од стране наставника и у програму за
осми разред. Препоруке за унапређивање програма,
између осталог, односе се на повезивање са животним
ситуацијама, укључивање медија и локалне заједнице.
7. Мишљење испитаних наставника за први разред
средње школе указује и на потребу освежавања одређених
радионица новим примерима и активностима и потребу
за увођењем нових, друштвено актуелних тема.
8. Тема права и одговорности која се обрађује на другој
години, по мишљењу наставника позитивно утиче на
јачање свести о личној одговорности, али наводе и
недостатке: немогућност практичне примене, скривеност
правих вредности, често понављање тема, и предлажу
промену садржаја, увођење квалитетније радионице која
указује на одговорности и вредности које се промовишу
овом темом, на пример: хуманитарно право.
9. Према недостацима тема које су навели наставници
трећег разреда средње школе може се закључити да
предвиђене активности недовољно ангажују ученика и
да не подстичу иницијативу и креативност. Замера се и
што у оквиру тема „Грађанска и политичка права и права
на грађанску иницијативу“ и „Планирање конкретне
акције“ нису обрађени волонтеризам и акције ка локалној
заједници.
10. По мишљењу аутора студије методе наставе које су
најчешће заступљене на часовима Грађанског васпитања
су предавања, дискусије и дебате, а ређе се користи рад
на хуманитарним пројектима, што предложени пројекат
може поспешити.
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11. У дели истраживања у којем је учитељима и
наставницима омогућено да изнeсу лични доживљај
предмета и мишљење упадљива је доминација
перцепције да ученици не могу јасно да схвате разлику
између права, одговорности и обавеза. Кроз наставу
се потенцира на правима, а мање је садржаја који децу
уче одговорностима и обавезама. Последица оваквог
приступа је да деца злоупотребљавају права и не обазиру
се на обавезе. Мисле да им је све дозвољено и да им је
то демократија.
12. Наставници наводе и потребу за обезбеђивањем
савремених техничких средстава за квалитетну
реализацију наставног плана и програма: видео-бим,
лаптоп. Планирани пројекат то обухвата.
На основу резултата евалуације предлаже се ревизије
наставних програма и осмишљавање стручне подршке/обука
за наставнике овог предмета кроз пројекат „Донесите хлеб“.
3. ЕВАЛУАЦИЈА 2
У Националне стратегије о старењу2 коју је донела Влада
Републике Србије за период 2006-2015 утврђујено је десет
стратешких праваца деловања да би се адекватно одговорило
на вишеструке и испреплетене изазове и околности настале
старењем становништва, и тако Република постала друштво
за све генерације и старење у достојанству. У наведеном
документу oдређено је једанаест принципа на којима се заснива
Национална стратегија о старењу. Осми по реду је принцип
промовисања међугенерацијског и унутаргенерацијског
трансфера солидарности и дијалога. Полазећи од изнетих
принципа, утврђен је скуп међусобно повезаних обавеза и
конкретних мера које из њих следе.
У домену другог стратешког праваца: подстицање
интеграције старијих лица у друштво, постављен је циљ:
унапређење социјалног, економског, политичког и културног
положаја и улоге старијих лица. Једна од активности која се
2
Националнa стратегијa о старењу 2006-2015, Службени гласник РС, бр. 55/05 и
71/05-исправка.
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промовише за реализацију постављеног циља је: богаћење
школских програма садржајима који ће образовати младе
о специфичностима старости, ресурсима старијих лица и
њиховим специфичним потребама. За носиоце ове активности
су препознати Министарство за просвету и спорт, образовне
установе у сарадњи са невладиним и хуманитарним
организацијама и удружењима грађана. У евалуацији након
девет година примене стратегије, констатовано да је у школским
програмима недовољно тема које се баве питањима старења
и старости и да се целокупан процес имплементације одвија
спорије него што је планирано и очекивано. Дата је препорука
да се актуелно важећи стратешки оквир развоја у вези са
старењем становништва продужи у оквиру задатих циљева,
или 10 стратешких праваца активности јер они „покривају“ све
приоритете друштва у прилагођавању последицама старења
становништва3.
4. ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА „ДОНЕСИТЕ ХЛЕБ“
У домаћој литератури је више пута констатовано да
живимо у времену када су старији чланови друштва постали
маргинализована друштвена група, док су пажња, брига и
разумевање занемарени што указује на недостатак осетљивости
за потребе старих. Николић и Липовац указују да стари људи
имају у довољној мери очуване капацитете за квалитетан живот
и да је потребно повећати дозу свести о њиховим потребама и
могућностима од стране њихове социјалне средине, а посебно
генерација које долазе и на којима остаје одговорност за
промене у индивидуалној и систематској бризи о старијим
лицима (Николић, Липовац 2017, 125-138). Уместо позитивног
усмеравања млађих генерација досадашње студије говоре да
су негативни ставови деце и младих према старима и старењу
постали глобални тренд, да се ови ставови развијају још на
раном предшколском узрасту и да у великој мери зависе од
контаката које деца и млади остварују са старијим особама
(Гашић-Павишић 2012, 5-6).
3
„Евалуација примене Националне стратегије о старењу Владе РепубликеСрбије,
2006 - 2015. и предлози за нови стратешки оквир“, извештај о раду на округлимстоловима,
[припремилеЛидија Козарчанин и Славица Милојевић], Популациони фонд Уједињених
нација(UNFPA), Биграф Плус, Београд, 2016.
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У пркос лошем глобалном тренду предлаже се пројекат
„Донесите хлеб“, чији је основни циљ давање доприноса
изградњи солидарних, конструктивних и квалитетних
међугенерацијских односа у српском друштву. Понашање деце
и младих према старијим особама требало би усмеравати у
развијању позитивних односа у окружењу. Ту улогу имају
породица и школа, односно родитељи, учитељи и наставници.
Пројектом „Донесите хлеб“ предлаже се да учитељи
кроз наставу Грађанско васпитање од другог до четвртог
разреда, поставе задатак деци да свако дете упозна у свом
комшилику по једну остарелу особу којој ће доносити
основне животне намирнице. Препоручљиво је укључивање
родитеља да упознају комшију, уколико се не познају. На тај
начин се умањује ризик за децу укључивањем родитеља да
надзиру активности којима се промовише међугенерацијска
солидарност. Очекивани резултати пројекта “Донесите хлеб”
за узраст од другог до четвртог разреда основне школе су:
• активна партиципација деце у заједници кроз редовно
или повремено помагање старијој или немоћној особи
из суседства;
• јачање свести деце о личној одговорности и
• стицање самопоуздања због представљања у комуникацији са комшијом.
Значај пројекта "Донесите хлеб" је у утицају на васпитну
улогу школе и утицају на социјални и емоционални развој
ученика узраста од другог до четвртог разреда основне школе.
Пројекaт „Донесите хлеб“ намењен узрасту од петог до
осмог разреда основне школе и свим разредима средње школе
укључује употребу информационих технологија. У становима
старијих суграђана који ће бити укључени у пројекат треба
уградити таблете. Путем видео позива остарели суграђанин
успоставља контакт са дежурним оператером уз једноставну
употребу једног тастера на таблету. Дежурни оператер је ученик
основне или средње школе. У оквиру предмета Грађанско
васпитање којим се промовише друштвена одговорност, треба
организовати дежурства радним данима. Дежурни ученици
примају видеопозиве остарелих суграђана са територије
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општине на којој је и школа. Они уписују потребе старијег
суграђанина, те списак достављају наставнику грађанског
васпитања. Наставник организује ученике и шаље ученике
на терен до суграђанина како би реализовали набаку. Дежурни
ученици могу посматрати долазак ученика у стан остерлог
суграђанина и реализацију куповине преко таблета, о чему
сведочи видеозапис. Набавка се уговара дан раније и реализује
у наредном дану. Временом ће се оформити списак старијих
суграђана који користе ову услугу, као и успоставити веза за
ученицима који станују у најближем суседству старијег.
Очекивани резултати пројекта „Донесите хлеб“ за узраст
од петог до осмог разреда основне школе и све разреде средње
школе су:
• активна партиципација деце у заједници кроз редовно
или повремено помагање старијој или немоћној особи
из суседства;
• јачање свести деце о личној одговорности и
• стицање самопоуздања због представљања и
презентације путем видеопозива;
• увежбање у јавном наступу и ослобађање треме од
јавног наступа и
• тимски рад, договарања и сарадње са вршњацима и
одраслима.
Значај пројекта „Донесите хлеб“ је у утицају кроз
школски систем на друштвоно одговорно понашање омладине
узраста од 11 до 19 година.
Активности дефинисане пројектом и подржане
едукативним програмом воде ка приближавању младих
старијима, развијању волонтерских знања и вештина младих,
а истовремено утичу на квалитет живота пре свега старијих.
Унапређење међугенерацијске солидарности је одговорност не
само државе већ и свих чланова заједнице. Зато је неопходно
појачати рад на унапређењу међугенерацијске солидарности
осим едукације у школама и путем кампања подизања
свести, организовањем хуманитарних акција и сарадњом са
представницима локалне заједнице. У пројекат „Донесите
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хлеб“ треба укључити организаторе служби помоћ у кући
(геронтолошки центри), удружења пензионера, Црвени крст
и Волонтерске сервисе при општинама, организовањем
едукације волонтера и организовањем волонтерског ангажмана
за помоћ старима.
5. ЗАКЉУЧАК
Када је реч о узајамном односу младих и старијих,
међусобном уважавању и поштовању, актуелна ситуација
у српском друштву указује на недостатак емпатије младих
према старијима и на општу кризу вредности. Успостављање
система вредности у односу младих и старијих кроз едукацију
и васпитање у школским клупама повешће друштво у жељеном
смеру обостраног уважавања и поштовања.
Упутно је тему међугенерацијске солидарности увести у
школама кроз предмет Грађанско васпитње са циљем буђења
међугенерацијске емпатије. Она представља предуслов
да млади имају свест о личној одговорности за сопствено
понашање и однос према остарелим члановима друштва.
Предложеним пројектом „Донесите хлеб“ деца се усмеравају у
правцу подстицања друштвено пожељних образаца понашања.
Предмету грађанско васпитање потребне су теме које
имају снажан васпитни утицај на децу, а пројекат „Донесите
хлеб“, по мишљењу аутора, има васпитни карактер на омладину,
као и утицај на развој личности и усвајање система вредности
код младих. Усмеравање деце на хуман однос према старијим
лицима развијао би код деце осетљивост за потребе старијих.
Са друге стране, пројекат би уз медијску подржаност допринео
популаризацији предмета Грађанско васпитање. Поспешила
би се позитивна перцепција околине о предмету Грађанско
васпитање, а тиме и уважавање значаја предмета.
Освешћивање друштва о потребној и неопходној бризи
о старим лицима који су остали без адекватне подршке треба
да почне у школској клупи.
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Marija Ilic
INTERGENERATION SOLIDARITY AS A GUIDE
Resume
When it comes to the mutual relation of young people and
the elderly, mutual respect and respect, the current situation in
Serbian society points to the lack of empathy of young people
towards the elderly and the general crisis of values. Establishing a
system of values in relation to young and older through education
and upbringing in school benches will lead society into the desired
direction of mutual respect and respect.
The method of analysis and synthesis of two reports on application evaluations identifies a common need to promote intergenerational solidarity and dialogue between children and older members
of society who need support in local communities. The subject
of the analysis is: (1) National Strategy on Aging adopted by the
Government of the Republic of Serbia for the period 2006-2015.
with proposals for a new strategic framework and (2) evaluation
of the application of Civic Education as a compulsory elective
subject in elementary and secondary school. The aim of the paper
is to promote intergenerational solidarity and socially responsible
behavior through education in schools within the framework of Civic Education. The expected results are aimed at promoting values
that lead to solidarity about the responsible and committed life of
children and young people in contemporary civil society. While in
the subject Civic Education too insist on rights, and insufficiently
on obligations, children avoid responsibility.
In the evaluation after nine years of implementation of the
National Strategy on Aging, it was concluded that in the school curriculum there is insufficient topics dealing with aging and age issues
and that the overall implementation process is slower than planned
and expected. Based on the results of the evaluation, after twelve
years of realization of the Civic Education course, it is proposed to
revise the curricula and design professional support / training for
teachers of this subject through the project “Bring bread”.
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Activities defined by the project and supported by the educational program lead to the approaching of young elderly people,
developing volunteer skills and skills of young people, and at the
same time affecting the quality of life, above all the elderly. The
promotion of intergenerational solidarity is the responsibility of not
only the state, but also all members of the community. Therefore,
it is necessary to strengthen the work on improving intergenerational solidarity, in addition to education in schools and through
awareness-raising campaigns, organizing humanitarian actions and
cooperation with local community representatives. The significance
of the project “Bring bread” is influenced through the school system
to the socially responsible behavior of the youth. Focusing children
on the human relationship towards the elderly would develop a
sensitivity for the elderly in children. On the other hand, with the
media support, the project would contribute to the popularization
of Civic Education. The positive perception of the environment
on the subject Civic Education would be accelerated, and thus the
importance of the subject matter would be accelerated.
Raising the society about the necessary and necessary care
for the elderly who have remained without adequate support should
start at the school bench.4
Keywords: intergenerational solidarity, civic education, socially
responsible behavior, education, rights and obligations.

