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2. Социјално укључивање и смањење сиромаштва 
као део процеса европских интеграција 

2.1. Развој релевантних политика, институционалног и 
регулаторног оквира у Европској унији 

2.1.1. Европска унија (у даљем тексту: ЕУ) је оснивачким уговорима утврдила широк 
спектар својих задатака у које спадају: постизање високог нивоа запослености и 
социјалне заштите, једнакост између жена и мушкараца, подизање животног 
стандарда и квалитета живота и постизање економске и социјалне кохезије и 
солидарности између држава чланица1. Посвећеност ЕУ испуњењу наведених 
задатака потврђена је 1994. године када је Европска комисија дефинисала 
Европски социјални модел као „заједничке вредности које обухватају 
демократију и индивидуална права, слободно колективно преговарање, тржишну 
економију, једнаке могућности за све и социјалну заштиту и солидарност.”2 

2.1.2. Координација политика социјалног укључивања међу чланицама ЕУ 
реализује се кроз примену тзв. Отвореног метода координације (у даљем 
тексту: ОМК) на нивоу ЕУ3. Ово је добровољан процес политичке сарадње између 
земаља чланица заснован на размени искустава и договору о заједничким 
циљевима и показатељима који омогућавају мерење напретка у остваривању 
утврђених циљева, као и координацију политика.  

2.1.3. Након што је Уговором из Амстердама 1997. године примена ОМК проширена на 
област запошљавања, ЕУ је 2000. године усвојила Лисабонску стратегију, којом је 
примена ОМК проширена на социјално укључивање, пензије, здравствену 
заштиту и дуготрајно збрињавање4. Саставни део Лисабонске стратегије чинила 
је Стратегија социјалног укључивања  као оквир за развој националних стратегија и 
координацију јавних политика између држава чланица ЕУ о питањима која се тичу 
социјалне искључености5. У току 2005. године дефинисани су и кровни циљеви за 
тзв. „социјални” ОМК и за сваку област појединачно. 

2.1.4. Ова координирана акција на нивоу ЕУ довела је до израде националних акционих 
планова6 путем којих државе чланице критички преиспитују своје јавне политике и 
дефинишу начине на које ће спроводити активности у процесу социјалног 
укључивања и смањења сиромаштва. Такође, у оквиру ОМК утврђени су 
механизми праћења социјалног стања у ЕУ путем Извештаја о социјалном стању 
у ЕУ7  и Европске опсерваторије за социјално стање и демографију8.  

                                                   
1 Члан 2. Уговора о Европској заједници. 
2 White Paper on social policy (COM (94) 333), 
http://aei.pitt.edu/1118/1/social_policy_white_paper_COM_94_333_A.pdf   
3 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions of 2 July 2008 – ‘A renewed commitment to social Europe: Reinforcing 
the Open Method of Coordination for Social Protection and Social Inclusion’(COM(2008) 418 final). 
4 Отворени метод координације је у наведеним областима у почетку подразумевао три одвојена процеса, који 
су 2005. године обједињени у јединствени механизам, тзв. социјални ОМК (Social OMC). 
5 eнг. Social Inclusion Strategy. 
6 енг. National Action Plans. Од 2008. године државе чланице усвајају националне стратешке извештаје (National 
Strategic Reports), којe процењују Европска комисија и Савет путем заједничких извештаја.  
7 енг. Report on the Social Situation in the European Union.  
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2.1.5. Поред Европског социјалног фонда9, као главног механизма за остваривање циљева 
утврђених у оквиру ОМК, ЕУ пружа финансијску подршку у процесу социјалног 
укључивања и смањења сиромаштва и кроз следеће инструменте: Европски фонд за 
ублажавање последица глобализације10, Фонд за европску помоћ 
најугроженијима11, Фонд солидарности ЕУ12 и Програм за запошљавање и 
социјалне иновације13. Развоју европског социјалног модела комплементаран је 
процес изградње политике економске и социјалне кохезије, чији је циљ 
остваривање уравнотеженог и хармоничног развоја, пре свега путем смањења 
социјалних и економских разлика између региона. Наведено се постиже пружањем 
подршке мање развијеним регионима путем европских структурних и 
инвестиционих фондова – Европског социјалног фонда и Европског фонда за 
регионални развој, као и Кохезионог фонда14.  

2.1.6. Када је реч о примарним изворима права, најновији напредак у области 
социјалне политике на нивоу ЕУ постигнут је усвајањем Уговора из Лисабона 
2007. године. Уговор је увео многе новине од значаја за уређивање социјалних 
питања у правни поредак ЕУ. Ово се пре свега односи на експлицитно утврђивање 
подељене надлежности између ЕУ и држава чланица у области социјалне политике. 
Такође, Уговор садржи тзв. „социјалну” одредбу15 , према којој ће ЕУ у креирању и 
примени својих политика и активности „узимати у обзир захтеве у вези са 
успостављањем високе стопе запослености, пружањем одговарајуће социјалне 
заштите, борбом против социјалне искључености и високим нивоом образовања, 
обучавања и заштите здравља људи”. 

2.1.7. Институционални оквир ЕУ на првом месту обухвата Европску комисију, као 
предлагача прописа Европском парламенту и Савету ЕУ, па тако и у вези са 
процесом социјалног укључивања. У Европској комисији налази се неколико 
генералних директората надлежних за активности у области социјалног 
укључивања: Генерални директорат за запошљавање, социјална питања и 
укључивање, Генерални директорат за образовање и културу и Генерални 
директорат за здравље и потрошаче. Поред тога, Комисија је установила неколико 
стручних тела од значаја за процес социјалног укључивања, попут Комитета за 
социјалну заштиту16.  

2.1.8. Европски парламент је у процесу социјалног укључивања присутан путем 
активности неколико својих одбора, и то за: запошљавање и социјална питања, 
људска права, културу и образовање, права жена и родну равноправност, итд. 
Савет ЕУ расправља и одлучује о питањима у процесу социјалног укључивања на 
различитим заседањима, пре свега у оквиру Савета за запошљавање, социјалну 

                                                                                                                                                       
8 енг. European Observatory on Social Situation and Demography.  
9 енг. European Social Fund, http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en  
10 енг. European Globalisation Adjustment Fund, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326& 
11 енг. Fund for European Aid to the Most Deprived, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en 
12 енг. EU Solidarity Fund, http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_en.cfm 
13 енг. Employment and Social Innovation Programme (EaSI). Програм спаја досадашњи Програм за запошљавање 
и социјалну солидарност ЕУ (Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS), Европска мрежа 
послова (The European Job Mobility Portal – EURES) и Европски инструмент за микрофинансирање (European 
Progress Microfinance Facility), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081  
14 Више информација на сајту Европске комисије: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_en.cfm 
15 енг. Social Clause. Члан 5а Уговора из Лисабона, преузето са интернет презентације: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN, 28.5.2014.  
16 енг. Social Protection Committee, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758 
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политику, здравље и потрошаче и Савета за образовање, омладину, културу и 
спорт.  

2.1.9. Од осталих тела ЕУ значајних за процес социјалног укључивања важно је поменути 
и два комитета: Европски економско-социјални комитет и Комитет региона. 
Европски економско-социјални комитет17 има саветодавну улогу у процесу 
доношења прописа и представља основно тело ЕУ за сарадњу са цивилним 
друштвом и социјалним партнерима – послодавцима и синдикатима. Комитет 
региона18 такође има саветодавну улогу и окупља представнике регионалних и 
локалних власти.  

2.1.10. Такође, за процес социјалног укључивања значајан је и рад агенција ЕУ, којих има 
више врста. Децентрализоване - комунитарне агенције су установљене углавном 
ради извршавања специфичних техничких, научних или управљачких задатака. 
Агенције ове врсте надлежне за процес социјалног укључивања су: Европска 
фондација за обуке19, Европски центар за развој стручног оспособљавања и 
усавршавања20, Европска фондација за унапређење услова живота и рада21, 
Агенција ЕУ за основна права22, Европска агенција за безбедност и здравље на 
раду23 и Европски институт за родну равноправност24. Извршне агенције, попут 
Европске извршне агенције за образовање, аудиовизуелне услуге и културу25, 
углавном су успостављене за управљање појединачним програмима ЕУ (попут 
програма за модернизацију високог школства – TEMPUS, који je у финансијској 
перспективи 2014 -2020. године замењен програмом Erasmus+).  

2.2. Стратешки оквир у Европској унији 
2.2.1. Стратегија под називом Европа 2020: Стратегија паметног, одрживог и 

инклузивног раста26 (у даљем тексту: Стратегија „Европа 2020”) представља 
основни документ актуелног стратешког оквира ЕУ. Усвајање овог документа 
представља покушај успешније координације економске и социјалне политике на 
нивоу ЕУ, с обзиром на досадашње остваривање циљева Лисабонске стратегије и 
њене социјалне димензије – Агенде социјалне политике 2000-201027.  

2.2.2. Функционисање правне државе: Гаранције демократије и владавине права су део 
тзв. политичких критеријума за приступање Европској унији.28 За ова питања 
посебно је важан Наслов VII29 Споразума о стабилизацији и придруживању, који 

                                                   
17 енг. European Economic and Social Committee, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home 
18 енг. The Committee of the Regions, http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx 
19 енг. European Training Foundation, http://www.etf.europa.eu/ 
20 енг. European Centre for the Development of Vocational Training, http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx 
21 енг. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/ 
22 енг. European Union Agency for Fundamental Rights, http://fra.europa.eu/en 
23 енг. European Agency for Safety and Health at Work, https://osha.europa.eu/en 
24 енг. European Institute for Gender Equality, http://eige.europa.eu/ 
25 енг. The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
26 Усвојена на Самиту ЕУ 17. јуна 2010. године, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
27 енг. Agenda for Social Policy.  
28 У току преговора за приступање ЕУ, за функционисање правне државе посебно ће бити значајна 
преговарачка поглавља: 23 (правосуђе и основна права), 24 (правда, слобода и безбедност), 32 (финансијски 
надзор), 33 (финансијска и буџетска питања) и 34 (институције). 
29 Чл. 80-87. 
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чине одредбе које се односе на правосуђе, слободу и безбедност.30 Европска унија 
оценила je да је Република Србија постигла висок степен усклађености политичких 
критеријума за чланство у ЕУ, али се очекује наставак деловања у правцу њиховог 
потпуног испуњавања и спровођење кључних реформи и законодавства, нарочито у 
погледу реформе правосуђа, борбе против корупције и организованог криминала, 
реформе државне управе, независности кључних институција, слободе медија, 
заштите мањина и борбе против дискриминације. Посебну пажњу треба посветити 
правима и укључивању осетљивих друштвених група, нарочито Рома, као и 
решавање проблема дискриминације на основу сексуалне оријентације или родне 
припадности.31  

2.2.3. Становништво: Европска унија суочава се са демографским променама (старењем 
становништва, ниским стопама рађања, изменама у породичној структури и 
миграцијама). Као одговор на њих, на нивоу ЕУ идентификовано је пет кључних 
праваца: подршка демографском обнављању кроз обезбеђивање бољих услова за 
породице и усклађивање пословног и породичног живота; подстицање 
запошљавања и повећање квалитета рада; повећање продуктивности инвестирањем 
у образовање и истраживање; примање и интеграција миграната у Европу; 
обезбеђивање одрживих јавних финансија како би адекватне пензије биле 
загарантоване и здравствена заштита и дуготрајно збрињавање.  

2.2.4. Регионална политика ЕУ: представља развојну политику ЕУ (тзв. кохезиона 
политика), која ће се у периоду 2014-2020. године спроводити уз помоћ европских 
структурних и инвестиционих фондова, и тиме основну политику за спровођење 
стратегије „Европа 2020”. Као и у претходним годинама, основни фондови 
кохезионе политике су Европски фонд за регионални развој и Европски социјални 
фонд, као и Кохезиони фонд. Међутим, нови буџетски период 2014-2020. године 
доноси и одређене новине у кохезионој политици: уводи се другачија 
класификација региона, усмереност на одређене приоритете, увођење ex-ante и ex-
post предуслова за постизање конкретних циљева, постојање резервних средстава 
која ће бити расподељена на основу учинка, итд32.  

2.2.5. Рурални развој: Два основна елемента заједничке пољопривредне политике ЕУ 
јесу подршка пољопривредницима у повећању конкурентности и промовисање 
развоја руралних подручја, посебно у мање привлачним регионима. У складу са 
овим циљевима, финансирање пољопривредника усмерава се на заштиту животне 
средине и на квалитет, пре него на квантитет производње. На нивоу ЕУ 
одговорност према руралном развоју повећана је кроз јединствен финансијски 
инструмент – Европски пољопривредни фонд за рурални развој33 – чији је циљ 
промовисање пољопривреде и шумарства, као и свих типова руралних активности. 

                                                   
30 Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, „Службени гласник РС - Међународни 
уговори”, број 83/08. 
31 Састанак на нивоу министара на ком се отвара Међувладина конференција о приступању конференција о 
приступању Србије Европској унији – Општа позиција ЕУ (надаље и: Преговарачки оквир ЕУ), в. посебно т. 14 
и 21. Преузето са интернет презентације Канцеларије за европске интеграције: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovaracki_okvir.pdf,13.2.14. 
32  Refocusing EU Cohesion Policy for Maximum Impact on Growth and Jobs: The Reform in 10 points, преузето са 
интернет презентације: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_en.htm, 13.2.2014.  
33 енг. European Agricultural Fund for Rural Development, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-
opportunities/index_en.htm 
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2.2.6. Запошљавање: Стратегијом „Европа 2020” истиче се циљ повећања стопе 
запослености становништва старости 20-64 године на најмање 75% до 2020. године. 
Стратегијом  се утврђују и смернице које се посебно односе на област 
запошљавања34. Оне представљају део пакета интегрисаних смерница за економску 
политику и политику запошљавања држава чланица35 и њима се утврђују 
заједнички приоритети и циљеви. Као једна од кључних инициjaтивa, Aгeндa зa 
нoвe вeштинe и рaднa мeстa36 пoсeбнo сe oднoси нa зaпoшљaвaњe и њен циљ је дa 
oмoгући дoстизaњe предвиђених нивoa зaпoслeнoсти и oдрживoст сoциjaлнoг 
мoдeлa37. Европска стратегија запошљавања38 прeдстaвљa oквир за ОМК у области 
зaпoшљaвaњa. Кao oдгoвoр нa висoкe стoпe нeзaпoслeнoсти у EУ, EК je у 2012. 
гoдини дoнeлa скуп мeрa у циљу крeирaњa пoслoвa, под називом Пaкeт зa 
зaпoшљaвaњe39.  

2.2.7. Социјално предузетништво: Eврoпском плaтфoрмом зa бoрбу прoтив сирoмaштвa 
и сoциjaлнe искључeнoсти40 истиче се рaзвиjaњe пaртнeрствa и искoришћaвaњe 
пoтeнциjaлa сoциjaлнe eкoнoмиje. Нajсвeoбухвaтниja пoлитикa у oвoj oблaсти нa 
eврoпскoм нивoу дeфинисaнa je Инициjaтивoм зa сoциjaлнo пoслoвaњe41, којом су 
предвиђени циљеви унапређења квaлитeтa прoписa; oлaкшaвaњe приступa 
финaнсирaњу и структурним фoндoвимa42, рeвизиja прaвилa jaвних нaбaвки и мeрa 
држaвнe пoмoћи зa сoциjaлнe и лoкaлнe услугe и прoмoциja сeктoрa. Нaстaвaк 
aктивнoсти у oквиру другe фaзe пoдршкe зaпoчeтa je пoтписивaњeм Стрaзбуршкe 
дeкларaциje43.  

2.2.8. Политике образовања и обуке: У земљама ЕУ циљеви реформе образовних 
система односе се превасходно на унапређење квалитета образовања, укључивање 
деце у програме раног развоја, смањење броја ученика који  напуштају систем 
образовања, повећање броја младих особа са завршеним факултетом и повећање 
броја одраслих који учествују у програмима целоживотног учења. Кључне теме су: 
повећање релевантности система образовања за потребе тржишта рада 
прилагођавањем исхода учења, креирањем националних оквира квалификација и 
оснаживањем садашње и будуће радне снаге за прилагођавање на нове услове и 
потенцијалне промене у каријери. Један од приоритета је признавање компетенција 
стечених путем формалног и неформалног образовања, као и информалног учења, с 

                                                   
34 Повећање партиципације на тржишту рада и смањење структурне незапослености; развој обучене радне 
снаге која одговара потребама тржишта рада, промовисање квалитетних послова и целоживотног учења; 
побољшање учинка система образовања и обука на свим нивоима, као и повећање учешћа особа са високим 
образовањем 
35 Европска комисија предлаже смернице за националне политике запошљавања, одобравају их националне 
владе, а усваја Европски савет. 
36 енг. Agenda for New Skills and Jobs, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958 
37 Пoрeд Aгeндe, aктивнoсти су пoдржaнe и oд стрaнe Eврoпскe oпсeрвaтoриje зa зaпoшљaвaњe (European 
Employment Observatory) и Прoгрaмa зa зajeдничкo учeњe (Mutual Learning Programme). 
38 European Employment Strategy, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101 
39 Employment Package, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en 
40 European Platform against Poverty and Social Exclusion, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961 
41 енг. Social Business Initiative, COM(2011) 682.  Влада Републике Србије учествује као посматрач у 
експертској групи GECES. 
42 Програм за запошљавање и социјалне иновације предвиђа подршку социјалном предузетништву и микро-
кредитима, као један од три приоритетна правца деловања. 
43 Strasbourg declaration, http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-
entrepreneurs/declaration/index_en.htm  
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циљем даљег учења или запошљавања.44 Земље чланице ЕУ учествују у Отвореном 
методу координације у области образовања и обуке, а основна документа за 
сарадњу су: Стратешки оквир за европску сарадњу у образовању и обуци, 
„Промишљање образовања – улагање у вештине за боља социјално-економска 
постигнућа”, Препорука Европске комисије о признавању неформалног и 
информалног учења, акциони план „Отварање образовања” и акциони план 
„Предузетништво 2020”.45 

2.2.9. Финансијско сиромаштво и ускраћеност егзистенцијалних потреба: Један од 
пет циљева Стратегије „Европа 2020” јесте смањење броја лица која живе под 
ризиком од сиромаштва или социјалне искључености, што се прати кроз показатељ 
AROPE46 као нови и проширени примарни показатељ сиромаштва и социјалне 
искључености Стратегијом је планирано смањење броја лица која живе под 
ризиком од сиромаштва или социјалне искључености за 20 милиона на нивоу 
Европске уније, а затим је овај циљ преведен у националне циљеве47. Рад на изради 
показатеља животног стандарда на нивоу ЕУ континуирано тече у оквиру 
Подгрупе за показатеље Комитета за социјалну заштиту48 која у 2014. години, 
између осталог, планира израду показатеља који ће успети да јасније прикаже 
ефекат социјалних трансфера у различитим кризним ситуацијама49.  

2.2.10. Социјална и дечија заштита: Стратегија „Европа 2020” представља најважнији 
стратешки оквир за ову област. кључна иницијатива кроз коју се стратегија 
реализује јесте Европска платформа за борбу против сиромаштва и социјалне 
искључености50, у оквиру које се наглашава адекватност и одрживост новчаних 
давања у области социјалне и дечије заштите, као и формулисање 
вишедимензионалних политика и мера за унапређење положаја осетљивог 
становништва као што су једнородитељске породице, старије жене, мањине, Роми, 
особе са инвалидитетом и бескућници. Додатно, нагласак је на потреби да се 
унапреде вештине најсиромашнијих и да се обезбеди укључивање на тржиште рада 
оних категорија које су од њега најудаљеније. Координација јавних политика у овој 
сфери се обезбеђује кроз Отворени метод координације и Комитет за социјалну 
заштиту51. Искорењивање сиромаштва деце представља један од заједничких 
приоритета држава чланица у оквиру ОМК, а теме редовних извештаја Комитета су 
дечије сиромаштво и благостање, као и социјалне услуге од општег интереса. Кроз 

                                                   
44 Europe 2020, A European startegy for smart, sustainable and inclusive growth, Flagship Initiative: An Agenda for 
new skills and jobs: A European contribution towards full employment, EC 2010, преузето са: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958, 29.5.2014. 
45 Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training 
(‘ET 2020’); Commission communication of 20 November 2012 on Rethinking Education: Investing in skills for better 
socio-economic outcomes (COM/2012/0669 ); Council recommendation of 20 December 2012 on the validation of 
non-formal and informal learning  (2012/C 398/01); Commission communication of 29 September 2013 on Opening up 
Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources 
(COM/2013/0654); Entrepreneurship 2020 action plan  Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe. 
46 енг. AROPE – at risk of poverty or social exclusion. 
47 Europe 2020, A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, преузето са: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf, 29.5.2014.   
48 енг. Indicators’ sub-group, Social Protection Committee, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=830&langId=en. 
49 Social Protection Committee Indicators Sub-group, 2014 ISG Work Programme,  преузето са: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=830&langId=en, 29.5.2014.   
50 European platform against poverty and social exclusion, преузето са интернет презентације: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:EN:PDF, 29.5.2014. 
51 Под појмом социјалне заштите подразумевају се сва давања и услуге усмерене на обезбеђење социјалне 
сигурности и заштиту од ризика, а не само оне које у Србији дефинише Закон о социјалној заштити. 
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Пакет мера за социјално улагање52, Европска комисија даје смернице земљама 
чланицама за модернизацију њихових социјалних система. Треба поменути и 
Повељу о људским правима, Стратегију ЕУ за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом 2010-2020. године53, Агенду ЕУ за права деце54, али и бројне 
препоруке које се односе на област социјалне и дечије заштите. Крајем 2013. 
године Савет Европске уније је усвојио препоруку о делотворним мерама на 
националном нивоу за интеграцију Рома55. 

2.2.11. Пензије: Пензијски системи на нивоу ЕУ такође су регулисани  тзв. „меким 
законодавством” кроз ОМК. У области пензијског система, ОМК је реформисан 
2005. године када је интегрисан у „социјални” ОМК. Кровни циљ који се односи на 
пензијски систем су адекватне и одрживе пензије које ће се остварити кроз: 
обезбеђење адекватног прихода и приступа пензијском систему, што ће омогућити 
да се животни стандард након пензионисања одржи на адекватном нивоу; 
обезбеђење финансијске одрживости јавних и приватних пензијских система 
имајући у виду демографске притиске и транспарентан пензијски систем који је 
прилагођен потребама савременог друштва и демографским променама. 

2.2.12. Здравље: Eвропски парламент усвојио је Трећи програм ЕУ у области здравља56 за 
период 2014 – 2020. године, који има четири основна циља које би земље требало 
да укључе у своје здравствене политике: промоцију доброг здравља и превенцију 
болести; развој иновативних и одрживих здравствених система; повећање 
доступности боље и безбедније здравствене заштите и заштита од прекограничних 
претњи по здравље људи57. Поред овог програма, Европска здравствена стратегија 
„Заједно за здравље” усвојена 2007. године представља одговор на изазове са 
којима се земље чланице суочавају у јачању сарадње и координације широм ЕУ, 
размени информација и знања заснованих на доказима, обезбеђивању финансијске 
подршке и помоћи у развоју политика и законодавства58. У фебруару 2013. године 
Европска комисија је представила документ „Инвестирање у здравље” као део 
пакета друштвеног инвестирања у развој и кохезију59.  

2.2.13. Становање: Заједнички извештај о социјалној заштити и социјалној укључености 
из 2010. године60 препознао је социјално становање и подршку домаћинствима у 
обезбеђивању адекватног и квалитетног становања као један од кључних елемената 
који доприноси активној политици социјалне заштите и социјалног укључивања у 

                                                   
52 енг. Social Investment Package, преузето са: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes, 29.5.2014. 
53 European Disability Strategy 2010-2020, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-
strategy/index_en.htm  
54 EU Agenda for the Rights of the Child, http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/eu-
agenda/index_en.htm 
55 Council recommendation on effective Roma integration measures in the member states, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139979.pdf 
56 енг. Third Health Programme 2014-2020, http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm 
57 Regulation (EU) No 282/2014 of the European Parliament and the Council of 11 March 2014 on the establishment of 
a third Programme for the Union’s action in the field of health (2014.2020) and repealing Decision No 1350/2007?EC 
text with EEA relevance, преузето са интернет презентације: http://ec.europa.eu/health.index_en.htm, 2.6.2014.  
58 EU Health Strategy, преузето са интернет презентације: http://ec.europa.eu/health/strtagey/policy/index_en.htm, 
2.6.2014. 
59 Investing in Health, Commission Staff Working Document, Social Investment Package, Brussels, 20.02.2013,  
http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/swd_investing_in_health.pdf 
60 Report of the Social Protection Committee to the Council, Council of the EU, 6500/10 SOC 115 ECOFIN 101, FSTR 
8 EDUC 31 SAN 31, 15 February 2010. 
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Европској унији. Европски парламент усвојио је 2013. године Резолуцију о 
социјалном становању у Европској унији61 којом позива државе чланице и локалне 
власти да израде своје стамбене политике у којима ће осигурати да се право на 
стан, као основно људско право, потврђује у пракси. Овом резолуцијом позване су 
и Европска комисија и државе чланице да дају већи значај становању и сродним 
услугама, укључујући и мере за смањење стамбене искључености, да промовишу 
социјалну и економску улогу социјалног становања, да спроведу мере ради 
превенције и смањења енергетског сиромаштва домаћинстава, итд. 

2.2.14. Људска права и друштвена партиципација:  Европска унија донела је 2000. 
године Повељу о основним правима62, која прокламује неповредивост људског 
достојанства и обједињује општа људска, грађанска, економска и социјална права. 
Уговором из Лисабона из 2007. године ојачане су политичке, економске и 
социјалне слободе и успостављен темељ за цивилни дијалог у ЕУ кроз нове 
одредбе о демократским начелима, а Повеља о основним правима постала је 
обавезујући документ.63 Европска комисија усвојила је Стратегију за 
имплементацију Европске повеље о људским правима.64 Даље, Стратегијом 
„Европа 2020” је утврђено признавање основних права сиромашним и социјално 
искљученим особама. Од секундардних извора права  ЕУ важне су: Директива о 
примени начела равноправности особа без обзира на њихово расно или етничко 
порекло65, Директива  о успостављању оквира за једнак третман на подручју 
запошљавања и одабира звања66, Директива којом се примењује начело 
равноправности мушкараца и жена у могућности добијања и набавке роба, односно 
пружања услуга67  и Директива о примени начела једнаких могућности и једнаког 
третмана мушкараца и жена у вези са питањима запошљавања и обављања 
занимања68.  

2.2.15.  На крају, важно је напоменути да је Европска комисија представила 2011. године 
Оквир ЕУ за националне стратегије за интеграцију Рома до 2020. године69, који 
узима у обзир људска права Рома и обезбеђује основ за њихово социјално и 
економско укључивање.  

                                                   
61 European Parliament resolution of 11 June 2013 on social housing in the European Union (2012/2293(INI)), 
преузето са интернет презентације: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-246, 2.6.2014. 
62 EU Charter of Fundamental Rights, http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm 
63 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, 
signed at Lisbon, 13 December 2007. 2007/C 306/01, ars. 2, 6, 7, 49, 53. 
64 European Commission, Strategy for the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the  
European Union, COM (2010) 573/4, http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_4_en.pdf  
65 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons 
irrespective of racial or ethnic origin, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML  
66 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in 
employment and occupation, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML  
67 Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men 
and women in the access to and supply of goods and services, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:en:PDF 
68 Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the 
principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation 
(recast), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:en:PDF 
69 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions: An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, 
http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf 
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2.3. Законодавни, стратешки и институционални оквир у  
Републици Србији 

 
ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

2.3.1. Према важећем Закону о министарствима70, политикама социјалног укључивања 
у Републици Србији баве се превасходно следеће институције: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство омладине и 
спорта, Министарство привреде, итд. Такође, наведеним политикама баве се и 
следеће посебне организације: Републички секретаријат за јавне политике, 
Републички завод за статистику и Завод за социјално осигурање.  

2.3.2. Законом о буџетском систему71 предвиђено је да од 2015. године започне израда 
буџета по програмском моделу. Програмски буџет ће утицати на ефикасније 
коришћење средстава из буџета и садржаће програме и активности корисника 
буџетских средстава који се спроводе с циљем ефикасног управљања средствима 
по предложеним програмима. Министарство финансија72 je у фебруару 2014. 
године припремило Упутство за припрему програмског буџета73 које ће 
примењивати државни органи, органи територијалне аутономије и јединице 
локалне самоуправе74.  

2.3.3. Закон о локалној самоуправи75 урeђуjе jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, 
критeриjуме зa њихoвo oснивaњe, нaдлeжнoсти, oргaне, нaдзoр нaд њихoвим 
aктимa и рaдoм, зaштиту лoкaлнe сaмoупрaвe и другa питaњa oд знaчaja зa 
oствaривaњe прaвa и дужнoсти jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe. Законом је прописано 
да Република Србија, односно аутономна покрајина, могу поверити јединицама 
локалне самоуправе поједина питања из своје надлежности.  

2.3.4. Политике социјалног укључивања уређене су низом секторских прописа, као што 
су: Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици с децом, 
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закон о забрани 
дискриминације, Закон о родној равноправности, Закон о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености, Закон о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом, Закон о основама система образовања и 
васпитања, Закон о здравственој заштити, итд. Сви наведени и други релевантни 
прописи обрађују се у одговарајућем делу Извештаја.  

 
СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

2.3.5. Основни правци развоја Републике Србије дефинисани су „кровним” стратешким 
документима у које спадају: Национални програм за усвајање правних тековина 
Европске уније (2013-2016), Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 

                                                   
70 „Службени гласник РС”, број 44/14. 
71 „Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13.  
72 У сарадњи са Пројектом за боље услове пословања USAID. 
73 
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2014/Uputstvo%20za%20izradu%20programskog%20b
udzeta.pdf  
74 Стална конференција градова и општина пружаће подршку ограниченом броју локалних самоуправа у 
оквиру пројекта EU Exchange 4, како би их припремили за прелазак на програмско буџетирање. 
75 „Службени гласник РС”, број 129/07.  
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2015. и 2016. годину, Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије 
од 2011. до 2020. године76, Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији77, 
и друге.  