* Овај рад је примљен 27. јуна 2019. године, а прихваћен на састанку Редакције 5. фебруара
2020. године.
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Иницијатива за сагледавањем искустава адолесцената
на хранитељству је последица
тренда повећања броја
адолесцената на хранитељству.
Расположиви подаци из 2018.
упућују да је на хранитељском
смештају у Србији било
смештено 3000 адолесцената,
да су углавном на смештају
проводили 8 година и
дуже, и да имају прекунуте
или спорадичне контакте
са члановима биолошке
породице и непосредним
окружењем. Ови адолесценти
су били само делимично
информисани о својој
прошлости и спорадично
партиципирали у питањима
од значаја за њихов живот
и будућност. Сагледавање
искустава, гледишта и
аспирација адолесцената на
хранитељству као и одраслих
који се о њима старају је
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представљао логичан след
у потреби за системским
разумевањем њихе ситуације
и положаја.
У овој студији добробит
је концептуализована као
међудејство чиниоца на
микронивоу (одгајатеља и
других значајних особа) и
политичких и економских
структура на макронивоу. Од
теоријских оквира у обзир
су узете а) еколошке теорије
дечијег развоја, б) нормативни
концепт права детета и в) нова
социологија детињства.
Ова студија је имала за
циљ и да упореди гледишта
о добробити или добростању
адолесцената на хранитељству
и на породичном смештају
као и гледишта о аспектима
њихове добробити људи који
се о њима старају.
Налази истраживања
имају сврху да унапреде
систем породичног смештаја
у Србији а првенствено
добробит адолесцената на
хранитељству и да креирају
препоруке на основу доказа.
Посебан значај ове студије је
и у развијеној методологији
комбиновсног типа у коме се
два паралелна истраживања
спајају у тренутку интерпретације и применом триангулације анализирају
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подаци добијени из ових
извора.
Истраживање је обухватило адолесценте узраста од
14 до 19 година, који похађају
више разреде основне школе и
средњу школу (укључујући и
адолесценте из хранитељских
породица) и стручне сараднике
у школама (психологе и
педагоге), као ресурс и
подршку наставницима који
раде са адолесцентима на
хранитељству. Квантитативни
део истраживања је обухватао
батерију упитника: релевантне
социо-демографске податке;
упитник који се односи на
партиципацију адолесцената
у доношењу одлука, у
свакодневним животним
активностима и односима
са значајним одраслима и
вршњацима; скалу добробити
адолесцената EPOCH; скалу
беневолентних искустава
у детињству (The Benevolent Childhood Experiences
(BCEs) scale); упитник за
самопроцену идентитета у
адолесценцији AIDA (A Self
Report Questionnaire For Measuring Identity In Adolescence).
За стручне сараднике који
раде у школама направљен
је посебан упитник, а
квалитативни део студије је
обухватао протокол за фокус
групе. У квантитативном
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делу студије је учествовало
1466 адолесцената, а у
квалитативном 51 адолесцента
на породичном смештају
(27 узраста 13–15 година,
15 узраста 16–19 година и 9
узраста 16–23 године, који
имају претходно искуство
живота на хранитељству) у
укупно 10 фокус група; 34
хранитеља у четири фокус
групе, из четири региона у
Србији (Београд, Ниш, Нови
Сад и Лесковац), са укупно
23 испитаника женског и 11
мушког пола; 24 водитеља
случаја из поменута четири
региона и 12 центара за
социјални рад, и то 20 женског
и 4 мушког пола, са којима су
организоване 4 фокус групе;
20 саветника за хранитељство
из три регионална центра за
породични смештај и усвојење
(Београд, Ниш и Нови Сад),
и то 17 женског и 3 мушког
пола.

Налази ове студије су
многобројни, а указују на
чињеницу да је концепт
добробити тешко одредити
јер је реч о свеобухватном и
сложеном конструкту који
зависи од контекста и обухвата социјалне, психолошке,
емоционалне, економске,
срединске и когнитивне компоненте. Реултати су показали
разлике у добробити у односу
на пол, па се показало да су
девојчице мање оптимистичне
и мање самосталне и да им је
потребна додатна подршка и
образовна и развојна у односу
на мушке адолесценте.

Посебан допринос
овог истраживања је и у
партици-пативном приступу
у коме је креиран посебан
одбор од 6 младих, који су
се осамосталили са алтернативног старања, како би
помогли истраживачком тиму
у сугестијама око узорка,
прикупљања и анализе
података и дисеминацији
резултата.

- Адолесцентима је добро
када имају добар однос са
хранитељима, а ако тога
нема, њихови проблеми могу
да остану непрепознати.

Кључне налазе можемо
представити у следећим
тачкама:
- Адолесценти на хранитељству делују добро
интегрисано, али имају
изражен доживљај и
искуства дискриминације.

- Хранитељи су збуњени
пред адолесцентима и не
добијају довољну подршку
због пребацивања одговорности између актера у
систему.
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- Недостатак системских
капацитета
угрожава
добробит адолесцената на
алтернативном старању у
Србији.
- Адолесценти су непожељни
за хранитељство и за систем
алтернативног старања у
целини.
- Систем алтернативног
старања није довољно
респонзиван за потребе
сродничких хранитеља и
биолошких родитеља.
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сурса хранитеља самих адолесцената, а систем не препознаје и не подржава стратегије јачања и оснаживања ових
младих. Студија је препознала и
описала недеостатак ресурса
и у погледу покривености
центрима за породични
смештај и усвојење широм
Србије и у погледу координисања улога и одгово-рности
међу припадницима система
алтернативног старања.

Истраживање је осветлило значај рада на животној
- Професионалци евенту- причи адолесцената на
ално раде на контактима хранитељству како би се осећај
адолесцената, а не и на идентитета, интегритета и
односима.
базичне сигурности стаби- Хранитељство је у Србији лизовао.
конструисано као решење у
Истраживање је изненедостатку опција сталности дрило бројне препоруке
за децу.
на нивоу политика, пракси
- Нема системског рада и будућих истраживања
на животној причи адолесце- у области алтернативног
старања. Посебан допринос
ната на хранитељству.
је у препорукама за измену
- Партиципација није система алтернативног стапрепозната као право и рања од ревизија политика
витални интерес адолесцента
до увођења јачих механизама
на хранитељству.
контроле, као и рад на
Посебно упечатљив оснаживању кадровских и
закључак ове студије је да стручних капацитета како
изгледа да добробит адолесце- би се постојећи стандарди и
ната на хранитељству у Србији законски прописи поштовали
зависи од “факора среће”. и доследно спроводили.
Аутори ове студије описали Када су у питању препоруке
су да сналажење адолесцената усмерене на праксу, прецизависи од потенцијала ре- зиране су области контину108
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иране подршке у савладавању
школског градива како би се
осигурала функционална
писменост; заштитити девојчице на хранитељству
од злоупотреба које носе
рани бракови и одустајање
од школовања; пружати
континуирану подршку
хранитељима како би у различитим развојним периодима
могли да одговоре на потребе деце и адолесцената;
успоставити јасну поделу
улога и одговорности између
хранитеља, саветника за
хранитељство и водитеља
случаја, уз одговарајуће
канале за комуникацију и
сарадњу; креирати услуге
за подршку породици;
установити јасне процедуре
праћења и евалуације услуга
за адолесценте на хранитељству; развити флексибилне
механизме и програме обуке
и подршке за третирање
партиципације и еманципације
као процеса који почињу при
уласку детета на алтернативно
старање; развити независан
и оперативан механизам
за жалбе и независне
ресурсе за подршку, који ће
адолесцентима на алтернативном старању омогућити да
ефикасно остваре своја права.
Истраживање добробити
адолесцената на породичном
смештају је донело вредне

ПРИКАЗ

резултате, али је такође
отворило питања за наредна
истраживања у којима би било
боље сагледати перспективу
биолошких родитеља те браће
и сестара. Препоруке за будућа
истраживањеа се односе на
корисности лонгитудиналних
истраживања
проце са
еманципације и животне
приче уважавајући родну
перспективу.
Сматрам да је књига:
Хранитељство и добробит
адолесцената: Истраживање
за унапређење политика и
пракси значајна за стручне
раднике из Система социјалне
заштите,
јер
описује
ситуацију адолесцената на
алтернативном старању,
приказујући и перспективе
одраслих који се о њима старају
па тиме постаје користан
водич и за водитеље случаја
у раду са адолесцентима без
родитељског старања. Ова
публикација је корисна и за
студенте и истраживаче из
области социјалног рада и
социјлне политике као и све
оне који се баве социјалном
заштитом не само у Србији
него и у региону.
Ова студија је пионир
у примени модерне партиципативне методологије са
Одбором сачињеним од
младих који су сараднички
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учествовали у истраживању
као део тима са старијим
истраживачима.
С обзиром да има веома
широку употребу, препоручујем је и широј јавности ради
информисања о положају
адолесцената на хранитељству
у Србији.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
У часопису Социјална политика објављују се радови који
представљају резултат најновијих теоријских и емпиријских
научних истраживања у области социјалне политике и
социјалног рада.
Радови се објављују на српском језику и ћириличком писму
или енглеском језику.
Часопис се објављује три пута годишње. Рокови за слање
радова су: 1. март, 1. јул и 1. новембар.
Исти аутор не може да објави рад у два узастопна броја часописа,
без обзира да ли је реч о самосталном или коауторском раду.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе
потписану и скенирану изјаву да рад није претходно објављен,
односно да није реч о аутоплагијату или плагијату. Образац
изјаве може се преузети са интернет странице часописа: http://
www.ips.ac.rs/rs/magazines/srpska-politicka-misao/authors_directions/.
Радовe слати на имејл-адресу: sp@ips.ac.rs.
Научни чланак може имати највише 40.000 карактера са
размацима, укључујући фусноте. Приликом бројања карактера
изоставити списак референци. Изузетно, монографска студија
може бити већег обима у складу са одредбама Правилника о
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживања.
Осврт може имати највише 15.000 карактера са размацима.
Приказ књиге може имати највише 10.000 карактера са
размацима.
Приликом провере броја карактера користити опцију Review/
Word Count/Character (with spaces) уз активирану опцију
Include textboxes, footnotes and endnotes.
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НАЧИН ЦИТИРАЊА
Часопис Социјална политика користи делимично модификовани
Чикаго стил цитирања (17. издање приручника Chicago
Manual of Style), што подразумева навођење библиографске
парентезе (заграде) по систему аутор–датум у тексту, као и
списак референци са пуним библиографским подацима након
текста рада.
Податке у библиографској парентези и списку референци
навести на језику и писму на коме је референца објављена.
У наставку се налазе правила и примери навођења
библиографских података у списку референци и у тексту.
За сваку врсту референце прво је дато правило навођења, а
затим пример навођења у списку референци и библиографској
парентези.
Библиографска парентеза се по правилу наводи на крају
реченице, пре интерпункцијског знака, и садржи презиме
аутора, годину објављивања и одговарајући број страна, према
следећем примеру: (Суботић 2010, 15–17).
Монографија
Један аутор
Презиме, име. Година издања. Наслов. Место издања: издавач.
Суботић, Момчило. 2010. Политичка мисао србистике. Београд:
Институт за политичке студије.
(Суботић 2010)
Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New
York: W. W. Norton & Company.
(Mearsheimer 2001)

Два или три аутора
Презиме, име, и име презиме. Година издања. Наслов. Место
издања: издавач.
Стојановић, Ђорђе, и Живојин Ђурић. 2012. Анатомија савремене
државе. Београд: Институт за политичке студије.
(Стојановић и Ђурић 2012)
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Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.
(Pollitt, Birchall, and Putman 1998)

Четири и више аутора
Презиме, име, име и презиме, име и презиме, и име презиме.
Година издања. Наслов. Место издања: издавач.
Милисављевић, Бојан, Саша Варинац, Александра Литричин,
Андријана Јовановић, и Бранимир Благојевић. 2017. Коментар
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама: према
стању законодавства од 7. јануара 2017. године. Београд: Службени
гласник; Правни факултет.
(Милисављевић и др. 2017)

Уредник/приређивач/преводилац уместо аутора
Након навођења имена, ставити зарез, па након тога
одговарајућу скраћеницу на језику и писму референце, нпр.
„ур.”, „прев.” „prir.”, „ed.”, „eds.”
Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and
Pierre Ostigoy, eds. 2017. The Oxford Handbook of Populism. New York:
Oxford University Press.
(Kaltwasser et al. 2017)