2.3.6. Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (2013-
2016) (National Plan for the Adoption of the Acquis, у даљем тексту: НПАА) 
представља вишегодишњи програм усклађивања домаћег законодавства са правом 
ЕУ. Он дефинише развојне и стратешке циљеве, одговарајуће политике, реформе и 
мере потребне за реализацију ових циљева, утврђује детаљни план усклађивања 
законодавства и дефинише људске и буџетске ресурсе, као и остале фондове 
потребне за спровођење планираних задатака. Овим програмом утврђене су не само 
обавезе које се тичу преношења права ЕУ у домаћи правни поредак, већ и задаци 
који се морају спроводити како би се испунили политички и економски 
критеријуми приступања ЕУ (критеријуми из Копенхагена 1993. године и Мадрида 
1995. године). Различити аспекти политика социјалног укључивања дефинисани су 
у политичким критеријумима, економским критеријумима и секторским 
политикама (социјална политика, запошљавање, образовање, здравље, итд.). 
Комплетна реализација циљева из НПАА треба да се оконча 31. децембра 2016. 
године, након чега ће бити размотрено усвајање новог документа, а у зависности од 
напретка и резултата очекиваних у оквиру приступних преговора са ЕУ.  

2.3.7. Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину 
као основне циљеве економске политике у наредне три године утврђује: 
стабилизацију дуга, након оштрог раста, и успостављање тренда његовог смањења; 
подстицање привредног раста заснованог на инвестицијама и извозу; раст 
запослености и повећање животног стандарда након снажнијег покретања 
привредне активности. Стратегија и политика развоја индустрије Републике 
Србије од 2011. до 2020. године у центар пажње ставља извоз и инвестиције 
прерађивачке индустрије, као кључних генератора раста БДП у наредној деценији. 
Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији као општи циљ рeфoрмe 
поставља унaпрeђeњe рaдa jaвнe упрaвe у склaду сa принципимa тзв. Eврoпскoг 
aдминистрaтивнoг прoстoрa, oднoснo oбeзбeђивaњe висoкoг квaлитeтa услугa 
грaђaнимa и приврeдним субjeктимa, кao и ствaрaњe тaквe jaвнe упрaвe у 
Рeпублици Србиjи кoja ћe знaчajнo дoпринeти eкoнoмскoj стaбилнoсти и пoвeћaњу 
живoтнoг стaндaрдa грaђaнa. 

2.3.8. Република Србија нема свеобухватну стратегију у области људских ресурса и 
друштвеног развоја. Стратегија за смањење сиромаштва у Србији (ССС) 
испунила је свој циљ, а то је да се сиромаштво преполови у периоду од 2003. до 
2008. године, након чега је званично престала њена примена. Ова стратегија је 
оцењена као „високо утицајна” и чак се предлаже да се, услед повећања 
сиромаштва због светске економске кризе, размотри израда нове стратегије за 
смањење сиромаштва78. Овај аргумент додатно има тежину у контексту 
приступања ЕУ јер је новом уредбом о европским структурним и инвестиционим 
фондовима79 као ex ante предуслов за коришћење средстава Европског социјалног 

                                                   
76 „Службени гласник РС”, број 09/14. 
77 „Службени гласник РС”, број 55/11. 
78 „Ка стратешком оквиру за сваки сектор у периоду 2014-2020”, радни документ Генералног секретаријата и 
Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије.  
79 REGULATION (EU) No 1303/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 
December 2013  laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social 
Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and 
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фонда уведено „постојање и примена националног стратешког оквира јавних 
политика за смањење сиромаштва, са циљем активног укључивања особа 
искључених са тржишта рада у складу са Смерницама за запошљавање”.  

2.3.9. Национални миленијумски циљеви развоја, произашли из Миленијумске 
декларације УН80, истичу 2015. године. Влада је редовно извештавала УН о 
реализацији ових циљева до 2009. године.81 У току је идентификовање нове 
глобалне развојне агенде УН за период након 2015. године, а Република Србија 
једна је од 56 земаља у којима су вођене отворене консултације чији је циљ 
дефинисање праваца развоја и начина превазилажења нових глобалних изазова82.  

2.3.10. На основу Стратегије проширења Европске уније 2013-2014, Европска комисија је 
покренула нови прoцeс кojим ћe за земље у процесу приступања бити утврђeни и 
прaћeни приoритeти у oблaсти зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe пoлитикe – Прoгрaм 
рeфoрми пoлитикe зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe пoлитикe (Employment and Social 
Reform Programme – ESRP). Примена ESRP ће бити стрaтeшки прoцeс, 
структуриран по моделу Стратегије „Европа 2020” коју примењују државе чланице 
и кojи ће прaтити прoцeс eврoпских интeгрaциja као главни механизам за дијалог о 
приоритетима Републике Србије у области сoциjaлнe пoлитикe и зaпoшљaвaњa у 
прoцeсу приступања EУ. Процес израде ESRP у Републици Србији званично је 
започет у септембру 2013. године и његово усвајање од стране Владе Републике 
Србије очекује се крајем 2014. године. Цео процес израде је отворен и сви 
национални партнери ће у више наврата бити консултовани и позвани да се 
активно укључе у израду документа, како би се осигурао квалитет и 
репрезентативност документа, као и подршка свих друштвених актера и социјалних 
партнера. Европска комисија ће пратити процес примене овог програма на 
годишњем нивоу, како кроз годишње извештаје о напретку, тако и кроз тематске 
састанке и конференције. Прoгрaм рeфoрми пoлитикe зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe 
пoлитикe обухвата пре свега тржиште рада и запошљавање, људски капитал и 
вештине, као и социјално укључивање и социјалну заштиту, као и изазове у 
систему пензија и здравља. Посебно тежиште ће бити на запошљавању младих, 
због изузетно високе стопе незапослености младих83. У спрoвoђeњe овог програма 
биће пoтрeбнo улoжити дoдaтнe рeсурсe у oднoсу нa срeдствa из буџeтa. Поред 
тога, неопходно је обезбедити међусобну усклађеност приоритета и решења 
садржаних у овом и у другим заједничким стратешким документима Републике 
Србије и Европске уније, као што су ИПА Стратешки документ за Србију84, 

                                                                                                                                                       
Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social 
Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 10 
83/2006, преузето са интернет презентације:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF, 2.6.2014. 
80 Подразумевају борбу против сиромаштва, пружање основног образовања свима, унапређење једнакости међу 
половима, смањење смртности деце, побољшање здравља мајки, борбу против тешких болести, заштиту 
животне средине, као и развијање глобалних партнерских односа ради развоја. Видети: 
http://www.un.org/millenniumgoals/  
81 Видети: Извештај о напретку у реализацији Миленијумских циљева развоја у Републици Србији, Влада, 
2009, http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2010/04/Milenijumski-ciljevi.pdf  
82 У Републици Србији активно учешће у консултацијама узело је преко 28,000 особа, и то грађани, приватни, 
јавни и цивилни сектор, политичари, медији и установе. За више информација видети: 
http://www.srbijakakvuzelim.rs/ 
83 Према Анкети о радној снази спроведеној 2013. стопа незапослености младих од 15-24 године износила је 
49,4%.  
84 енг. Country Strategy Paper.  
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Претприступни економски програм85 и нови документи у оквиру процеса доброг 
економског управљања86.  

2.3.11. Када је реч о секторским стратегијама, стратешки оквир Републике Србије чини 
91 секторска и 14 међусекторских стратегија, од чега 25 стратегија у сектору који 
се тиче људских ресурса и друштвеног развоја87. Од релевантних међусекторских 
стратегија за политике социјалног укључивања најзначајније су: Стратегија 
превенције и заштите од  дискриминације, Стратегија за унапређивање положаја 
Рома у Републици Србији и Национална стратегија за побољшање положаја жена и 
унапређивање родне равноправности. 

2.3.12. Када је реч о становништву, у Стратегији подстицања рађања88 из 2008. годинe и 
Националној стратегији о старењу 2006 - 2015. годинe89 утврђени су сви важни 
ресурси, наведен је низ мера и активности и прихваћен, прецизиран и усаглашен 
вишесекторски приступ у њиховој реализацији. 

2.3.13. У погледу политике регионалног развоја, Стратегијом регионалног развоја 
Србије за период од 2007. до 2012. године90 први пут се на свеобухватан и 
конзистентан начин дефинишу основни развојни приоритети регионалног развоја 
Републике Србије и начини њиховог остваривања. Усвајање Националног плана 
регионалног развоја очекује се у наредном периоду упоредо са усвајањем измена и 
допуна Закона о регионалном развоју. 

2.3.14. У области пољопривреде и руралног развоја, правни оквир којим се утврђују 
циљеви сектора пољопривреде и руралног развоја ослања се на Стратегију 
пољопривреде Србије91 (из 2005. године) све до почетка 2014. године92.  

2.3.15. Стратешки оквир политике запошљавања представља Национална стратегија 
запошљавања за период од 2011-2020. године. У контексту смерница и препорука 
Стратегије „Европа 2020” за раст и развој, уз уважавање карактеристика 
националног тржишта рада, као основни циљ политике запошљавања утврђено је 
да се до краја 2020. године успостави ефикасан, стабилан и одржив тренд раста 
запослености и да се политика запошљавања и институције тржишта рада потпуно 
ускладе са тековинама ЕУ. Основни инструмент за спровођење политике 
запошљавања је национални акциони план запошљавања, који се утврђује на 
годишњем нивоу. 

                                                   
85 енг. Pre-accession Economic Programme.  
86 енг. Good economic governance. Очекује се да ће нови документи бити усвојени почетком 2015. године, а ради 
се о National Economic Reform Programme и Competitiveness and Growth Programme. У међувремену, Савет 
министара привреде и финансија ЕУ (ECOFIN) усвојио је у априлу 2014. године Закључке министарског 
дијалога између министара привреде и финансија ЕУ и држава кандидата за чланство према којима се као 
приоритети Републике Србије у наредном периоду наводе, између осталих, и реформа јавне управе и 
пензијског система, као и флексибилизација тржишта рада. Комплетни министарски закључци налазе се на 
страници: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209262%202014%20INIT  
87 Мирић О. (2014): Унапређење система стратешког и оперативног планирања у Републици Србији, Београд, 
Европски покрет у Србији.  
88 „Службени гласник РС”, број 13/08.  
89 „Службени гласник РС”, број 76/06.  
90 „Службени гласник РС”, број 21/07.  
91 „Службени гласник РС”, број 78/05.  
92 Почетком 2013. године покренут је процес доношења нове стратегије за пољопривреду и рурални развој 
2014-2024. године. У односу на претходну, нацрт стратегије дубље разматра проблеме осетљивих друштвених 
група и дефинише мере као одговор на постојеће проблеме. 
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2.3.16. У 2012. години донета је Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 
године93 која се бави утврђивањем сврхе, циљева, праваца, инструмената и 
механизама развоја система образовања. Стратегија дефинише правце развоја 
предуниверзитетског и универзитетског образовања, као и развој образовања 
одраслих и наставника. Циљеви стратешког развоја система образовања су 
повећање квалитета процеса и исхода на свим нивоима образовања, повећање 
обухвата становништва Републике Србије на свим нивоима образовања, достизање 
и одржавање релевантности образовања и повећање ефикасности.  

2.3.17. Стратешки правци у сектору социјалне заштите дефинисани су у Стратегији 
развоја социјалне заштите94, која је донета 2005. године и још увек није 
ревидирана. Неки стратешки циљеви дати су и у Националној стратегији о старењу 
2006-2015, Стратегији за унапређивање положаја Рома у Републици Србији95 (2009-
2015), Стратегији унапређења положаја особа са инвалидитетом96 (2007-2015), 
Стратегији превенције и заштите од дискриминације97 (2013-2018), Националној 
стратегији за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у 
партнерским односима98 (2011), Стратегији подстицања рађања99 (2007), Стратегији 
за борбу против трговине људима100 (2006) и Стратегији реинтеграције повратника 
по основу споразума о реадмисији101 (2009). 

2.3.18. У области јавног здравља, Влада је усвојила Стратегију о ХИВ инфекцији и 
АИДС-у102 (2011) усмерену на превенцију и лечење ове инфекције и побољшање 
квалитета живота особа које живе са ХИВ-ом. 

2.3.19. Мере за решавање стамбених питања предвиђене су стратешким документима који 
се тичу појединих осетљивих друштвених група, као и Националном стратегијом 
социјалног становања103 (2011). Национална стратегија за решавање питања 
избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014.104 (2011) 
предвиђа различите видове стамбених решења за припаднике ових група. Питање 
становања обрађено је и у Стратегији за реинтеграцију повратника по основу 
споразума о реадмисији (2009). Стратегија за унапређивање положаја Рома 
(2009) као један од приоритета издваја побољшање стамбених услова ове 
националне мањине, а усвојен је и ревидирани акциони план за спровођење 
Стратегије, за период до 1. јануара 2015. године, са мерама и акцијама за 
побољшање услова становања Рома.  

2.3.20. Република Србија је усвојила свеобухватну Стратегију превенције и заштите од 
дискриминације (2013). Када је реч о превенцији и заштити деце од насиља, 

                                                   
93 „Службени гласник РС”, број 107/12.  
94 „Службени гласник РС”, број 108/05.  
95 „Службени гласник РС”, број 27/09.  
96 „Службени гласник РС”, број 01/07.  
97 „Службени гласник РС”, број 60/13.  
98 „Службени гласник РС”, број 27/11. 
99 „Службени гласник РС”, број 13/08.  
100 „Службени гласник РС”, број 111/06.  
101 „Службени гласник РС”, број 15/09.  
102 „Службени гласник РС”, број 26/11.  
103 „Службени гласник РС”, број 13/12.  
104 „Службени гласник РС”, број 17/11.  
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Република Србија усвојила је још 2008. године Националну стратегију за 
превенцију и заштиту деце од насиља105 2009-2015, а затим и акциони план. 

2.3.21. Република Србија је усвојила Националну стратегију спречавања и сузбијања 
насиља над женама у породици и партнерским односима (2011). Влада је 
усвојила Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација 
у ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима (2011), а 
усвојена су и четири посебна протокола у области унутрашњих послова, социјалне 
заштите, здравља и правде. 

2.3.22. Шест година након усвајања Акционог плана за акредитацију децентрализованог 
система управљања (2008), Република Србија је добила акредитацију за 
самостално коришћење ИПА фондова, односно за децентрализовани систем 
управљања106.  

 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

2.3.23. Влада, формирана у априлу 2014. године, има 19 чланова, укључујући четири 
потпредседника, а два члана Владе су министри без портфеља. Према Оквирном 
експозеу Председника Владе, „Влада ће настојати да реализује мере којима је циљ 
смањење сиромаштва и рањивости појединаца који нису способни да себи обезбеде 
основне услове за живот због хроничне болести, трајне инвалидности или старости, 
као и да заштити највећи део становништва од одређених ризика, као што су 
незапосленост, болест и смрт”107. Према Извештају ЕК о напретку Републике 
Србије у 2013. години, Влада је активно следила план европских интеграција и 
показала консензус у кључним политичким одлукама108. 

2.3.24. Влада је образовала нову институционалну структуру за процес европских 
интеграција. Основани су: Координационо тело за процес приступања Републике 
Србије Европској унији, Савет Координационог тела за процес приступања 
Републике Србије ЕУ и Преговарачки тим за вођење преговора о приступању 
Републике Србије ЕУ. Савет за стабилизацију и придруживање између Србије и 
Европске уније одржао је први састанак у октобру 2013. године. У Бриселу је у 
јануару 2014. године одржана прва Међувладина конференција између Србије и 
ЕУ, а од септембра 2013. године одржано је неколико аналитичких прегледа 
законодавства по појединим поглављима права ЕУ. Настављен је процес 
успостављања децентрализованог управљања фондовима Европске уније. У 
већини министарстава формиране су јединице за европске интеграције и јединице 
за управљање пројектима.  