Поглавље у зборнику
Презиме, име. Година издања. „Наслов поглавља.” У Наслов,
ур. име презиме, број страна на којима се налази поглавље.
Место издања: издавач.
Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак Великог
рата са становишта Првог и Другог закона геополитике.” У Србија и
геополитичке прилике у Европи 1914. године, ур. Миломир Степић и
Љубодраг П. Ристић, 55–78. Лајковац: Градска библиотека; Београд:
Институт за политичке студије.
(Степић 2015)
Lošonc, Alpar. 2019. “Discursive dependence of politics with the confrontation between republicanism and neoliberalism.” In Discourse and
Politics, eds. Dejana M. Vukasović and Petar Matić, 2346. Belgrade:
Institute for Political Studies.
(Lošonc 2019)
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Чланак у научном часопису
Чланак у редовном броју
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Наслов
часописа волумен (број): број страна на којима се налази
чланак. DOI број.
Ђурић, Живојин, и Миша Стојадиновић. 2018. „Држава и
неолиберални модели урушавања националних политичких
институција.” Српска политичка мисао 62 (4): 41–57. doi: 10.22182/
spm.6242018.2.
(Ђурић и Стојадиновић 2018, 46–48)
Ellwood, David W. 2018. “Will Brexit Make or Break Great Britain?”
Serbian Political Thought 18 (2): 5–14. doi: 10.22182/spt.18212018.1.
(Ellwood 2018, 11)

Чланак у посебном броју
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” У „Наслов
посебног броја”, ур. име презиме уредника, напомена о
посебном издању, Наслов часописа: број страна на којима се
налази чланак. DOI број.
Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштвеним наукама:
стање парадигме.” У „Постмодернизација српске науке: политика
постмодерне / политика после постмодерне”, ур. Ђорђе Стојановић
и Мишко Шуваковић, посебно издање, Српска политичка мисао:
5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.
(Стојановић 2016, 27)

Енциклопедије и речници
Наведен је аутор/уредник
Презиме, име, име и презиме, ур. Година издања. Наслов. Том.
Место издања: издавач.
Jerkov, Aleksandar, ur. 2010. Velika opšta ilustrovana enciklopedija
Larrouse: dopunjeno srpsko izdanje. Tom V (S–Ž). Beograd: Mono i
Manjana.
(Jerkov 2010)
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Није наведен аутор/уредник
Наслов. Година издања. Место издања: издавач.
Websterʼs Dictionary of English Usage. 1989. Springfield, Massachusetts:
Merriam-Webster Inc.
(Websterʼs Dictionary of English Usage 1989)

Докторска дисертација
Презиме, име. Година издања. „Наслов докторске дисертације.”
Докторска дисертација. Назив универзитета: назив факултета.
Бурсаћ, Дејан. 2019. „Утицај идеологије политичких партија на
јавну потрошњу у бившим социјалистичким државама.” Докторска
дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука.
(Бурсаћ 2019, 145–147)
Wallace, Desmond D. 2019. “The diffusion of representation.” PhD diss.
University of Iowa.
(Wallace 2019, 27, 81–83)

Чланак у дневним новинама или периодичним
часописима
Наведен је аутор
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Назив новине
или часописа годиште: број стране на којој се налази чланак.
Авакумовић, Маријана. 2019. „Платни разреди – 2021. године.”
Политика, 8. децембар: 9.
(Авакумовић 2019)

Није наведен аутор
Назив новине или часописа. Година издања. „Наслов чланка.”
Годиште: број стране на којој се налази чланак.
New York Times. 2002. “In Texas, Ad Heats Up Race for Governor.”
July 30, 2002.
(New York Times 2002)
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Референца са корпоративним аутором
Назив аутора [акроним, по потреби]. Година издања. Наслов
издања. Место издања: издавач.
Министарство за европске интеграције Републике Србије [МЕИРС].
2018. Водич за коришћење ЕУ фондова у Србији. Београд:
Министарство за европске интеграције Републике Србије.
(Министарство за европске интеграције Републике Србије [МЕИРС]
2018) – прво навођење
(МЕИРС 2018) – свако следеће навођење
International Organization for Standardization [ISO]. 2019. Moving from
ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. Geneva: International Organization
for Standardization.
(International Organization for Standardization [ISO] 2019) – прво
навођење
(ISO 2019) – свако следеће навођење

Репринт издања
Презиме, име. [Година првог издања] Година репринт издања.
Наслов. Место првог издања: издавач првог издања. Напомена
„Репринт“ на језику и писму референце, место издања репринт
издања: издавач. Напомена одакле су цитати у тексту преузети.
Михалџић, Стеван. [1937] 1992. Барања: од најстаријих времена
до данас, треће издање. Нови Сад: Фототипско издање. Репринт,
Београд: Библиотека града Београда. Цитати се односе на фототипско
издање.
(Михалџић [1937] 1992)

Посебни случајеви навођења референци
Навођење другог и сваког следећег издања
Презиме, име. Година издања. Наслов, напомена о издању.
Место издања: издавач.
Гаћиновић, Радослав. 2018. Млада Босна, друго допуњено и
измењено издање. Београд: Evro Book.
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Више референци истог аутора
1) Исти аутор, различите године – Ређати према години
издања, почевши од најраније.
Степић, Миломир. 2012. „Србија као регионална држава:
реинтеграциони геополитички приступ.” Национални интерес 14
(2): 9–39. doi: 10.22182/ni.1422012.1.
Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак Великог
рата са становишта Првог и Другог закона геополитике.” У Србија и
геополитичке прилике у Европи 1914. године, ур. Миломир Степић и
Љубодраг П. Ристић, 55–78. Лајковац: Градска библиотека; Београд:
Институт за политичке студије.

2) Исти аутор, иста година – Ређати према азбучном или
абецедном редоследу почетног слова назива референце. Поред
године објављивања ставити почетна слова азбуке или абецеде
која се користе и у библиографској парентези.
Гаћиновић, Радослав. 2018а. „Војна неутралност и будућност
Србије.” Политика националне безбедности 14 (1): 23–38. doi:
10.22182/pnb.1412018.2.
Гаћиновић, Радослав. 2018б. Млада Босна, друго допуњено и
измењено издање. Београд: Evro Book.
(Гаћиновић 2018а, 25), (Гаћиновић 2018б)

3) Исти аутор као самостални аутор и као коаутор – Прво
навести референце у којима је самостални аутор, а затим оне
у којима је коаутор.
Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштвеним наукама:
стање парадигме.” У „Постмодернизација српске науке: политика
постмодерне / политика после постмодерне”, ур. Ђорђе Стојановић
и Мишко Шуваковић, посебно издање, Српска политичка мисао:
5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.
Стојановић, Ђорђе, и Живојин Ђурић. 2012. Анатомија савремене
државе. Београд: Институт за политичке студије.

4) Исти аутор као први коаутор у више различитих референци
– Ређати према азбучном или абецедном редоследу презимена
другог коаутора.
Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.
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Pollitt Christopher, Colin Talbot, Janice Caulfield, and Amanda Smullen.
2005. Agencies: How Governments do Things Through Semi-Autonomous
Organizations. New York: Palgrave Macmillan.

Посебни случајеви навођења библиографске парентезе
Изузеци од навођења библиографске парентезе на крају
реченице
1) Навођење презимена аутора у оквиру реченице – Годину
издања ставити у заграду након навођења презимена, а број
стране на крају реченице у заграду. За референцу на латиници
или страном језику у загради навести и презиме аутора.
„Према мишљењу Суботића (2010), …” (30).
„Бокслер (Bochsler 2018) у својој књизи тврди…”

2) Навођење презимена аутора у оквиру реченице пре цитата
из референце – Након навођења презимена, у библиографској
парентези навести годину и број стране, а затим навести цитат.
Као што Суботић (2010, 45) наводи: „ … ”
Миршајмер (Mearsheimer 2001, 57) изричито тврди: „ … ”

3) Навођење исте референце више пута у једном пасусу – Ако
се наводи иста страна или опсег страна, унети библиографску
парентезу приликом последњег навођења или на крају пасуса
пре интерпункцијског знака. Ако се наводе различите стране,
референцу навести приликом првог позивања на одређену
страну, а затим до краја пасуса у заграду стављати само
различите бројеве страна.
Не користити „исто”, „ibid”, или „op. cit.” за вишеструко
навођење референце.
Навођење израза „видети”, „упоредити” и сл.
Изразе унети у библиографску парентезу.
(видети Кнежевић 2014, 153)
(Степић 2015; упоредити Кнежевић 2014)

Секундарна референца
У библиографској парентези прво навести презиме аутора,
годину и број стране примарне референце, затим „цитирано у:”
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и презиме аутора, годину и број стране секундарне референце.
У списку референци навести само секундарну референцу.
„Том приликом неолиберализам се од стране највећег броја његових
протагониста најчешће одређује као политика слободног тржишта
која охрабрује приватне фирме и побољшава избор потрошачима,
разарајући при том ʼнеспособну, бирократску и паразитску владу
која никада не може урадити ништа добро, без обзира на њене добре
намереʼ” (Chomsky 1999, 7 цитирано у: Ђурић и Стојадиновић 2018,
47).
Ђурић, Живојин, и Миша Стојадиновић. 2018. „Држава и
неолиберални модели урушавања националних политичких
институција.” Српска политичка мисао 62 (4): 41–57. doi:10.22182/
spm.6242018.2.