2.3.25. Координацију између министарстава и других тела Владе по питању 
спровођења Програма о раду Владе врши Генерални секретаријат Владе, по питању 
спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније 
врши Канцеларија за европске интеграције, по питању координације јавних 
политика врши Републички секретаријат за јавне политике, по питању заштите и 

                                                   
105 „Службени гласник РС”, број 122/08.  
106  „Србија добила акредитацију за самостално коришћење ЕУ фондова”, преузето са интернет презентације 
Канцеларије за европске интеграције: http://www.seio.gov.rs/ 26. маја 2014. 
107 Оквирни експозе председника Владе 
http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/208700/ekspoze_aleksandar_vucic_cyr270414.doc  
108 Извештај о напретку Србије за 2013. годину  
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf 
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унапређења људских и мањинских права врши Канцеларија за људска и мањинска 
права, а по питању политика у области социјалног укључивања и смањења 
сиромаштва и учешћа Републике Србије у процесу социјалног укључивања ЕУ 
врши Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва.  

2.3.26. Генерални секретаријат Владе109 припрема акте којима Влада надзире, усмерава 
и усклађује рад министарстава и посебних организација и стара се о њиховом 
извршавању, стара се о извршавању аката Владе којима она налаже обавезе 
министарствима и посебним организацијама, стара се о извршавању обавеза Владе 
према Народној скупштини, обезбеђује учествовање Владе и њених представника у 
раду Народне скупштине, сарадњу с председником Републике, другим органима и 
организацијама, другим државама и међународним организацијама, обрађује 
материјале за седнице Владе и радних тела Владе, припрема и прати седнице Владе 
и њених радних тела и друге седнице у Влади, итд.  

2.3.27. Канцеларија за европске интеграције110 обавља стручне, административне и 
оперативне послове и послове за потребе Владе повезане са координирањем рада 
министарстава, посебних организација и служби Владе, који се односе на 
координацију, праћење и извештавање у вези са процесом придруживања и 
приступања Европској унији, координацију припреме и преговора са Европском 
унијом и рада тела основаних за потребе преговора, координацију спровођења 
Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних 
тим Споразумом, координацију припреме стратешких докумената у вези са 
процесом приступања Европској унији, итд.  

2.3.28. Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се 
односе, између осталог, на обезбеђивање усклађености предлога стратешких 
докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним 
стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог 
доношења и давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких 
докумената којима се утврђују јавне политике.   

2.3.29. Канцеларија за људска и мањинска права111 врши стручне послове за потребе 
Владе и надлежних министарстава који се односе на заштиту и унапређење 
људских и мањинских права, праћење усаглашености домаћих прописа са 
међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и 
мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа, општа питања 
положаја припадника националних мањина, праћење положаја припадника 
националних мањина које живе на територији Републике Србије и остваривања 
мањинских права, итд.  

2.3.30. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва112 пружа подршку 
потпредседнику Владе и Републичком секретаријату за јавне политике да 
координирају, надзиру и извештавају о активностима Владе у области социјалног 
укључивања. Тим је надлежан за јачање капацитета Владе да развија и спроводи 
политике социјалног укључивања засноване на примерима добре праксе у Европи и 
пружа подршку ресорним министарствима у развијању и спровођењу политика 

                                                   
109 www.gs.gov.rs/lat/index.html 
110 www.seio.gov.rs 
111 www.ljudskaprava.gov.rs 
112 www.socijalnoukljucivanje.gov.rs 



 

21 
 

социјалног укључивања, уз редовне консултације са организацијама цивилног 
друштва. 

2.3.31. Републички завод за статистику113 је посебна стручна организација у систему 
државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе 
на: доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, 
односно израду методологије; прикупљање, обраду, статистичку анализу и 
објављивање статистичких података; припрему и доношење јединствених 
статистичких стандарда, итд. Републички завод за статистику у 2013. години први 
пут je спровeo Анкету о приходима и условима живота (Survey on Income and Living 
Conditions - SILC), средствима претприступних фондова ЕУ. Према добијеним 
резултатима, стопа ризика од сиромаштва у 2012. години износи 24,6%114. 

2.3.32. Влада је основала Међуресорску радну групу за израду програма реформи 
политике запошљавања и социјалне политике115 (ESRP), чији је задатак да 
прати стање, даје предлоге и припреми предлог ESRP ради усклађивања 
стратешких циљева политике запошљавања и социјалне политике са стратешким 
циљевима политике ЕУ у овим областима, у процесу вођења преговора о 
приступању ЕУ. 

2.3.33. Влада је у мају 2013. успоставила Савет за унапређење положаја Рома и 
спровођење Декаде укључивања Рома, а Савет за младе почетком 2014. године. 

2.3.34. Конституисани су и Савет за права детета (у марту 2014. године) и Савет за 
родну равноправност (у мају 2014. године)  .  

2.3.35. Народна скупштина спроводи своје активности у области социјалног укључивања 
кроз надлежне одборе – Одбор за људска и мањинска права и равноправност 
полова, Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво и 
Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва.  

2.3.36. Европска комисија констатовала је да су предузети кораци за уклањање 
логистичких препрека које утичу на рад независних регулаторних тела116. 
Заштитник грађана на републичком и локалном нивоу и Покрајински омбудсман су 
активни и имају повећан број примедби грађана.  

2.3.37. У преко педесет општина формирана су тела или запослени службеници задужени 
за питања родне равноправности и обављање послова остваривања једнаких 
могућности, у складу са Законом о равноправности полова117. Такође, 
конституисани су национални савети националних мањина, којима је намењена 
кључна улога у остваривању колективних мањинских права и очувања културног 
идентитета националних мањина. 

 
 
 
 

                                                   
113 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 
114 http://www.silk.stat.rs/index.aspx 
115 Одлука о образовању Међуресорске радне групе за израду програма реформи политике запошљавања и 
социјалне политике, Влада, децембар 2013.  
116 Извештај о напретку Србије за 2013. годину    
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf 
117  „Службени гласник РС”, број 104/09.  
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ЗАКЉУЧЦИ 

2.3.38. Један од главних изазова у у наредном периоду биће праћење и координација 
примене различитих стратешких докумената, будући да се степен реализације 
различитих стратешких планова разликује, а појединим документима је истекао рок 
предвиђен за реализацију. Приликом редефинисања стратешких докумената у 
наредном периоду неопходно је постављати реалне циљеве, припремити оквир за 
праћење стратешких докумената (утврдити показатеље и циљеве које треба 
пратити), обезбедити средства за спровођење предвиђених мера, утврдити основне 
носиоце одговорности и континуирано пратити и редовно извештавати о њиховој 
реализацији. Успостављање Републичког секретаријата за јавне политике 
представља корак напред у овом смислу, а у наредном периоду ће бити неопходна 
подршка за изградњу капацитета овог секретаријата.  

2.3.39. Када је у питању дефинисање политика социјалног укључивања осетљивих 
друштвених група неопходно је успостављање међуресорне сарадње и 
координираног заједничког деловања, посебно између јавног, цивилног и 
приватног сектора, како на националном, тако и на локалном нивоу, нарочито у 
контексту израде и спровођења ESRP. Посебан изазов представљаће пружање 
подршке појединим осетљивим друштвеним групама118 и унапређење координације 
релевантних политика на централном и локалном нивоу у том погледу.  Такође, у 
складу са оценама Европске комисије119, неопходно је наставити учествовање у 
отвореном методу координације у области социјалне заштите и социјалног 
укључивања и покренути учествовање Републике Србије у програмима и телима 
Европске уније у којима има право да учествује као земља кандидат за чланство у 
ЕУ.  

2.3.40. Када је у питању децентрализација, Европска комисија констатовала је да су 
пренете надлежности на јединице локалне самоуправе у областима као што су 
грађевинске дозволе, комуналне услуге, култура, образовање, здравство, социјална 
заштита и брига о деци, заштита животне средине и пољопривредно земљиште. 
Међутим, остаје да се установи потпун преглед и попис функција које су 
делегиране општинама. Пренос надлежности је извршен а да се при том нису 
обезбедили довољни капацитети и ресурси на локалном нивоу, делом због утицаја 
економске кризе на јавне финансије, што је значило да су се смањили и сопствени 
приходи самих општина120. 

2.3.41. Буџетска средства за пројекте од значаја за процес социјалног укључивања 
одобравају се од стране неколико јавних институција. Европска комисија 
констатовала је у Извештају о напретку у Републици Србији за 2013. годину да је 
због недовољно развијених механизама спровођења прописа и контроле, свеукупна 
одрживост пензијског фонда и фонда за здравствено осигурање још увек 
изложена ризику. 

2.3.42. За ефикасније и успешније коришћење расположивих средстава ЕУ биће потребни 
додатни напори у правцу изградње неопходних структура. Европска комисија 

                                                   
118  „Потребни су додатни напори да би се осигурало социјално укључивање осетљивих група, као што су Роми, 
особе са инвалидитетом, млади, стара лица и других у неповољном социјалном и економском положају”, 
Аналитички извештај Европске комисије о напретку у Републици Србији, преузето са интернет презентације 
Канцеларије за европске интеграције: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/Izvestaji/2013/izvestaj_ek_april%202913.pdf, 30.5.2014. 
119 Ibid.   
120 Ibid. 



 

23 
 

констатовала је да је потребно обезбедити одговарајући капацитет за 
имплементацију у оквиру децентрализованог управљања фондовима ЕУ, да треба 
побољшати програмирање, посебно у смислу припреме квалитетних пројеката на 
основу релевантних стратегија, као и да није било напретка у припремама за 
Европски социјални фонд121. Ради успешне припреме Републике Србије за 
коришћење средстава европских фондова намењених социјалном укључивању 
и смањењу сиромаштва (попут Европског социјалног фонда), у наредном периоду 
основни изазов биће формирање одговарајућих међуресорних структура за 
ефикасно и транспарентно пружање подршке за спровођење адекватних мера на 
националном и локалном нивоу. На основу препоруке Првог националног 
извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици 
Србији122 о успостављању Фонда за социјално укључивање, израђена је Студија 
опција за успостављање Фонда за социјално укључивање у Републици Србији123, 
који би, подржавао програме социјалног укључивања осетљивих друштвених група 
и утицао на ефикасније и успешније коришћење расположивих средстава ЕУ и 
буџетских средстава намењених социјалном укључивању, кроз обједињавање рада 
неколико постојећих буџетских фондова.  

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 
2.3.43. Потребно је успоставити системске механизме планирања, координације 

примене, праћења и евалуације јавних политика на нивоу Владе. У том погледу 
биће посебно важна улога Републичког секретаријата за јавне политике, који је 
надлежан за обављање задатака координације доношења и реализације јавних 
политика на републичком нивоу. Такође, техничку помоћ Европске уније одобрену 
Генералном секретаријату Владе у оквиру Инструмента за претприступну помоћ, 
која је усмерена на реформу координације јавних политика на централном нивоу, 
треба искористити у највећој могућој мери за успостављање ефикасног система 
координације, а нарочито у погледу израде стратешких аката и праћења њихове 
примене. Поред тога, треба уложити додатне напоре да се независним органима 
обезбеде адекватни услови за рад, као и да се осигура спровођење и праћење 
примене њихових препорука. 

2.3.44. Неопходно је даље развијање институционалног оквира и унапређење 
координације процеса социјалног укључивања. У том погледу, важно је 
успоставити ефикасан и функционалан механизам за израду, спровођење и надзор 
над спровођењем ESRP, и одржати континуитет у раду Међуресорске радне групе 
за израду ESRP. Поред тога, неопходно је обезбедити међусобну усклађеност 
приоритета садржаних у овом и другим стратешким документима Републике 
Србије и Европске уније124.  

2.3.45. Такође, неопходно је учинити одрживом координациону функцију Тима за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва, чиме би се допринело повећању 

                                                   
121 Извештај о напретку Србије за 2013. годину   
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf 
122 Закључак Владе 05 Број: 021-1697/2011 од 17.3.2011.  
123 Студија опција за успостављање Фонда за социјално укључивање у Републици Србији, Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва, април 2014. године, видети: 
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/language/srl/inicijativa-za-uspostavljanje-fonda-za-socijalno-ukljucivanje/  
124 Као што су ИПА Стратешки документ за Србију (Country Strategy Paper), Претприступни економски 
програм (Pre-accession Economic Programme) и нови документи у оквиру процеса доброг економског 
управљања (good economic governance) 
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ефикасности и делотворности органа који у свом домену већ имају одређене 
функције у процесу социјалног укључивања. У истом циљу треба промовисати и 
сарадњу и интеграцију органа који се баве сличним пословима, ради остваривања 
веће економичности административних послова, у актуелном контексту смањења 
јавних расхода.  

2.3.46. Делегација Европске уније у Републици Србији оценила је да „идеја о 
успостављању Фонда за социјално укључивање, снажно промовисана од стране 
Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, заслужује дужну пажњу у 
наредном периоду” 125. Потребно је наставити са увођењем ове иницијативе, 
имајући у виду велики притисак који ће бити стављен на структуре за 
децентрализовано управљање фондовима ЕУ у наредном периоду и, по природи, 
велики број уговора у оквиру пројеката за социјално укључивање који ће морати да 
буду закључени и ефикасно спроведени126.  

2.3.47. Такође, неопходно је додатно унапређивати сарадњу између РЗС и органа 
Владе, као и подизати капацитете органа да доносе одлуке на основу 
расположивих података. Неопходно је радити на унапређивању квалитета и 
доступности административних података које прикупљају друге релевантне 
институције.  

2.3.48. Када је реч о реформи јавне управе, потребно је следити препоруке 
Претприступног економског програма за 2014. годину127 и то нарочито: 
унапређење система стратешког планирања и координације јавних политика и 
њихово боље повезивање са програмским буџетирањем; боља координација између 
централног и локалног нивоа јавне управе, као и већи квалитет јавних политика и 
прописа као резултат такве координације. Када су у питању надлежности локалне 
самоуправе, приоритет у наредном периоду биће потпуно преузимање већ пренетих 
надлежности и успостављање партнерстава на локалном нивоу, укључујући 
међусекторску и међуопштинску сарадњу. Да би се ово остварило, неопходно је 
даље усаглашавање политике финансирања локалних самоуправа, развој 
информационих система (што подразумева прикупљање и размену информација), 
јачање њихових капацитета и потпуније укључивање у реформе у процесу 
социјалног укључивања и смањења сиромаштва, и др. 