Иста библиографска парентеза, више референци
1) Различити аутори – Референце одвојити тачком и зарезом.
(Степић 2015, 61; Кнежевић 2014, 158)

2) Исти аутор, различите године – Навести презиме аутора, а
затим године издања различитих референци по редоследу од
најраније до најновије и одвојити их зарезом, односно тачком
и зарезом када се наводи број страна.
(Степић 2012, 2015) или (Степић 2012, 30; 2015, 69)

3) Различити аутори, исто презиме – Иницијал имена.
Презиме аутора. Година издања.
(Д. Суботић 2010, 97), (М. Суботић 2010, 302)
Суботић, Драган. 2010. „Нови јавни менаџмент у политичком
систему Србије.” Политичка ревија 23 (1): 91–114. doi: 10.22182/
pr.2312010.5.
Суботић, Момчило. 2010. „Војводина у политичком систему Србије.”
Политичка ревија 23 (1): 289–310. doi: 10.22182/pr.2312010.15.

Правни акти
У библиографској парентези навести члан, став и тачку или
параграф коришћењем скраћеница „чл.”, „ст.”, „тач.”, „Art.”
„para.” и сл.
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Устави и закони
Назив акта [акроним, по потреби], „Назив службеног гласила”
и број, или интернет адреса и датум последњег приступа.
Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”,
бр. 98/06.
(Устав Републике Србије 2006, чл. 33)
Закон о основама система образовања и васпитања [ЗОСОВ],
„Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 27/2018 – др. закон.
(ЗОСОВ 2019, чл. 17, ст. 4)
Zakon o nasljeđivanju [ZN], „Narodne novine“, br. 48/03, 163/03, 35/05,
127/13, i 33/15 i 14/19.
(ZN 2019, čl. 3)
An Act to make provision for and in connection with offences relating
to offensive weapons [Offensive Weapons Act], 16th May 2019, www.
legislation.gov.uk/ukpga/2019/17/pdfs/ukpga_20190017_en.pdf, last
accessed 20 December 2019.
(Offensive Weapons Act 2019)

Одлуке државних органа и институција
Назив органа [акроним или скраћени назив], Назив акта и број
предмета, датум доношења акта, или интернет адреса и датум
последњег приступа.
Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана],
Мишљење бр. 15–3314/12, 22. октобар 2012, https://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/083_misljenje%20ZG%20DZ.pdf, последњи
приступ 20. децембра 2019.
(Заштитник грађана, 15–3314/12)
U.S. Department of the Treasury [USDT], Treasury Directive No. 13–02,
July 20, 1988, https://www.treasury.gov/about/role-of-treasury/orders-directives/Pages/td13-02.aspx, last accessed 20 December 2019.
(USDT, 13–02)

Законодавни акти Европске уније
Назив акта, подаци из службеног гласила у формату наведеном
на сајту EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
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Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the
Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles
concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers, OJ L 55, 28.2.2011, p. 13–18.
(Regulation 182/2011, Art. 3)

Међународни уговори
Оснивачки уговори Европске уније
Назив уговора или консолидоване верзије [акроним], подаци о
коришћеној верзији уговора из службеног гласила у формату
наведеном на сајту EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.
html.
Treaty on European Union [TEU], OJ C 191, 29.7.1992, p. 1–112.
(TEU 1992, Art. J.1)
Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU], OJ C
115, 9.5.2008, p. 13–45.
(TEU 2008, Art. 11)
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European
Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.
(TFEU 2016, Art. 144)

Остали међународни уговори
Назив уговора [акроним или скраћени назив], датум
закључивања, регистрација у Уједињеним нацијама – UNTS
број, регистрациони број са сајта United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org.
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization [Marrakesh Agreement], 15 April 1994, UNTS 1867, I-31874.
(Marrakesh Agreement 1994)
Convention on Cluster Munitions [CCM], 30 May 2008, UNTS 2688,
I-47713.
(CCM 2008)
Treaty of Peace between the State of Israel and the Hashemite Kingdom
of Jordan [Israel Jordan Peace Treaty], 26 October 1994, UNTS 2042,
I-35325.
(Israel Jordan Peace Treaty 1994)
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Одлуке међународних организација
Назив међународне организације и надлежног органа
[акроним], број одлуке, Назив одлуке, датум усвајања.
United Nations Security Council [UNSC], S/RES/1244 (1999), Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting,
on 10 June 1999.
(UNSC, S/RES/1244)
Parliamentary Assembly of the Council of Europe [PACE], Doc. 14326,
Observation of the presidential election in Serbia (2 April 2017), 29
May 2017.
(PACE, Doc. 14326, para. 12)

Судска пракса
Судска пракса у Републици Србији
Врста акта и назив суда [акроним суда], број предмета са
датумом доношења, назив и број службеног гласника или друге
публикације у коме је пресуда објављена – ако је доступно.
Одлука Уставног суда Републике Србије [УСРС], IУа-2/2009 од 13.
јуна 2012. године, „Службени гласник РС”, бр. 68/2012.
(Одлука УСРС, IУа-2/2009)
Решење Апелационог суда у Новом Саду [АСНС], Ржр–1/16 од 27.
априла 2016. године.
(Решење АСНС, Ржр–1/16)

Судска пракса Међународног суда правде
Назив суда [акроним суда], Назив случаја, врста одлуке са
датумом доношења, назив и број гласила у коме је пресуда
објављена, број стране.
International Court of Justice [ICJ], Application of the Interim Accord
of 13 September 1995 (the Former Yugoslav Republic of Macedonia v.
Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644.
(ICJ Judgment, 2011)
International Court of Justice [ICJ], Accordance with the International
Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo,
Advisory Opinion of 22 July 2010, I.C.J. Reports, p. 403.
(ICJ Advisory Opinion, 2010)
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Судска пракса Суда правде Европске уније
Назив случаја, број случаја, врста случаја са датумом доношења,
Европска идентификациона ознака судске праксе (ECLI).
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Judgment
of the Court (Grand Chamber) of 22 January 2014, ECLI:EU:C:2014:18.
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European
Parliament and Council of the European Union, C-270/12) или
(CJEU, C-270/12)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European
Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 12 September 2013,
ECLI:EU:C:2013:562.
(Opinion of AG Jääskinen, C-270/12)

Судска пракса Европског суда за људска права
Назив случаја, број представке, врста случаја са датумом
доношења, Европска идентификациона ознака судске праксе
(ECLI).
Pronina v. Ukraine, No. 63566/00, Judgment of the Court (Second Section)
on Merits and Just Satisfaction of 18 July 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0718JUD006356600.
(Pronina v. Ukraine, 63566/00, par. 20) или
(ECHR, 63566/00, par. 20)

Судска пракса других међународних судова и трибунала
Назив суда [акроним суда], Назив случаја, број случаја, врста
случаја са датумом доношења.
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in
the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [ICTY], Prosecutor
v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-A-AR77, Appeal Judgement on Allegations of Contempt Against Prior Counsel, Milan Vujin, Judgment of
27 February 2001.
(Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A-AR77) или
(ICTY, IT-94-1-A-AR77)
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Архивски извори
Назив установе [акроним или скраћени назив], назив или
број фонда [акроним или скраћени назив], кутија, фасцикла
(уколико постоји), сигнатура, „Назив документа” (ако нема
назива, дати кратак опис одговарањем на питања: ко? коме?
шта?), место и датум документа или н.д. ако није наведен
датум.
Архив Србије [АС], МИД, К-Т, ф. 2, r93/1894, „Извештај
Министарства иностраних дела о постављању конзула”, Београд,
19. април 1888.
(АС, МИД, К-Т, ф. 2)
(АС, МИД, ф. 2) – ако је позната само фасцикла, а не и кутија
Dalhousie University Archives [DUA, Philip Girard fonds [PG], B-11,
f. 3, MS-2-757.2006-024, “List of written judgements by Laskin,” n.d.
(DUA, PG, B-11, f. 3)

Извори са интернета
Презиме, име или назив корпоративног аутора [акроним].
Година објављивања или н.д. – ако не може да се утврди година
објављивања. „Наслов секције или стране унутар сајта.”
Назив сајта. Датум креирања, модификовања или последњег
приступа страници, ако не може да се утврди на основу извора.
Интернет адреса.
Bilefsky, Dan, and Ian Austen. 2019. “Trudeau Re-election Reveals
Intensified Divisions in Canada.” The New York Times. https://www.
nytimes.com/2019/10/22/world/canada/trudeau-re-elected.html.
(Bilefsky and Austen 2019)
Институт за политичке студије [ИПС]. н.д. „Предавање др Фридриха
Ромига.” Институт за политичке студије. Последњи приступ 10.
октобар 2018. http://www.ips.ac.rs/rs/news/predavanje-dr-fridriha-romiga/.
(Институт за политичке студије [ИПС], н.д.) – прво навођење
(ИПС, н.д.) – свако следеће навођење
Танјуг. 2019. „Европска свемирска агенција повећава фондове.”
28. новембар 2019. http://www.tanjug.rs/full-view1.aspx?izb=522182.
(Танјуг 2019)
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ФОРМАТИРАЊЕ ТЕКСТА
Опште смернице о обради текста
Текст рада обрадити у програму Word, на следећи начин:
- величина странице: А4;
- маргине: Normal 2,54 cm;
- текст писати курентом (обичним словима), осим ако
није другачије предвиђено;
- проред између редова у тексту: 1,5;
- проред између редова у фуснотама: 1;
- величина слова у наслову: 14 pt;
- величина слова у поднасловима: 12 pt;
- величина слова у тексту: 12 pt;
- величина слова у фуснотама: 10 pt;
- величина слова за табеле, графиконе и слике: 10 pt;
- увлачење првог реда пасуса: 1,27cm (опција: Paragraph/
Special/First line);
- поравнање текста: Justify;
- боја текста: Automatic;
- нумерација страна: арапски бројеви у доњем десном
углу;
- не преламати речи ручно уношењем цртица за наставак
речи у наредном реду;
- сачувати рад у формату .doc.
Примена правописних правила
Радове ускладити са Правописом српског језика у издању
Матице српске из 2010. године или из каснијих издања.
Посебну пажњу обратити на следеће:
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- Приликом првог навођења транскрибованих страних
имена и израза у облој загради поред навести и
њихове облике на изворном језику у курзиву (italic),
нпр: Франкфуртер алгемајне цајтунг (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Џон Ролс (John Rawls), Алексеј Тупољев
(Алексей Туполев).
- Поједине општепознате стране изразе писати само на
изворном језику у курзиву, нпр. de iure, de facto, a priori,
a posteriori, sui generis итд.
- Реченицу не почињати акронимом, скраћеницом или
бројем.
- Текст у фуснотама увек завршавати тачком.
- За навођење израза или цитирања на српском језику
користити наводнике који су својствени српском језику
према важећем правопису („ ”), а за навођење или
цитирање на енглеском или другом страном језику
користити наводнике који су својствени том језику (“
”, « »).
- Угластом заградом [] означавати: 1) сопствени текст
који се умеће у туђи текст; или 2) текст који се умеће у
текст који је већ омеђен облом заградом.
- Црту писати са размаком пре и после или без
размака, никако са размаком само пре или само после.
Између бројева, укључујући бројеве страна, користити
примакнуту црту (‒), а не цртицу (-).
- За наглашавање појединих речи не користити
подебљана слова (bold), нити подвучена слова (underline) већ искључиво курзив (italic) или наводнике и
полунаводнике (ʼ ʼ на српском језику или ‛ ʼ на енглеском
језику).
Форматирање научног чланка
Научни чланак форматирати на следећи начин:
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Име и презиме првог аутора*
* Фуснота: Имејл-адреса аутора: Препоручује се навођење институционалне имејл-адресе
аутора.

Установа запослења

Име и презиме другог аутора
Установа запослења

НАСЛОВ РАДА**
** Фуснота: по потреби, навести један од следећих (или сличних) података: 1) назив и број
пројекта у оквиру кога је чланак написан; 2) да је рад претходно изложен на научном скупу
у виду усменог саопштења под истим или сличним називом; или 3) да је истраживање
које је представљено у раду спроведено за потребе израде докторске дисертације аутора.

Сажетак
Сажетак, обима од 100 до 250 речи, садржи предмет, циљ,
коришћени теоријско-методолошки приступ, резултате и
закључке рада.
Кључне речи: Испод текста сажетка навести од пет до десет
кључних речи. Кључне речи писати курентом и једну од
друге одвојити зарезом.
У тексту је могуће користити највише три нивоа поднаслова.
Поднаслове навести без нумерације, на следећи начин:
ПОДНАСЛОВ ПРВОГ НИВОА
Поднаслов другог нивоа
Поднаслов трећег нивоа
Табеле, графиконе и слике уносити на следећи начин:
- изнад табеле/графикона/слике центрирано написати:
Табела/Графикон/Слика, редни број и назив;
- испод табеле/графикона/слике навести извор на
следећи начин: 1) уколико су табела/графикон/слика
преузети, написати Извор: и навести референцу на исти
начин као што се наводи у библиографској парентези; 2)
уколико нису преузети, написати Извор: Обрада аутора.
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Референце наводити у тексту према Начину цитирања.
Фусноте користити искључиво за давање напомена или
ширих објашњења.
РЕФЕРЕНЦЕ
Списак референци навести након текста рада, а пре резимеа,
на следећи начин:
- прво навести референце на ћирилици по азбучном реду;
- затим навести референце на латиници и страним
језицима по абецедном реду;
- прву линију сваке референце поравнати на левој
маргини, а остале увући за 1,27 cm, користећи опцију
Paragraph/Special/Hanging;
- све референце наводити заједно, без издвојених делова
за правне акте или архивску грађу;
- референце не нумерисати;
- наводити искључиво оне референце које су коришћене
у тексту.
Након списка референци навести име и презиме аутора,
наслов рада и резиме на енглеском језику на следећи начин:
First Author*
*

In the footnote: E-mail address: The institutional e-mail address is strongly recommended.

Affiliation

Second Author
Affiliation

TITLE
Resume
Резиме, обима до 1/10 дужине чланка, садржи резултате
и закључке рада који су образложени опширније него у
сажетку.
Keywords: Кључне речи писати курентом и једну од друге
одвојити зарезом.
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Уколико је рад написан на страном језику, након списка
референци, име и презиме аутора, наслов, резиме и кључне
речи навести на српском језику.
Форматирање осврта
Осврт форматирати на исти начин као научни чланак, без
навођења сажетка, кључних речи и резимеа.
Форматирање приказа
Приказ књиге форматирати на следећи начин:
Текст поделити у две колоне.

Име и презиме аутора*
* Фуснота: Имејл-адреса аутора:
Препоручује се навођење институционалне
имејл-адресе аутора.

Установа запослења

НАСЛОВ ПРИКАЗА
Испод наслова поставити
слику предње корице

Испод слике предње корице
навести податке о књизи према
следећем правилу:

Име и презиме. Година
издања. Наслов. Место
издања: издавач, број
страна.
Текст приказа обрадити у
складу са општим смерницама
о обради текста.
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AUTHOR GUIDELINES
Academic journal Social Policy publishes articles that are the result
of the latest theoretical and empirical research in the field of social
policy and social work.
The papers are published in English.
The journal is published three times a year. The deadlines for submitting the manuscripts are: March 1st, July 1st and November 1st.
Two consecutive issues cannot contain articles written by the same
author, whether single-authored or co-authored.
Authors are obliged to submit a signed and scanned Statement
alongside with the manuscript, declaring their manuscript hadn’t
previously been published, i.e. it’s not plagiarism or auto-plagiarism. The Statement form can be downloaded from the web page
of the journal: http://www.ips.ac.rs/en/magazines/politicka-misao/
authors_directions/.
Manuscripts should be sent to the following e-mail address: sp@
ips.ac.rs.
Research article can have up to 40,000 characters with spaces,
including footnotes. When counting the characters leave out the
reference list.
Review can have up to 15,000 characters with spaces.
Book review can have up to 10,000 characters with spaces.
When counting the characters, use the option Review/Word Count/
Character (with spaces) and check the box Include textboxes, footnotes and endnotes.
CITING AND REFERENCING
Academic journal Social Policy adopts a modified version of Chicago citation style (17th edition of the Chicago Manual of Style),
the author–date system of in-text parenthetical citation, with the
list of references with full bibliographic information being placed
at the end of the paper.
The bibliographic data in both the parenthetical citation and reference list should be cited in the original language of the source.
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The English translation of the reference title should be enclosed
in square brackets after the original title. The references originally
written in Cyrillic script should be transliterated into Latin script.
Below are the rules and examples of citing the bibliographic information in the reference list and in the text. For each type of source,
a citation rule is given first, followed by an example of citation in
the reference list and bibliographic parenthesis.
The bibliographic parenthesis, as a rule, is set off at the end of the
sentence, before the punctuation mark. It contains the author’s
surname, the year of publication and page numbers pointing to a
specifically contextual page or range of pages, as in the following
example: (Mearsheimer 2001, 15–17).
Books
Books with one author
Surname, Name. Year of publication. Title. Place of publication:
Publisher.
Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New
York: W. W. Norton & Company.
(Mearsheimer 2001)