2.3.49. Када је у питању учествовање у отвореном методу координације (ОМК) у 
области социјалног укључивања и социјалне заштите, неопходно је да 
Република Србија настави да учествује у програму размене примера добре 
праксе128, као и да приступи програмима и телима који су саставни део ОМК. У том 

                                                   
125 Видети евалуацију развојне помоћи одобрене Републици Србији у сектору развоја људских ресурса у 
периоду од 2007-2011. године (2013): Technical Assistance for Evaluation of Sector of Human Resources 
Development (HRD) Implemented and Financed by IPA Programme, EU Programmes and other Donors in the 
Republic of Serbia.  
126 Сличне иницијативе покренуте су и од стране организација цивилног друштва. Тако је организација 
Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб из Ниша у оквиру програма „Грађанско друштво за 
будућност” одржала јавну дебату „Перспективе одрживости финансирања подршке деци и рањивим групама 
корисницима услуга социјалне заштите” у Народној скупштини у марту 2014. године. На скупу је речено да би 
реализација идеје о успостављању јединственог фонда за социјално укључивање, у који би се сливали буџетски 
фондови, донаторска средства и ЕУ фондови, сигурно омогућила бољу расподелу постојећих ресурса и 
делотворније резултате најугроженијим групама становништва. Више информација на интернет презентацији 
Друштва за развој деце и младих – Отворени клуб: http://www.oknis.org.rs/2014/03/javna-debata-perspektive-
odrzivosti-finansiranja-podrske-deci-i-ranjivim-grupama-korisnicima-usluga-socijalne-zastite/  
127 Pre-accession Economic Programme for 2014, Government of the Republic of Serbia. 
128 енг. peer review.  
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погледу, најзначајнији су нови Програм за запошљавање и социјалне иновације и 
Комитет за социјалну заштиту Европске комисије.  

 



 

26 
 

3. Мерење и извештавање о стању социјалне 
укључености  

3.1. Мерење и извештавање о стању социјалне укључености у 
Европској унији 

3.1.1. На нивоу ЕУ, основни подаци о условима живота и социјалној заштити прикупљају 
се из неколико примарних извора: 

 Анкетe о дохотку и условима живота (Statistics on Income and Living Conditions - 
SILC); 

 Система интегрисаних статистичких података о социјалној заштити (European 
System of Integrated Social Protection Statistics - ESSPROS); 

 Анкете о потрошњи домаћинстaва;  

 Анкетe о радној снази. 

За извештавање о појединим показатељима, као и национално специфичним 
показатељима користе се и друга истраживања као и низ административних извора 
података. 

3.1.2. Показатеље на нивоу ЕУ константно развија и унапређује Подгрупа за израду 
показатеља Комитета за социјалну заштиту129. Приоритет Подгрупе у 2014. години 
је праћење напретка у реализацији показатеља Стратегије „Европа 2020” у области 
смањења сиромаштва и социјалне укључености и праћење развоја социјалне 
димензије економске и монетарне уније130. Као један од пет циљева, Стратегијом 
„Европа 2020” Европе дефинисано је смањење броја лица која живе под ризиком 
сиромаштва или социјалне искључености. Важно је напоменути да је усвајањем 
овог показатеља усвојен и делимичан заокрет у тумачењу ризика који битно 
одређују квалитет живота, јер је раније смањење стопе ризика сиромаштва био 
први примарни циљ ЕУ. Стратегијом је планирано смањење броја лица која  живе 
под ризиком сиромаштва или социјалне искључености за 20 милиона у Европској 
унији, а затим је циљ преведен у националне циљеве131. 

 

3.2. Мерење и извештавање о стању социјалне укључености у 
Републици Србији 

3.2.1. Анкета о приходима и условима живота (SILC) по којој Република Србија 
извештава по први пут представља значајно унапређење статистике у области 

                                                   
129 Social Protection Committee Indicators Sub-group, 2014 ISG Work Programme.  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=830&langId=en  
130 Тематске области које ће бити додатно унапређене током 2014. године у раду Подгрупе укључују процену 
перформанси социјалних политика (кроз процену значаја њихове улоге у заштити и стабилизацији потрошње 
током кризе, тј. процену додатних могућности унапређења у мерењу ефикасности и ефективности социјалне 
заштите), унапређење мерења материјалне депривације, адекватности пензија и праћења положаја деце 
(посебно деце у најугроженијим ситуацијама, раном образовању деце и мерењу депривације деце). Акценат ће 
бити на изради показатеља у области активног укључивања (адекватност мера подршке дохотку, помоћ 
Европској комисији у изради референтних буџета и мерење покривености угроженог становништва социјалном 
заштитом), депривације у становању и бескућништва. 
131 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf  
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животног стандарда и омогућава потпуну упоредивост података Републике Србије 
и земаља чланица ЕУ, које ово истраживање редовно спроводе од 2004. године. За 
свеобухватно разумевање положаја најугроженијег становништва користе се и 
Анкета о потрошњи домаћинства (у даљем тексту: АПД) и Анкета о радној снази (у 
даљем тексту: АРС), као и подаци из виталне статистике и статистике образовања 
које прикупљају Републички завод за статистику и Министарство просвете,  подаци 
статистике здравства које прикупља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут”, административни подаци Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања и др.  

3.2.2. Показатељи релативног сиромаштва у Републици Србији доступни из истраживања 
SILC по први пут су у потпуности упоредиви са показатељима ЕУ, захваљујући 
упоредивости извора података и методологије за мерење сиромаштва.  

3.2.3. Показатељи релативног сиромаштва за 2012. годину као референтну приходну 
годину132 добијени на основу истраживања SILC нису упоредиви са односним 
показатељима за период 2006-2010. године добијеним на основу података АПД, 
због различитог извора података, иако је коришћена иста методологија за мерење 
релативног сиромаштва (начин израчунавања линије сиромаштва, потрошачких 
јединица и дохотка). Међутим, ипак се могу извршити извесна груба поређења, као 
што ће бити назначено у наставку текста. 

3.2.4. Показатељи услова живота осетљивих друштвених група (Роми, особе са 
инвалидитетом, избегла и расељена лица и др.) и даље недостају, будући да 
наведена анкетна истраживања због својих методолошких ограничења нису у 
могућности да са довољном поузданошћу омогуће закључивање о њима. Важно је 
напоменути да је са овим ограничењем суочена и европска статистика и да се у те 
сврхе користе посебно осмишљена истраживања.133  

3.2.5. Републички завод за статистику ће континуирано извештавати о показатељима 
релативног сиромаштва на основу података истраживања SILC. Међутим, потребно 
је истаћи да РЗС од 2010. године не извештава о стању апсолутног сиромаштва у 
земљи. За потребе праћења профила најугроженијих у земљи, Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва је, као одговор на непостојање званичних 
података, спровео независно истраживање о апсолутном сиромаштву на основу 
података АПД за период 2011-2013. године.  

3.2.6. Републички завод за статистику реализовао је Попис становништва у 2011. године 
и Попис пољопривреде у 2012. години.  

 

Осетљиве134 друштвене групе становништва у ЕУ и у Републици Србији 

3.2.7. Светска банка дефинише осетљиву групу као „део становништва који има неке 
посебне карактеристике због којих је изложен вишем ризику од сиромаштва од 

                                                   
132 Истраживање SILC је на територији Републике Србије први пут спроведено средином 2013. године, али је с 
обзиром на дизајн питања за највећи део компоненти прихода заправо прикупљан износ средстава којим су 
домаћинства располагала у 2012. години. 
133 Пример таквог истраживања је пето национално Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и 
деце у Србији које спроводе УНИЦЕФ и Републички завод за статистику. 
134 Термин „осетљиве групе” је први пут дефинисан у Стратегији за смањење сиромаштва у Србији 2003. 
године. Други термини – рањиве, маргинализоване, искључене групе становништва – користе се као синоними 
у односу на друга национална и ЕУ стратешка документа.  
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осталих”135. Групе могу бити широко дефинисане, као на пример сиромашни у 
руралним подручјима, а могу бити и врло специфично одређене, као деца без 
родитељског старања, интерно расељена лица, етничке мањине, итд136. 

3.2.8. Европска унија је утврдила неке осетљиве групе у ЕУ: млади, мигранти, 
нискоквалификовани, сиромашни радници, бескућници, Роми, особе са 
инвалидитетом137. Према Годишњем извештају Европске комисије о напретку 
Републике Србије у 2013. години138, препорукама су обухваћене следеће осетљиве 
групе: жене, деца, особе са инвалидитетом, Роми, избеглице и интерно расељена 
лица, ЛГБТИ особе.  

3.2.9. Влада Републике Србије је Стратегијом за смањење сиромаштва у Србији 
2003. године први пут утврдила осетљиве групе становништва у Републици Србији: 
особе са инвалидитетом, деца, млади, жене, старији преко 65 година, припадници 
ромске националне мањине, необразовани, незапослени, избегла и интерно 
расељена лица и становништво руралних средина.  

3.2.10. Стратегијом превенције и заштите од дискриминације из 2013. године утврђено 
је да су дискриминацији и дискриминаторском поступању више изложене особе и 
групе: по основу припадности националним мањинама, жене, ЛГБТИ особе, особе 
са инвалидитетом; старије особе; деца; избеглице, интерно расељена лица и друге 
угрожене мигрантске групе, на основу верске припадности и лица чије здравствено 
стање може бити основ дискриминације.  

3.2.11. Поред тога, постоје административни подаци о другим групама у оквиру 
појединачних сектора који се њима превасходно баве. Примера ради, Национална 
стратегија запошљавања за период 2011-2020. године утврђује следеће посебно 
осетљиве групе на тржишту рада Републике Србије: Роми, избеглице и интерно 
расељена лица, особе са инвалидитетом, рурално становништво (посебно рурално 
становништво које не поседује земљу и рурално становништво у југоисточној 
Србији), необразоване особе, као и жене, млади (15–24) и старија лица (50–64), али 
и дугорочно незапослени, самохрани родитељи, корисници новчане социјалне 
помоћи, деца без родитељског старања, жртве трговине људима и сл. Даље, у ове 
групе могу се убројати и сексуалне мањине, бескућници, сексуални радници и 
раднице, бивши затвореници, деца која живе, односно раде на улици, и друге.  

3.2.12. Попис који је у Републици Србији спроведен 2011. године омогућава детаљније 
праћење одређених осетљивих група становништва, док ће национално 
специфични показатељи доступни из истраживања SILC ојачати праћење 
осетљивих група. Ипак, због својих специфичности, одређене угрожене друштвене 
групе није могуће довољно прецизно обухватити овим инструментима, те се за 
њихово систематско праћење предлаже унапређење административних база 
података и спровођење циљаних истраживања. 

                                                   
135 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTSF/0,,contentMDK:2066
3797~menuPK:6344572~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:396378,00.html  
136 A Guide to the Analysis of Risk, Vulnerability and Vulnerable Groups, World Bank, 2005 by J. Hoogeveen, E. 
Tesliuc, R. Vakis with S. Dercon. 
137 The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial 
cohesion, 2010.  
138 http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf  
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3.3. Финансијско сиромаштво и ускраћеност егзистенцијалних 
потреба - стање у односу на релевантне показатеље 

 
Кретање и карактеристике релативног сиромаштва  

3.3.1. Према подацима истраживања SILC139 године, стопа ризика сиромаштва (учешће 
лица чији је доходак по потрошачкој јединици мањи од 60% медијане 
еквивалентног дохотка140 у укупној популацији) износила је 24,6% у 2012. години 
(Табела 1). У поређењу са 28 земаља ЕУ, Република Србија је имала највећу стопу 
ризика сиромаштва. Та вредност је знатно изнад просечне стопе ризика 
сиромаштва ЕУ-28 (16,9%), као и просечне стопе ризика сиромаштва у новим 
чланицама ЕУ-12 без Хрватске (17,3%), али и изнад земаља са највећом стопом 
ризика сиромаштва - Грчке и Румуније (23%) и Шпаније (22%).  

Табела 3.3.1. Стопа ризика од сиромаштва и праг ризика од сиромаштва у Републици 
Србији, 2012.  

% медијане дохотка по 
потрошачкој јединици 

Стопа ризика 
од 

сиромаштва 

Праг ризика од сиромаштва, месечно 

Једна одрасла особа 
 

Две одрасле особе са 
двоје млађе деце до 14 

година 
% РСД ЕУР PPS РСД ЕУР PPS 

60% 24,6 13.680 121 227 28.728 254 476 
40% 13,4 9.120 81 151 19.152 169 317 
50% 18,6 11.400 101 189 23.940 212 397 
70% 30,5 15.960 141 264 33.516 296 555 

Извор: истраживање SILC, РЗС. 
Напомена: Доходак домаћинства не укључује доходак у натури.  

3.3.2. Праг ризика од сиромаштва или релативна линија сиромаштва, која се 
израчунава као 60% медијане еквивалентног дохотка, 2012. године износила је 
13.680 динара просечно месечно за једночлано домаћинство, односно 28.728 
динара за четворочлано домаћинство са двоје одраслих и двоје деце до 14 година. 
Када се изрази у PPS141, праг ризика сиромаштва за једночлано домаћинство износи 
227 на месечном, односно, 2.720 на годишњем нивоу. У поређењу са 28 земаља ЕУ 
(изузев Румуније), Република Србија има најнижи праг ризика од сиромаштва142. У 
Табели 1. приказане су алтернативне линије сиромаштва и осетљивост стопе 
ризика од сиромаштва на избор линије сиромаштва. Било да је линија сиромаштва 
повећана или смањена, проценат промене стопе ризика сиромаштва је већи у 
односу на проценат промене линије сиромаштва. То указује на знатну 
концентрацију становништва око линије сиромаштва. Повећање линије 
сиромаштва за 16,7% (са 60% на 70% медијане еквивалентног дохотка) повећало би 
стопу ризика од сиромаштва за 24% (са 24,6% на чак 30,5%), а смањење линије 
сиромаштва за 16,7% (са 60% на 50% медијане еквивалентног дохотка) смањило би 
стопу ризика од сиромаштва за 24,4% (са 24,6% на 18,6%). Као последица 
различите дистрибуције дохотка око линије сиромаштва, подаци за 28 земаља 

                                                   
139 Референтни период је 2012. година. 
140 Доходак домаћинства не обухвата доходак у натури. 
141 PPS на основу конвертора за HFCE (Household final consumption expenditure) za 2012. 
142 Праг ризика сиромаштва за земље ЕУ се израчунава и приказује на годишњем нивоу и креће се од 19.668 
евра (15.996 PPS) у Луксембургу, до 1.270 евра (2.161 PPS) колико износи у Румунији.  
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чланица ЕУ показују знатно већу концентрацију становништва око линије 
сиромаштва него у Републици Србији, будући да би смањење линије сиромаштва за 
16,7% смањило стопу ризика од сиромаштва за 39,1% (са 17% на 10,3%), а 
повећање линије сиромаштва за 16,7% повећало би стопу ризика сиромаштва за 
45% (са 17% на 24,5%). Стопе ризика сиромаштва и праг ризика сиромаштва у 
Републици Србији, када се уместо медијане користи аритметичка средина за 
дефинисање прага ризика сиромаштва видети: Табела 1 - Стопа ризика од 
сиромаштва и праг ризика од сиромаштва (% аритметичке средине дохотка) у 
Србији, 2012., Анекс 1. 