Books with two or three authors
Surname, Name, and Name Surname. Year of publication. Title.
Place of publication: Publisher.
Brady, Henry E., and David Collier. 2010. Rethinking Social Inquiry:
Diverse Tools, Shared Standards. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
(Brady and Collier 2010)
Pollitt, Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.
(Pollitt, Birchal and Putman 1998)

Books with four or more authors
Surname, Name, Name and Surname, Name and Surname, and
Name and Surname. Year of publication. Title. Place of publication: Publisher.
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Pollitt, Christopher, Colin Talbot, Janice Caulfield, and Amanda Smullen.
2005. Agencies: How Governments do Things Through Semi-Autonomous
Organizations. New York: Palgrave Macmillan.
(Pollitt et al. 2005)

Editor(s) or translator(s) in place of the author(s)
Surname, Name, Name and Surname, ed. Year of publication. Title.
Place of publication: Publisher.
Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and
Pierre Ostigoy, eds. 2017. The Oxford Handbook of Populism. New York:
Oxford University Press.
(Kaltwasser et al. 2017)

Chapter in an edited book
Surname, Name. Year of publication. “Title of the chapter.” In
Title, ed. Name Surname, pages range. Place of publication:
Publisher.
Lošonc, Alpar. 2019. “Discursive dependence of politics with the confrontation between republicanism and neoliberalism.” In Discourse and
Politics, eds. Dejana M. Vukasović and Petar Matić, 23-46. Belgrade:
Institute for Political Studies.
(Lošonc 2019)

Journal Articles
Regular issue
Surname, Name. Year of publication. “Title of the article.” Journal
Volume, if available (issue): page range. DOI.
Ellwood, David W. 2018. “Will Brexit Make or Break Great Britain?”
Serbian Political Thought 18 (2): 5-14. doi: 10.22182/spt.18212018.1.
(Ellwood 2018)

Special issue
Surname, Name. Year of publication. “Title of the article.” In “Title
of the special issue”, ed. Name Surname, Special issue, Journal: page range. DOI.
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Chin, Warren. 2019. “Technology, war and the state: past, present and
future.” In “Re-visioning war and the state in the twenty-first century.”
Special issue, International Affairs 95 (4): 765–783. doi: 10.1093/ia/
iiz106.
(Chin 2019)

Encyclopedias and dictionaries
When the author/editor is known
Surname, Name, Name Surname, ed. Year of publication. Title.
Vol. Place of publication: Publisher.
Badie, Bertrand, Dirk Berg-Schlosser, and Leonardo Morlino, eds. 2011.
International Encyclopedia of Political Science. Vol. 1. Los Angeles:
Sage Publications.
(Badie, Berg-Schlosser and Morlino 2011)

When the author/editor is unknown
Title. Year of publication. Place of publication: Publisher.
Webster’s Dictionary of English Usage. 1989. Springfield, Massachusetts:
Merriam-Webster Inc.
(Webster’s Dictionary of English Usage 1989)

PhD dissertation
Surname, Name. Year of publication. “Title of the dissertation.”
PhD diss. University.
Munger, Frank J. 1955. “Two-Party Politics in the State of Indiana.” PhD
diss. Harvard University.
(Munger 1955, 17–19)

Newspapers and magazines
Signed articles
Surname, Name. Year of publication. “Title of the article.” Newspaper/Magazine Date: page range.
Clark, Phil. 2018. “Rwanda’s Recovery: When Remembrance is Official
Policy.” Foreign Affairs, January/February 2018: 35–41.
(Clark 2018)
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Unsigned articles
Title of the newspaper/magazine. Year of publication. “Title of the
article.” Date: page range.
New York Times. 2002. “In Texas, Ad Heats Up Race for Governor.”
July 30, 2002.
(New York Times 2002)

Corporate author
Name of the corporate author [acronym if needed]. Year of publication. Title of the publication. Place of publication: Publisher.
International Organization for Standardization [ISO]. 2019. Moving from
ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. Geneva: International Organization
for Standardization.
(International Organization for Standardization [ISO] 2019) – The first
in-text citation
(ISO 2019) – Second and all subsequent citations

Special cases of referencing
Citing edition other than the first
Surname, Name. Year of publication. Title, edition number. Place
of publication: Publisher.
Bull, Hedley. 2012. The Anarchical Society: A Study of Order in World
Politics, 4th edition. New York: Columbia University Press.
(Bull 2012)

Multiple sources of the same author
1) Multiple sources by the same author should be arranged chronologically by year of publication in ascending order.
Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New
York: W. W. Norton & Company.
Mearsheimer, John J. 2010. “The Gathering Storm: China’s Challenge
to US Power in Asia.” The Chinese Journal of International Politics 3
(4): 381–396. doi: 10.1093/cjip/poq016.

2) Multiple sources by the same author from the same year should
be alphabetized by title, with lowercase letters attached to the
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year. Those letters should be used in parenthetical citation
as well.
Walt, Stephen M. 2018a. The Hell of Good Intentions: America’s Foreign
Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy. New York: Farrar, Straus
and Giroux.
(Walt 2018a)
Walt, Stephen M. 2018b. “Rising Powers and the Risk of War: A Realist
View of Sino-American Relations.” In Will China’s Rise be Peaceful:
Security, Stability and Legitimacy, ed. Asle Toje. 13‒32. New York:
Oxford University Press.
(Walt 2018b)

3) Single-authored sources precede multiauthored sources beginning with the same surname or written by the same person.
Pollitt, Christopher. 2001. “Clarifying convergence. Striking similarities
and durable differences in public management reform.” Public Management Review 3 (4): 471‒492. doi: 10.1080/14616670110071847.
Pollit Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.

4) Multiauthored sources with the same name and surname of the
first author should continue to be alphabetized by the second
author’s surname.
Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.
Pollitt Christopher, Colin Talbot, Janice Caulfield, and Amanda Smullen.
2005. Agencies: How Governments do Things Through Semi-Autonomous
Organizations. New York: Palgrave Macmillan.

Special cases of parenthetical citation
Exceptions to the rule of placing the parenthetical citation at the
end of a sentence
1) If the author is mentioned in the text, even if used in a possessive
form, the year must follow in parenthesis, and page numbers
should be put in the brackets at the end of the sentence.
For the assessment, see Kaltwasser et al. (2017) ... (112).
According to Ellwood (2018) … (7).
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2) When quoting directly, if the name of the author precedes the
quotation, the year and page numbers must follow in parenthesis.
Mearsheimer (2001, 28) claims that: “...”

3) When using the same source multiple times in one paragraph,
the parenthetical citation should be placed either after the last
reference (or at the end of the paragraph, preceding the final
period) if the same page (or page range) is cited more than
once, or at the first reference, while the subsequent citations
should only include page numbers.
Do not use ibid or op. cit. with repeated citations.
Using brief phrases such as “see”, “compare” etc.
Those phrases should be enclosed within the parenthesis.
(see Ellwood 2018)

Using secondary source
When using a secondary source, the original source should be cited
in parenthesis, followed by “quoted in” and the secondary
source. The reference list should only include the secondary
source.
“Its authority was greatly expanded by the constitutional revision of
1988, and the Court of Arbitration can now be regarded as a ‘genuine
constitutional court’” (De Winter and Dumont 2009, 109 cited in: Lijphart 2012, 39‒40).
Lijphart, Arend. 2012. Patterns of Democracy: Government Forms and
Performance in Thirty-Six Countries, 2nd edition. New Haven & London:
Yale University Press.

Multiple sources within the same parentheses
1) When multiple sources are cited, they should be separated by
semicolons.
(Mearsheimer 2001, 34; Ellwood 2018, 7)

2) When multiple sources by the same author, but published in
different years are cited, the name of the author is cited only
the first time. The different years are separated by commas
or by semicolon where page numbers are cited.
(Mearsheimer 2001, 2010) or (Mearsheimer 2001, 15–17; 2010, 390)
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3) When different authors share the same surname, include the
first initial in the parenthesis.
(M. Chiti 2004, 40), (E. Chiti 2004, 223)
Chiti, Edoardo. 2004. “Administrative Proceedings Involving European
Agencies.” Law and Contemporary Problems 68 (1): 219–236.
Chiti, Mario. 2004. “Forms of European Administrative Action.” Law
and Contemporary Problems 68 (1): 37–57.