3.3.3. Концепт релативног сиромаштва није најпогоднији за праћење кретања стопе 
ризика од сиромаштва у времену, будући да промена овог показатеља може бити 
последица раста или пада линије сиромаштва (настале као последица промене у 
дистрибуцији дохотка), а не последица промене дохотка лица која су била у ризику 
од сиромаштва. Уколико се праг ризика сиромаштва (линија сиромаштва) и стопа 
ризика сиромаштва крећу у истом правцу (расту или опадају), онда не можемо 
донети ваљани закључак о кретању стопе ризика сиромаштва.143 Међутим, уколико 
се ова два показатеља крећу у супротном правцу, онда можемо са сигурношћу 
закључити да је дошло до промене стопе ризика сиромаштва, која није последица 
промењене линије сиромаштва, већ промене дохотка лица. На пример, уколико 
расте праг ризика сиромаштва, а стопа ризика сиромаштва опада, онда је раст 
дохотка становништва био такав да их је извукао из стања ризика сиромаштва. 
Исто тако, уколико опада праг ризика сиромаштва, као што је био случај у многим 
земљама ЕУ28 због економске кризе, а ризик од сиромаштва расте, онда је пад 
дохотка становништва испод линије сиромаштва допринео да се многи нађу у 
ризику сиромаштва.144  

3.3.4. Ради добијања грубе процене кретања ризика од сиромаштва у последњим 
годинама, податке за 2012. годину добијене на основу истраживања SILC можемо 
поредити са подацима за 2010. годину из Анкете о потрошњи домаћинства - АПД 
(видети: Табела 2 - Показатељи релативног сиромаштва у Републици Србији, 2006-
2010. година, Анекс 1). При томе свакако треба имати у виду да АПД није у 
потпуности прилагођена потребама израчунавања дохотка домаћинства, већ 
њихове потрошње, и као резултат тога може доћи до потцењености дохотка 
домаћинства као основног агрегата за мерење животног стандарда, а тиме и прага 
ризика сиромаштва. Међутим, ако праг ризика сиромаштва из 2010. године (можда 
и потцењеног) из АПД-а прилагодимо за раст потрошачких цена у периоду 2010-
2012. године, добијамо праг ризика сиромаштва у 2012. години који износи 14.712 

                                                   
143 Да би се избегла могућа погрешна интерпретација о кретању ове стопе, Евростат израчунава стопу ризика 
сиромаштва фиксирану у времену (у овом тренутку, то је 2008. година). Посебна аналитичка вредност овог 
показатеља огледа се у могућности праћења кретања стопе ризика од сиромаштва током времена у односу на 
неку референту, фиксну вредност линије сиромаштва (прилагођену само за раст цена). Република Србија не 
располаже подацима потребним за израчунавање овог показатеља, пошто је за њега потребно имати праг 
ризика сиромаштва за 2008. годину на основу података истраживања SILC. За израчунавање стопе сталног 
ризика од сиромаштва потребно је сачекати наредних неколико година када ће бити доступни панел подаци 
истраживања SILC, будући да овај показатељ мери проценат становништва које је било изложено ризику 
сиромаштва најмање две од три године. Поређењем опште стопе ризика сиромаштва са стопом сталног ризика 
од сиромаштва могуће је открити који део сиромашног становништва је трајно изложен ризику сиромаштва, па 
тако и ризику социјалне искључености, а који део становништва има доходак који флуктуира око прага 
сиромаштва. 
144 На пример, праг ризика сиромаштва у Грчкој је опао за 13,4% у 2012. у односу на 2011. годину, а стопа 
ризика сиромаштва се повећала за 1,4 процентна поена. Види: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 
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динара, што свакако значи стопу ризика сиромаштва већу од 24,6% колико износи 
са прагом ризика сиромаштва од 13.680 динара добијеног из истраживања SILC. 
Ове грубе рачунице показују да је дошло до раста стопе ризика сиромаштва у 
Републици Србији у 2012. у односу на 2010. годину користећи непромењену реалну 
вредност прага ризика сиромаштва из 2010. године из АПД.145  

Изложеност ризику сиромаштва или социјалној искључености  
3.3.5. Основни показатељ за праћење спровођења Стратегије „Европа 2020” у домену 

социјалног укључивања и смањења сиромаштва формулисан је 2010. године са 
циљем да се статистички измере нематеријални аспекти сиромаштва и 
искључености са тржишта рада, како би се што боље сагледао 
мултидимензионални аспект сиромаштва и социјалне искључености. Тај показатељ 
под називом “популација под ризиком сиромаштва или социјалне искључености" 
приказује део популације који је: 

1. у ризику сиромаштва после социјалних трансфера (лица чији је еквивалентни 
доходак мањи од 60% медијане еквивалентног дохотка) и/или 

2. изразито материјално депривиран (лица која због недостатка финансијских 
средстава не могу да приуште најмање четири од следећих девет ставки 
материјалне депривације домаћинства: 1) адекватно загревање стана; 2) недељу 
дана одмора бар једном годишње; 3) месо или рибу у оброку сваког другог 
дана; 4) неочекивани трошак; 5) кашњење са плаћањем ренте, рате кредита или 
комуналних услуга; 6) телефон; 7) телевизор у боји; 8) машину за прање веша; 
9) аутомобил) и/или 

3. у домаћинствима са нултим или веома ниским радним интензитетом (одрасли 
раде мање од 20% од укупног броја месеци у којима су могли радити током 
референтног периода). 
 

Графикон 3.3.5. Стопа ризика сиромаштва или социјалне искључености у Републици 
Србији, 2012. година, % 
 

 
 

     
      
     
     
     
     
      
      
     
      

    
      
      
      Извор: истраживање SILC, РЗС 

                                                   
145 У ову једноставну рачуницу није укључен ефекат дистрибуције дохотка који може бити различит у ове две 
анкете као и разлике у методологији. 
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3.3.6. Будући да овај основни показатељ представља унију три различита фактора ризика, 
могуће је израчунати и различите „комбинације ризика”. Најозбиљније угроженим 
сматра се становништво које је изложено свим трима факторима ризика (пресек три 
скупа).  

3.3.7. Према подацима истраживања SILC, 42,1% (три милиона) становништва Републике 
Србије  изложено је ризику сиромаштва или социјалној искључености. Та вредност 
је знатно већа од вредности просека 28 земаља ЕУ (24,8%) и просека најновијих 12 
земаља чланица без Хрватске (30,7%). После Бугарске и Румуније, та вредност је 
већа него у било којој другој земљи ЕУ.146  

3.3.8. Посматрано према компонентама, укупно 24,6% (1,76 милиона) становништва 
Републике Србије је у ризику од сиромаштва, 27% (1,92 милиона) је у ситуацији 
изразите материјалне депривираности и 13,6% живи у домаћинствима са ниским 
интензитетом рада (972 хиљаде). Скоро две трећине становништва суочено са 
комбинацијом два или три ризика, тј. налази у пресеку два или три скупа (док је 
65,1% становништва суочено са одређеним фактором ризика). Највеће преклапање 
је код скупа који се односи на низак интензитет рада (преко три четвртине), будући 
да је рад и интензитет рада чланова домаћинства основни предуслов вишег дохотка 
и бољег животног стандарда. Само 3,2% становништва живи у домаћинствима са 
ниским интензитетом рада, а нису изложена ризику сиромаштва или у ситуацији 
изразите материјалне депривације.  

3.3.9. Приближно 8,7% становништва (302 хиљаде) изложено је ризику од сиромаштва и 
живи у домаћинствима са веома ниским радним интензитетом. То су лица у 
домаћинствима у којима чланови не раде или раде веома мало, и која имају 
релативно низак доходак. Нешто већи проценат (12,7% или 463 хиљада) 
становништва је у ризику од сиромаштва и изразито материјално депривиран. То су 
лица која имају релативно низак доходак који такође утиче на њихов низак 
животни стандард. Најмањи проценат (7,6% или 267 хиљада) становништва је 
изразито материјално депривиран и живи у домаћинствима са ниским 
интензитетом рада, док је 5,9% (208,5 хиљада) изложено свим трима факторима 
ризика. Подаци су приказани за укупно становништво и према њиховим 
карактеристикама. 

Табела 3.3.9. Удео становништва у појединим пресецима компонената основног 
показатеља „стопе ризика сиромаштва или социјалне искључености” према 
карактеристикама у Републици Србији, 2012. година, % 

 

Пресек 
становништва 

изложеног 
ризику од 

сиромаштва и 
становништва 

које живи у 
домаћинствима 

са веома 
ниским радним 
интензитетом 

Пресек 
становништва 
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сиромаштва и 
изразито 
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депривираног 
становништва 

Пресек 
изразито 

материјално 
депривираног 

становништва и 
становништва 
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ниским радним 
интензитетом 
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Унија 
три 
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Укупно 8,7 12,7 7,6 5,9 42,1 

                                                   
146 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=en 
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Старост 
Деца (<18 година) 13,2 15,5 10,5 9,3 43,5 
18-64 година 9,9 12,5 8,8 6,6 43,4 
65 и више - 10,7 - - 35,8 
Пол 
Мушко 9,0 12,7 7,8 6,1 42,0 
Женско 8,5 12,6 7,3 5,7 42,1 
Тип домаћинства 
Једночлано 
домаћинство 6,5 17,2 7,0 4,6 49,8 
Једна одрасла особа са 
издржаваном децом 26,3 28,0 25,9 22,5 61,5 
Мушко 3,0 15,5 4,6 2,2 50,8 
Женско 12,4 20,1 11,1 8,6 48,1 
Две или више одраслих  
особа без издржаване 
деце 6,4 10,6 6,4 4,2 41,5 
Две или више одраслих 
особа са издржаваном 
децом 9,8 12,7 7,6 6,4 40,4 
Домаћинства без 
издржаване 
деце 6,4 11,8 6,5 4,3 43,0 
Домаћинства са 
издржаваном 
децом 10,5 13,3 8,4 7,1 41,3 
Квантили дохотка 
I 40,0 53,1 27,3 27,3 100,0 
II 4,0 10,6 7,4 2,4 56,2 
III - - 2,7 - 29,0 
IV - - 0,4 - 18,0 
V - - 0,2 - 7,8 
Најчешћи статус на тржишту рада (18 и више година) 
Запослени код 
послодавца 0,2 2,9 0,1 0,1 21,7 
Самозапослени 8,3 20,4 8,0 7,8 100,0 
Незапослени 18,1 19,0 15,1 9,4 72,7 
Пензионери 6,0 10,6 5,3 4,5 36,5 
Остали неактивни 12,1 16,9 9,0 6,6 51,6 
Извор: SILC, РЗС. 

3.3.10. Посматрано према карактеристикама становништва, можемо закључити следеће: 

 деца су изложена ризику од сиромаштва или социјалне искључености подједнако 
као лица радног узраста. Међутим, деца су највише изложена вишеструким 
факторима ризика пошто се натпросечно налазе у пресецима компонената 
показатеља ризика од сиромаштва или социјалне искључености у односу на друге 
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старосне групе; највећи проценат деце је изложен комбинацији ризика од 
сиромаштва и материјалне депривације. 

 Док су мушкарци и жене подједнако изложени ризику сиромаштва или социјалне 
искључености, нешто већи проценат мушкараца је изложен вишеструким ризицима 
у односу на жене. То значи да је већи проценат жена у односу на мушкарце био 
изложен појединачним ризицима. 

 Одрасла лица са издржаваном децом највише су била изложена ризику сиромаштва 
или социјалне искључености, али и вишеструким факторима ризика, а посебно 
комбинацијом сва три ризика. Чак 22,5% лица која живе у овим домаћинствима 
било је изложено комбинацији сва три ризика што је знатно више од просека 
популације (5,9%). У оквиру једночланих домаћинстава, мушкарци су изложени 
већем ризику сиромаштва или социјалне искључености, али су жене изложене 
знатно већем ризику који потиче од комбинације ризика. 

 Сва лица из првог квантила расподеле дохотка била су изложена ризику 
сиромаштва или социјалне искључености, а они су највише били изложени и 
комбинацији ризика, што је очекивано, посебно комбинацији ризика од 
сиромаштва и материјалне депривације (53,1%). 

 Док су сви самозапослени изложени ризику сиромаштва или социјалне 
искључености, незапослени су највише изложени комбинацији ризика где је једна 
компонента радни интензитет чланова домаћинства, што је очекивано. 

 
Финансијско сиромаштво 

3.3.11. Деца (до 18 година старости) највише су изложена ризику сиромаштва после 
социјалних трансфера (30%) у односу на остале старосне групе, што се 
превасходно може објаснити саставом домаћинства у којем живе, статусом на 
тржишту рада њихових родитеља, што се даље везује за њихов ниво образовања. 
Многе студије показују да деца која одрастају у условима сиромаштва и социјалне 
искључености имају мање шансе да достигну децу имућнијих родитеља како у 
нивоу образовања, тако и касније током живота у нивоу зарада, као и да се та 
разлика временом повећава.147 Иако је стопа ризика сиромаштва деце у Републици 
Србији знатно већа него у 28 земаља чланица ЕУ у 2012. години (30% према 
20,8%), треба нагласити да је релативан положај деце у односу на просек 
популације у Републици Србији приближно исти као у 28 земаља чланица ЕУ.148 

Табела 3.3.11. Стопа ризика сиромаштва по полу и старости, Република Србија, 
2012.149 
Старосне групе % становништва 
Укупна популација  
Укупно 24,6 
Мушко 24,9 
Женско 24,3 
0–17 година 
Укупно 30,0 
Мушко 30,4 

                                                   
147 Видети на пример: Sparkes, J. and Glennester, H. (2002) Preventing Social Exclusion; Education’s Contribution. 
148 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en 
149 Сви показатељи финансијског сиромаштва који се заснивају на дохотку израчунати су коришћењем 
дефиниције која у приход укључује и приход у натури. 
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Женско 29,5 
18-64 године 
Укупно 24,5 
Мушко 25,5 
Женско 23,5 
18–24 годинe 
Укупно 27,3 
Мушко 27,7 
Женско 26,8 
25–54 годинe 
Укупно 24,9 
Мушко 24,9 
Женско 24,9 
55-64 године 
Укупно 21,9 
Мушко 25,9 
Женско 18,2 
65 и више 
Укупно 19,5 
Мушко 15,3 
Женско 22,5 
Извор: SILC, РЗС. 
Подаци преузети са ЕУРОСТАТ сајта: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/database  

3.3.12. Млади (18 до 24 године старости) су следећа категорија која је натпросечно 
изложена ризику сиромаштва (27,3%) што је, поред осталог, последица високе 
стопе незапослености младих, односно великог броја младих који нису запослени, 
не школују се нити се усавршавaју кроз систем обуке (такозвана NEET категорија - 
not in employment, education or training). Према подацима АРС из октобра 2013. 
године, стопа незапослености младих (15-24 године) износи око 50%, док једна 
четвртина младих спада у категорију NEET. Иако подаци о ризику сиромаштва 
нису упоредиви са периодом 2006-2010. године, има индиција да се овај показатељ 
материјалног положаја младих у односу на просек популације погоршао у 2012. 
години, као последица погоршања њиховог положаја на тржишту рада и њихових 
родитеља, имајући у виду да већина младих не живи самостално, већ са 
родитељима. Подаци за 28 земаља чланица ЕУ за 2012. годину150 показују да су 
млади највише изложени ризику сиромаштва и да је њихов релативан положај у 
односу на просек популације лошији него у Републици Србији, што се може 
објаснити чињеницом да се знатно већи проценат младих у ЕУ одлучује за 
самосталан живот него што је то случај у Републици Србији. 

3.3.13. Стопа ризика од сиромаштва даље опада са годинама старости, што није потпуно у 
складу са кривом стопе запослености по старости, која достиже врхунац у периоду 
35-39. године и даље нагло опада. У другим земљама, овај врхунац се достиже у 
периоду 45-49. године и остаје на веома високом нивоу и у старијој доби. Разлог 

                                                   
150 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en  
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овог несклада између Србије и ЕУ треба, поред осталог, тражити и у саставу 
домаћинства. Стопа ризика од сиромаштва достиже најнижу вредност за лица стара 
65 и више година (19,5%), будући да се углавном ради о пензионерима која живе у 
домаћинствима без издржаване деце. Међутим, уколико се ради о старим лицима 
која живе у једночланим домаћинствима,  онда је стопа ризика сиромаштва знатно 
већа (25,1%). 

3.3.14. Посматрано према полу, не уочавају се значајне разлике у ризику сиромаштва 
мушкараца и жена на нивоу укупне популације151, већ када их посматрамо према 
старосним групама. Док су мушкарци старости 55-64 године били угроженији од 
жена, старије жене (65 година и више) су угроженије од старијих мушкараца. 
Стопа ризика сиромаштва у 28 земаља чланица ЕУ у 2012. години већа је код жена 
него код мушкараца (17,5% према 16,3% у 2012. години).152  

3.3.15. Ниже образовани натпросечно су изложени ризику од сиромаштва. Веза између 
нивоа образовања и стопе ризика од сиромаштва приказана је у Tабели 5. Удео 
лица старости од 18 до 64 године у ризику од сиромаштва значајно опада са растом 
нивоа образовања. Највећу стопу ризика од сиромаштва имало је становништво са 
основном школом и нижом од основне школе, која је износила чак 41,8%, а 
најмању стопу ризика сиромаштва становништво са завршеном вишом школом или 
факултетом - 7,1%. Оваква дистрибуција становништва у ризику од сиромаштва 
према нивоу образовања јасно указује да се образовање исплати, будући да 
тржиште рада награђује високообразоване. Посматрано према полу, мушкарци са 
основним и средњим образовањем су били изложени већем ризику од сиромаштва 
од жена истог образовног нивоа, док су високо образоване жене биле у већем 
ризику сиромаштва у односу на високообразоване мушкарце.   

Табела 3.3.15. Стопа ризика сиромаштва према нивоу образовања у Републици 
Србији, 2012, % 

 
Максимално стечено образовање: 

Основно 
Средњошколско Више и 

високо 
18-64 године    

Укупно 41.8 22.9 7.1 
Мушко 45.6 23.7 6.9 
Женско 38.7 21.9 7.3 

18 и више    
Укупно 36.0 21.2 6.2 
Мушко 39.2 21.9 5.8 
Женско 33.7 20.4 6.6 

65 и више    
Укупно 26.5 7.1 1.6 
Мушко 25.7 7.5 1.9 
Женско 27.0 6.5 1.0 
 

                                                   
151 Напомена: када говоримо о разликама у полу, подаци се односе искључиво на разлике у домаћинства у 
којима су сви чланови истог пола 
152 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en  
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3.3.16. Домаћинства са издржаваном децом, односно домаћинства са две одрасле особе 
са троје и више издржаване деце, као и једна одрасла особа са издржаваном децом 
највише су била изложена ризику од сиромаштва у 2012. години (44,4% и 36,2%), 
као и у 28 земаља чланица ЕУ (25,7% и 34,2%)153. Основни разлог је знатно лошији 
однос броја чланова који зарађују и издржаваних чланова код ових домаћинстава у 
односу на друга домаћинства без издржаване деце.  

Табела 3.3.16. Стопа ризика сиромаштва према типу домаћинства у Републици 
Србији, 2012. 
 % становништва 
Укупно 24,6 
Сва домаћинства без издржаване деце 21,3 
Једночлано домаћинство 26,3 
                Мушко 29,2 
                Женско 24,5 
до 65 година старости 27,7 
65 и више година старости 25,1 
Две одрасле особе без издржаване деце 21,4 
обе млађе од 65 година 24,6 
бар једна стара 65 и више година  18,0 
Две или више одраслих особа без издржаване деце 20,3 
Три или више одраслих особа без издржаване деце 19,3 
  
Сва домаћинства са издржаваном децом 27,2 
     Једна одрасла особа са издржаваном децом 36,2 
Две одрасле особе са једним издржаваним дететом  25,5 
Две одрасле особе са двоје издржаване деце 24,6 
Две одрасле особе са троје и више издржаване деце 44,4 
Две или више одраслих особа са издржаваном децом 26,7 
Три или више одраслих особа са издржаваном децом 25,9 
Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.17. Стопа ризика од сиромаштва према најчешћем статусу на тржишту рада лица (који 
је трајао дуже од 6 месеци) указује да су незапослени у најлошијем положају, 
посебно мушкарци, пошто је скоро свако друго незапослено лице (48,7%) изложено 
ризику сиромаштва. Запослење знатно смањује ризик од сиромаштва, али оно није 
гаранција већег благостања или изласка из сиромаштва, будући да је квалитет 
запослења кључни фактор који то опредељује. Стога, самозапослени имају знатно 
већу стопу ризика од сиромаштва од запослених код послодавца (38,3% према 
6,4%), будући да се знатан део самозапослених бави сивом економијом са знатно 
нижим зарадама у односу на регуларну економију.154 Поред тога, овако висок ризик 
сиромаштва самозапослених, који је чак виши него код осталих активних лица 
(38,3% према 32,7%), може се објаснити и чињеницом да ова категорија обухвата 

                                                   
153 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li03&lang=en  
154 Крстић и др., Policy Measures to Formalize the Shadow Economy and their Effects on Economic Growth in 
Serbia, USAID and FREN, 2013. 
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пољопривреднике, као и помажуће чланове домаћинства који по дефиницији 
немају приходе. Пензионери су у најповољнијем положају, после запослених код 
послодаваца, са ризиком сиромаштва који је приближно на нивоу укупно 
запослених (14,5% према 14,9%).  

3.3.18. Према подацима за 28 земаља чланица ЕУ, незапослени и неактивни, изузев 
пензионера, су највише изложени ризику сиромаштва, при чему је њихов 
релативни положај у односу на просек популације знатно лошији него у Републици 
Србији (31 према 25,3 процентна поена за пензионере, односно 11,8 према 9,3 за 
остале неактивне).155 То се једним делом може објаснити већим учешћем 
незапослених и неактивних који су повремено били активни у сивој економији у 
Републици Србији него у ЕУ и тако допуњавали своје приходе, будући да се 
најчешћи статус на тржишту рада код овог показатеља ризика од сиромаштва 
односи на самодекларисање испитаника и не одговара стандардној дефиницији 
Међународне организације рада156. У условима великог учешћа запослених у 
неформалној економији (15 година и више) које је процењено на 24,1% у новембру 
2011. године према подацима Анкете о радној снази157, самодекларисање 
испитаника о њиховом статусу на тржишту рада потцењује запосленост на рачун 
незапослености и неактивности,158 јер се многи испитаници који су повремено 
активни у неформалном сектору осећају као незапослени или неактивни, а не као 
запослени, што за последицу има другачију дистрибуцију дохотка према најчешћем 
статусу на тржишту рада и последично, другачију стопу ризика од сиромаштва 
појединих категорија лица на тржишту рада.  

Табела 3.3.18. Стопа ризика сиромаштва према најчешћем статусу на тржишту рада и 
полу у Републици Србији, 2012, % 

 
Економска активност чланова 

домаћинства 

18 и више 
година 

18-64 године 
65 

и више 

Укупно 23,4 24,4 19,5 
 Мушко 23,6 25,5 15,4 
 Женско 23,2 23,5 22,5 
Запослени 14,9 14,6 27,9 
 Мушко 16,5 16,2 25,0 
 Женско 12,9 12,5 33,7 
Запослени код послодавца 6,4 6,4 11,0 
 Мушко 7,0 7,0 12,9 
 Женско 5,8 5,8 - 
Самозапослени 38,3 39,1 29,6 

                                                   
155 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li04&lang=en 
156 Eurostat, Working paper with the description of the 'Income and living conditions dataset', ‘Lot 1: EU-SILC 
(European Union Statistics on income and Living Conditions): Methodological studies and publications’, October 
2012. 
157 Ова процена неформалне запослености је већа за шест процентних поена од званичне процене Републичког 
завода за статистику јер обухвата и запослене у регистрованим предузећима са формалним уговором али без 
плаћених доприноса за здравствено и пензијско осигурање, које РЗС не обухвата. Видети: “Labour Force Flows 
and Informal Economy in Serbia”, International Conference From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to 
Take?, The Faculty of EconoMICS, University of Belgrade, September 2012, Conference Proceedings, Volume 1, 
p.301-322.    
158

 Видети: Крстић, Г. и Шошкић, Д. Економска статистика, Економски факултет, Београд, 2014, стр. 216. 
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 Мушко 38,4 39,4 26,6 
 Женско 38,2 38,5 35,0 
Особе које не раде 29,2 34,3 19,1 
 Мушко 30,0 37,6 14,7 
 Женско 28,5 31,8 22,2 
Незапослени 48,7 48,7 46,2 
 Мушко 51,4 51,3 56,4 
 Женско 45,6 45,6 - 
Пензионери 14,5 12,5 15,5 
 Мушко 13,3 13,1 13,5 

Женско 15,3 12,2 17,2 
Остали неактивни 32,7 30,7 42,6 
 Мушко 26,7 25,6 44,2 
 Женско 35,0 33,0 42,4 
Извор: SILC, РЗС. 

3.3.19. Већи радни интензитет чланова домаћинства значи мањи ризик сиромаштва. 
Интензитет рада чланова домаћинства представља однос броја месеци у којима су 
сви чланови домаћинства радног узраста (18-59, изузев студената старости 18-24) 
радили током референтне године и хипотетичког броја месеци у којима су ти 
чланови домаћинства могли радити. Веома низак радни интензитет чланова 
домаћинства означава да су одрасли чланови домаћинства (18-59, изузев студената 
старости 18-24) радили мање од 20% од укупног броја месеци у којима су могли 
радити током референтног периода. Највећи ризик сиромаштва имају лица (до 60 
година старости) која живе у домаћинствима са веома ниском радном 
интензивношћу чланова домаћинства (64,1%), посебно у домаћинствима са 
издржаваном децом (78,5%), а најмањи ризик лица која живе у домаћинствима са 
веома високом радном интензивношћу њених чланова (9,4%), слично као што 
показују подаци за просек 28 земаља чланица ЕУ.159 Присуство издржаване деце 
повећава ризик сиромаштва у свим категоријама радног интензитета чланова 
домаћинства, што је очекивано јер се исти доходак одраслих по потрошачкој 
јединици дели са већим бројем чланова домаћинства (тј. већом вредношћу 
потрошачке јединице). Мушкарци су били угроженији од жена било да живе у 
домаћинствима са веома високим радним интензитетом њених чланова, било да 
живе у домаћинствима са ниском или веома ниском радном интензивношћу 
чланова домаћинства.  

Табела 3.3.19. Стопа ризика сиромаштва према радном интензитету чланова 
домаћинства (0-59 година), типу домаћинства и полу у Републици Србији, 2012, % 

Радни 
интензитет Тип домаћинства Укупно Мушкарци Жене 

Веома висока 
(0,85 – 1) 

Укупно 9,2 9,7 8,8 
Без издржаване деце 9,4 10,8 7,8 

Са издржаваном децом 9,2 9,2 9,1 
Висока 

(0,55 - 0,85) 
Укупно 11,9 12,0 11,7 

Без издржаване деце 9,3 9,3 9,4 

                                                   
159 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li06h&lang=en 
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Са издржаваном децом 13,1 13,4 12,9 

Средња 
(0,45 - 0,55) 

Укупно 22,9 23,1 22,7 
Без издржаване деце 15,2 15,0 15,4 

Са издржаваном децом 25,8 26,2 25,3 

Ниска 
(0,2 -0,45) 

Укупно 39,2 40,7 37,7 
Без издржаване деце 30,8 32,7 28,6 

Са издржаваном децом 43,8 45,1 42,4 

Веома ниска 
(0 - 0,2) 

Укупно 64,1 65,4 62,8 
Без издржаване деце 46,2 50,6 41,6 

Са издржаваном децом 78,5 78,5 78,4 

Остала без веома 
ниске (0,2 – 1) 

Укупно 17,9 18,5 17,3 
Без издржаване деце 14,7 15,5 13,8 

Са издржаваном децом 19,2 19,9 18,6 
Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.20. Власници стана/куће (укључујући и власнике који отплаћују кредит и лица 
која станују бесплатно) више су изложени ризику сиромаштва него закупци 
(укључујући и закупце по сниженој цени), што је на први поглед неочекивано и 
различито у односу на податке за просек ЕУ где су закупци знатно угроженији од 
власника.160 То се може објаснити чињеницом да су станове у Републици Србији 
изнајмљивали само они малобројни са вишим приходима. Знатно већем ризику 
сиромаштва власника доприносе лица која станују бесплатно (лица која живе код 
рођака, пријатеља и сл.), јер када се они искључе из категорије власника и укључе у 
категорију закупаца, власници имају мањи ризик сиромаштва од закупаца (22,8% 
према 32,2%). Ове резултате за Републику Србију ипак треба третирати са опрезом 
имајући у виду слабу развијеност тржишта за изнајмљивање станова и релативно 
мали број испитаника у узорку који изнајмљују станове. 

Табела 3.3.20. Стопа ризика од сиромаштва према типу власништва, 2012, % 

 Укупно 
 

Власници, власници који 
отплаћују кредит или они који 

станују бесплатно 
Закупци, закупци по сниженој 

цени 
Укупно 24,6 24,9 18,2 
Мушкарци 24,9 25,2 18,6 
Жене 24,3 24,6 17,8 

 
 

Власници, власници који 
отплаћују кредит 

Закупци, закупци по сниженој 
цени, станују бесплатно 

Укупно 24,6 22,8 32,2 
Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.21. Релативни јаз ризика од сиромаштва мери разлику између линије сиромаштва и 
медијане дохотка по потрошачкој јединици лица која су испод линије сиромаштва 
и изражава се као проценат линије сиромаштва. За разлику од стопе ризика од 
сиромаштва, која показује ко је изложен ризику сиромаштва, релативан јаз ризика 

                                                   
160 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li08&lang=en  
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од сиромаштва показује колико је неко сиромашан.  Релативни јаз ризика од 
сиромаштва у 2012. години је износио 36,6% линије сиромаштва. Та вредност је 
знатно већа у односу на просек 28 земаља чланица ЕУ 2012. године (23,5%), и већа 
је у односу на земље са највећим релативним јазом ризика сиромаштва као што су 
Бугарска и Шпанија (31,4%), Румунија (30,9%) и Грчка (29,9).161 Релативни јаз 
ризика сиромаштва опада са годинама старости као и стопа ризика сиромаштва, 
што указује не само да је највећи проценат деце изложен ризику сиромаштва, већ 
да им у просеку недостаје највише средстава (у % од линије сиромаштва) да би 
изашли из стања ризика сиромаштва. Иако не постоје значајне разлике у стопи 
ризика сиромаштва између мушкараца и жена, мушкарци (старости 18-64) су имали 
већи јаз ризика сиромаштва од жена (38,3% према 35,7%). 

 
Табела 3.3.21. Релативни јаз ризика од сиромаштва у Републици Србији, 2012 

 Укупно Мушкарци Жене 
Укупно 36,6 38,3 35,7 

Мање од 18 година 41,0 39,1 44,5 
Између 18 и 64 године 37,8 39,8 35,7 

65 и више година 26,9 24,5 26,9 
Извор: SILC, РЗС. 
 