Legal and Public Documents
Sections, articles or paragraphs can be cited in the parentheses.
They should be appropriately abbreviated.
Constitutions and laws
The title of the legislative act [acronym if needed], “Official Gazette
of the state” and the number of the official gazette, or the
webpage and the date of last access.
The Constitution of the Republic of Serbia, “Official Gazette of the
Republic of Serbia”, No. 98/06.
(The Constitution of the Republic of Serbia, Art. 33)
The Law on Foreign Affairs [LFA], “Official Gazette of the Republic of
Serbia”, No. 116/2007, 126/2007, and 41/2009.
(LFA 2009, Art. 17)
Succession Act [SA], “Official Gazette of the Republic of Croatia”, No.
48/03, 163/03, 35/05, 127/13, and 33/15 and 14/19.
(SA 2019, Art. 3)
An Act to make provision for and in connection with offences relating
to offensive weapons [Offensive Weapons Act], 16th May 2019, www.
legislation.gov.uk/ukpga/2019/17/pdfs/ukpga_20190017_en.pdf, last
accessed 20 December 2019.
(Offensive Weapons Act 2019)

Government decisions and decisions of the institutions
The name of the government body or institution [acronym or abbreviation], the title and number of the decision, date of the decision passing, or the webpage and the date of the last access.
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Protector of Citizens of the Republic of Serbia [Protector of Citizens],
Opinion No. 19–3635/11, 11 January 2012, https://www.ombudsman.
org.rs/attachments/064_2104_Opinion%20HJC.pdf, last accessed 20
December 2019.
(Protector of Citizens, 19–3635/11)
U.S. Department of the Treasury [USDT], Treasury Directive No. 13–02,
July 20, 1988, https://www.treasury.gov/about/role-of-treasury/orders-directives/Pages/td13-02.aspx, last accessed 20 December 2019.
(USDT, 13–02)

Legislative acts of the European Union
The title of the legislative act, the number of the official gazette,
the publication date and the number of the page in the same
format as on the EUR-lex website: https://eur-lex.europa.eu/
homepage.html.
Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the
Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles
concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers, OJ L 55, 28.2.2011, p. 13–18.
(Regulation 182/2011, Art. 3)

Treaties
European Union founding treaties
Title of the treaty or title of the consolidated version of the treaty
[acronym], information on the treaty retrieved from the official gazette in the same format as on the EUR-lex website:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Treaty on European Union [TEU], OJ C 191, 29.7.1992, p. 1–112.
(TEU 1992, Art. J.1)
Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU], OJ C
115, 9.5.2008, p. 13–45.
(TEU 2008, Art. 11)
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European
Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.
(TFEU 2016, Art. 144)
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Other treaties
Title of the treaty [acronym or abbreviation], date of conclusion,
UNTS volume number and registration number on the United
Nations Treaty Collection website: https://treaties.un.org.
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization [Marrakesh Agreement], 15 April 1994, UNTS 1867, I-31874.
(Marrakesh Agreement 1994)
International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR], 19 December 1966, UNTS 999, I-14668.
(ICCPR 1966)
Treaty of Peace between the State of Israel and the Hashemite Kingdom
of Jordan [Israel Jordan Peace Treaty], 26 October 1994, UNTS 2042,
I-35325.
(Israel Jordan Peace Treaty 1994)

Decisions of international organizations
The name of the international organization and its body [acronym],
the decision number, the title of the decision, the date of the
decision passing.
United Nations Security Council [UNSC], S/RES/1244 (1999), Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting,
on 10 June 1999.
(UNSC, S/RES/1244)
Parliamentary Assembly of the Council of Europe [PACE], Doc. 14326,
Observation of the presidential election in Serbia (2 April 2017), 29
May 2017.
(PACE, Doc. 14326, para. 12)

Case law
Case law of the courts in the Republic of Serbia
The type of the act and the name of the court [acronym of the court],
the case number with the date of the decision passing, the
name and number of the official gazette where the decision
is published – if available.
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Decision of the Constitutional Court of the Republic of Serbia [CCRS],
IUa-2/2009 of 13 June 2012, “Official gazette of the Republic of Serbia”,
No. 68/2012.
(Decision of CCRS, IUa-2/2009)
Decision of the Appellate Court in Novi Sad [ACNS], Rzr–1/16 of 27
April 2016.
(Decision of ACNS, Rzr–1/16)

Case law of the International Court of Justice
The name of the court [acronym], the case title, type of the decision
with the date of the decision passing, the name and number
of I.C.J. Reports issue where the decision is published, page
number.
International Court of Justice [ICJ], Application of the Interim Accord
of 13 September 1995 (the Former Yugoslav Republic of Macedonia v.
Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644.
(ICJ Judgment 2011)
International Court of Justice [ICJ], Accordance with the International
Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo,
Advisory Opinion of 22 July 2010, I.C.J. Reports, p. 403.
(ICJ Advisory Opinion 2010)

Case law of the Court of Justice of the European Union
The case title, the case number, type of the case with the date of
the decision passing, ECLI.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Judgment
of the Court (Grand Chamber) of 22 January 2014, ECLI:EU:C:2014:18.
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European
Parliament and Council of the European Union, C-270/12) or
(CJEU, C-270/12)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European
Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 12 September 2013,
ECLI:EU:C:2013:562.
(Opinion of AG Jääskinen, C-270/12)
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Case law of the European Court of Human Rights
The case title, number of the application, type of the case with the
date of the judgment passing, ECLI.
Pronina v. Ukraine, No. 63566/00, Judgment of the Court (Second Section)
on Merits and Just Satisfaction of 18 July 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0718JUD006356600.
(Pronina v. Ukraine 63566/00, par. 20) or
(ECHR, 63566/00, par. 20)

Case law of other international courts and tribunals
The name of the court [acronym], the case number, the case title,
type of the decision with the date passing.
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in
the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [ICTY], Case No.
IT-94-1-A-AR77, Prosecutor v. Dusko Tadic. Appeal Judgement on
Allegations of Contempt Against Prior Counsel, Milan Vujin. Judgment
of 27 February 2001.
(Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A-AR77) or
(ICTY, IT-94-1-A-AR77)

Archive sources
Name of the repository [acronym], title or number of the fond
[acronym], box number, folder number – if available, reference code, “title of the document” – or, if it is not available,
provide a short description by answering the questions who?
whom? what?, place and date – or n.d. if no date is provided.
Arhiv Srbije [AS], MID, K-T, f. 2, r93/1894, “Izveštaj Ministarstva
inostranih dela o postavljanju konzula”, Beograd, 19. april 1888.
(AS, MID, K-T, f. 2)
(AS, MID, f. 2) – When the folder number is known only
Dalhousie University Archives [DUA], Philip Girard fonds [PG], B-11,
f. 3, MS-2-757.2006-024, “List of written judgements by Laskin,” n.d.
(DUA, PG, B-11, f. 3)
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Web sources
Surname, Name or name of the corporate author [acronym]. Year
of publication or n.d. – if the year of publication cannot be
determined. “The name of the web page.” The name of the
web site. Date of creation, modification or the last access
to the web page, if the date cannot be determined from the
source. URL.
Bilefsky, Dan, and Ian Austen. 2019. “Trudeau Re-election Reveals
Intensified Divisions in Canada.” The New York Times. https://www.
nytimes.com/2019/10/22/world/canada/trudeau-re-elected.html.
(Bilefsky and Austen 2019)
Institute for Political Studies [IPS]. n.d. “The 5th International Economic
Forum on Reform, Transition and Growth.” Institute for Political Studies. Last accessed 7 December 7 2019. http://www.ips.ac.rs/en/news/
the-5th-international-economic-forum-on-reform-transition-and-growth/.
(Institute for Political Studies [IPS], n.d.) – First in-text citation
(IPS, n.d.) – Second and every subsequent citation
Associated Press [AP]. 2019. “AP to present VoteCast results at AAPOR
pooling conference.” May 14, 2019. https://www.ap.org/press-releases/2019/ap-to-present-votecast-results-at-aapor-polling-conference.
(AP 2019)

TEXT FORMATTING
General guidelines in writing the manuscript
The manuscript should be written in Word, in the following manner:
- Paper size: A4;
- Margins: Normal 2.54 cm;
- Use roman font (plain letters) to write the text, unless specified otherwise;
- Line spacing: 1.5;
- Footnote line spacing: 1;
- Title font size: 14 pt;
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- Subtitles font size: 12 pt;
- Text font size: 12 pt;
- Footnote font size: 10 pt;
- Tables, charts and figures font size: 10 pt;
- Use Paragraph/Special/First line at 1.27 cm;
- Text alignment: Justify;
- Font color: Automatic;
- Page numbering: Arabian numerals in lower right corner;
- Do not break the words manually by inserting hyphens;
- Save the manuscript in the .doc format.
Research article manuscript preparation
The manuscript should be prepared in the following manner:
Name and surname of the first author*
* In the footnote: E-mail address: The institutional e-mail address is strongly recommended.

Affiliation
Name and surname of the second author
Affiliation

TITLE OF THE PAPER**
In the footnote: Optionally, include one of the following (or similar) information: 1) name
and number of the project on which the paper was written: 2) the previous presentation of the
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