Ефективност социјалних трансфера  
3.3.22. Досадашње анализе ефеката социјалних транфера162 на смањење стопе ризика 

сиромаштва потцењивале су значај који социјални трансфери имају на смањење 
угрожености становништва, јер су се заснивале на подацима Анкете о потрошњи 
домаћинства која није у потпуности обухватала све врсте социјалних трансфера. 
Наиме, различити типови социјалних трансфера нису појединачно евидентирани у 
АПД, већ у оквиру већих група, па је могло доћи до тога да испитаници забораве да 
наведу све типове социјалних трансфера које примају.163 То је управо потврђено 
резултатима добијеним на основу података истраживања SILC, јер су процењени 
ефекти социјалних трансфера на смањење стопе ризика од сиромаштва 
неупоредиво већи него коришћењем података АПД.  

Табела 3.3.22. Стопа ризика сиромаштва пре и после социјалних трансфера према 
старости и полу у Републици Србији, 2012, % 
 Стопа ризика сиромаштва пре 

социјалних трансфера 
Смањење стопе ризика сиромаштва 

после социјалних трансфера 
Све пензије се 
рачунају као 

социјални 
трансфер 

Старосне и 
породичне пензије 

рачунају се као 
приход 

Све пензије се 
рачунају као 

социјални 
трансфер 

Старосне и 
породичне пензије 

рачунају се као 
приход 

Укупно 50,1 31,4 -50,9 -21,7 

                                                   
161 Подаци преузети са сајта ЕУРОСТАТ: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li11&lang=en    
162 Социјални трансфери се састоје од новчаних накнада по основу осигурања - пензија, накнада за незапослене 
и накнада за боловање, као и новчаних давања која се не заснивају на доприносима - социјална помоћ, дечији и 
родитељски додатак, накнаде за породиљска одсуства, додатак за помоћ и негу другог лица, те различита 
новчана права по основу борачке и инвалидске заштите. Додатно, локалне самоуправе додељују и једнократне 
новчане помоћи, као и додатна новчана давања усмерена на сиромашне. 
163 Види: Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији, 
Влада Републике Србије, 2011. стр.110. 
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Мушко 49,2 32,0 -49,4 -22,2 
Женско 50,9 30,8 -52,3 -21,1 
0 - 17 година 
Укупно 44,1 36,5 -32,0 -17,8 
Мушко 44,7 36,4 -32,0 -16,5 
Женско 43,6 36,6 -32,3 -19,4 
18 - 64 године 
Укупно 44,2 30,6 -44,6 -19,9 
Мушко 44,1 31,8 -42,2 -19,8 
Женско 44,3 29,5 -47,0 -20,3 
18–24 годинe 
Укупно 42,1 32,7 -35,2 -16,5 
Мушко 44,4 34,0 -37,6 -18,5 
Женско 39,5 31,3 -32,2 -14,4 
25–54 годинe 
Укупно 39,3 30,1 -36,6 -17,3 
Мушко 40,1 30,1 -37,9 -17,3 
Женско 38,5 30,1 -35,3 -17,3 
55-64 године 
Укупно 58,2 31,0 -62,4 -29,4 
Мушко 54,9 35,4 -52,8 -26,8 
Женско 61,3 27,0 -70,3 -32,6 
65 и више 
Укупно 77,9 28,9 -75,0 -32,5 
Мушко 77,2 27,1 -80,2 -43,5 
Женско 78,4 30,1 -71,3 -25,2 
Извор: SILC, РЗС. 

3.3.23. Ефективност социјалних трансфера мери за колико процената су социјални 
трансфери смањили стопу ризика сиромаштва. Пореде се стопе ризика сиромаштва 
пре добијања социјалних трансфера и стопа ризика сиромаштва после добијања 
социјалних трансфера. Стопа ризика сиромаштва пре добијања социјалних 
трансфера израчунава се на основу дохотка који је умањен за вредност социјалних 
трансфера.  

3.3.24. Социјални трансфери (старосне и породичне пензије рачунају се као приход) 
смањили су ризик сиромаштва укупне популације у 2012. години за 21,7%. Другим 
речима, у хипотетичком случају непостојања социјалних, ризик од сиромаштва би 
био 31,4% уместо 24,6%. Овај ефекат је нешто већи у земљама ЕУ, где су социјални 
трансфери у просеку смањили стопу ризика од сиромаштва за 34,4% у 2012. 
години. Међутим, потребно је нагласити да ове процене не узимају у обзир 
претпоставку о способности домаћинства да компензује губитак дохотка због 
елиминације социјалних трансфера нпр. путем увећања часова рада, продајом 
имовине, кредитима и сл. 

3.3.25. Колики ефекат социјални трансфери имају на смањење ризика сиромаштва 
посматрамо прво према типу домаћинства. Елиминација социјалних трансфера 
(старосне и породичне пензије рачунају се као приход) довела би до већег смањења 
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ризика сиромаштва код домаћинстава без издржаване деце него у домаћинствима 
са издржаваном децом. Последично, ефекат социјалних трансфера (старосне и 
породичне пензије рачунају се као приход) на смањење стопе ризика од 
сиромаштва био би већи код одраслих (18-64 године старости) него код деце 
(19,9% према 17,8%), и он се код одраслих повећава са годинама старости, 
вероватно због ефекта које инвалидске пензије164 имају на смањење ризика 
сиромаштва најстаријих лица. Социјални трансфери у ЕУ имали су већи ефекат на 
смањење ризика од сиромаштва деце него одраслих, будући да је оно смањено за 
28 земаља ЕУ у просеку за 39,4% односно 35% респективно.165 Посматрано по 
полу, нешто је већи ефекат социјалних трансфера био код мушкараца него код 
жена (22,2% према 21,1%). 

Табела 3.3.25. Стопа ризика од сиромаштва пре и после социјалних трансфера према 
типу домаћинства у Републици Србији, 2012, % 
 Стопа ризика 

сиромаштва пре 
социјалних трансфера 

Смањење стопе ризика 
сиромаштва после 

социјалних трансфера 
Све 

пензије се 
рачунају 

као 
социјални 
трансфер 

Старосне 
и 

породичне 
пензије 

рачунају 
се као 

приход 

Све 
пензије се 
рачунају 

као 
социјални 
трансфер 

Старосне 
и 

породичне 
пензије 

рачунају 
се као 

приход 
Укупно 50,1 31,4 -50,9 -21,7 
Сва домаћинства без издржаване деце 59,3 28,9 -64,1 -26,3 
Једночлано домаћинство 78,6 33,1 -66,5 -20,5 
                Мушко 68,8 38,5 -57,6 -24,2 
                Женско 84,5 29,8 -71,0 -17,8 
до 65 година старости 55,9 34,1 -50,4 -18,8 
65 и више година старости 96,1 32,3 -73,9 -22,3 
Две одрасле особе без издржаване деце 65,7 30,4 -67,4 -29,6 
обе млађе од 65 година 47,5 31,7 -48,2 -22,4 
бар једна стара 65 и више година  84,8 29,1 -78,8 -38,1 

Две или више одраслих особа без 
издржаване деце 

 
55,2 

 
28,0 -63,2 -27,5 

Три или више одраслих особа без 
издржаване деце 

 
46,3 

 
25,9 -58,3 -25,5 

Сва домаћинства са издржаваном децом 42,8 33,3 -36,4 -18,3 
Једна одрасла особа са издржаваном децом 51,9 43,4 -30,3 -16,6 
Две одрасле особе са једним издржаваним 
дететом  32,9 29,0 -22,5 -12,1 
Две одрасле особе са двоје издржаване деце 29,2 28,6 -15,8 -14,0 

Две одрасле особе са троје и више 52,8 52,8 -15,9 -15,9 

                                                   
164 Инвалидске пензије су укључене у социјалне трасфере. 
165 Подаци за ЕУ27 преузети са ЕУРОСТАТ сајта: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tesov252&language=en  
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издржаване деце   

Две или више одраслих особа са 
издржаваном децом 

42,4 
 

32,8 
 -37,0 -18,6 

Три или више одраслих особа са 
издржаваном децом 

49,5 
 

33,3 
 -47,7 -22,2 

Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.26. Пензије имају значајан ефекат у смањењу сиромаштва не само за популацију 
старости 65 и више година, где је свакако овај ефекат и највећи, већ и на децу и 
становништво радног узраста. У 28 земаља чланица ЕУ, овакав ефекат пензија на 
смањење стопе ризика сиромаштва је посебно изражен у Грчкој и Пољској, док су 
Румунија, Словачка и Бугарска земље са посебно израженим ефектом који пензије 
имају на смањење сиромаштва деце, што се повезује са значајнијим учешћем 
вишегенерацијских домаћинстава у односу на друге земље и ефектом који пензије 
најстаријих чланова домаћинства имају на смањење сиромаштва деце у тим 
домаћинствима.166 Ефекат који пензије у Републици Србији имају на смањење 
стопе ризика сиромаштва у оквиру домаћинстава са издржаваном децом највећи 
управо у овим вишегенерацијским домаћинствима која традиционално имају 
релативно високо учешће у односу на друге земље.   

 
Дистрибуција дохотка  

3.3.27. Расположиви нето доходак домаћинства обухвата доходак од рада, доходак од 
власништва, пензије, социјалне и остале трансфере које домаћинство прима од 
особа које нису чланови домаћинства. То је доходак који је расположив 
домаћинству за потрошњу и штедњу. Животни стандард домаћинства са датим 
расположивим дохотком зависи од броја чланова домаћинства и њихове старости. 
Доходак домаћинства се стога прилагођава броју чланова и саставу домаћинства, 
како би се доходак свих домаћинстава могао анализирати на упоредивим основама. 
Поред тога, узима се у обзир и економија обима, односно, чињеница да се неки 
издаци деле међу члановима домаћинства. Еквивалентни доходак добија се 
дељењем дохотка домаћинства са модификованом скалом OECD-а167.  

3.3.28. У табели је представљена дистрибуција дохотка према алтернативним релативним 
линијама сиромаштва на основу које можемо поредити медијане дохотка оних у 
ризику од сиромаштва са прагом ризика сиромаштва, али такође и медијане 
дохотка оних у ризику од сиромаштва и оних који нису у ризику сиромаштва. Што 
је линија сиромаштва постављена на вишем релативном нивоу, то је однос између 
еквивалентног дохотка лица у ризику од сиромаштва и лица која нису у ризику од 
сиромаштва мањи, што је очекивано. Подаци за Републику Србију показују да је за 
праг ризика сиромаштва од 60% медијане еквивалентног дохотка, медијана дохотка 
лица која нису у ризику од сиромаштва 3,2 пута је већа од медијане лица која су у 
ризику од сиромаштва. Овај однос није велики, али га треба посматрати у 
контексту концепта релативног сиромаштва. Уколико за поређење уместо медијане 
користимо аритметичку средину (видети: Табела 3 - Дистрибуција дохотка према 
различитим доходним групама у Републици Србији, 2012., Анекс 1), онда је тај 

                                                   
166 Employment and social developments in Europe 2012, European Commission, 2012, стр. 225. 
167 Први одрасли члан домаћинства добија пондер 1, остали одрасли чланови домаћинства добијају пондер 0,5, 
а свако дете млађе од 14 година пондер 0,3. 
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однос знатно већи и износи 4,2, и последица је  постојања екстремних вредности на 
доњем и горњем крају дистрибуције дохотка.  

Табела 3.3.28. Дистрибуција еквивалентног дохотка према различитим доходним 
групама у Републици Србији, 2012. 

 
Медијана еквивалентног 

дохотка, месечно 
Однос медијане дохотка 

изнад и испод прага 
ризика сиромаштва ЕУР РСД PPS 

Испод… …40% медијане 
еквивалентног дохотка 

48 5.385 89  
Изнад… 224 25.333 420 4,7 

Испод… …50% медијане 
еквивалентног дохотка 

61 6.944 115  
Изнад… 235 26.567 440 3,8 

Испод… …60% медијане 
еквивалентног дохотка 

77 8.667 144  
Изнад… 246 27.857 462 3,2 

Испод… …70% медијане 
еквивалентног дохотка 

88 10.000 166  
Изнад… 259 29.355 486 2,9 

Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.29. У следећој табели приказан је еквивалентни расположиви доходак према 
економском статусу који представља активност лица на основу њиховог 
самодекларисања, као што је већ наглашено у делу о ризику од сиромаштва. Поред 
тога, еквивалентни доходак сваке особе треба посматрати у контексту доходака 
осталих чланова домаћинству. За просечну вредност еквивалентног дохотка 
коришћена је медијана, док је у (видети: Табела 4 - Аритметичка средина 
еквивалентног дохотка према најчешћем статусу на тржишту рада и полу у 
Републици Србији, 2012, РСД, Анекс 1), приказана аритметичка средина.  Највећу 
медијану еквивалентног дохотка имају запослени код послодавца (18-64 године) у 
износу од 32.350 динара месечно. Самозапослени који обухватају и 
пољопривреднике и помажуће чланове домаћинства и који су најчешће ангажовани 
у неформалном сектору, имају у просеку скоро двоструко мањи еквивалентни 
доходак од запослених код послодавца, а већи за само 24% од незапослених. 
Незапослени и самозапослени су две најугроженије категорије становништва, 
пошто имају најнижи просечни (медијана и аритмеричка средина) еквивалентни 
доходак и релативно их је највише изложено ризику сиромаштва. У 28 земаља 
чланица ЕУ, као и новим чланицама ЕУ, најнижи еквивалентни доходак после 
незапослених имали су неактивни изузев пензионера.168 Знатно лошији положај 
самозапослених у Републици Србији него у ЕУ и у новим чланицама ЕУ може се 
објаснити већим учешћем ове категорије у неформалној економији ван 
пољопривреде, али и већим учешћем помажућих чланова домаћинства, као и самих 
пољопривредника у самозапосленима у Србији него у ЕУ.  

 
 
 
Табела 3.3.29. Медијана еквивалентног дохотка према најчешћем статусу на тржишту 
рада и полу у Републици Србији, 2012, у РСД 

                                                   
168 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di05&lang=en 
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Економска активност чланова домаћинства 18 и више година 18-64 
године 65 и више 

Укупно 23.333 23.333 23.111 
мушко 23.333 22.849 25.479 
женско 23.167 23.800 21.600 

Запослени 28.333 28.571 20.667 
мушко 26.938 27.115 21.333 
женско 30.030 30.267 18.383 

Запослени код послодавца 32.384 32.350 64.783 
мушко 31.014 30.958 64.783 
женско 33.778 33.750 46.841 

Самозапослени 17.581 17.444 19.000 
мушко 17.501 17.333 20.833 
женско 17.742 17.742 17.903 

Особе које не раде 20.000 18.538 23.304 
мушко 20.083 17.572 26.000 
женско 20.000 19.380 21.778 

Незапослени 14.047 14.047 13.837 
мушко 13.375 13.375 13.111 
женско 14.781 14.722 94.275 

Пензионери 25.350 26.583 24.750 
мушко 26.033 26.000 26.050 
женско 24.943 26.667 23.304 

Остали неактивни   19.091 20.000 15.222 
мушко 22.000 22.000 18.333 
женско 18.000 19.167 15.167 

Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.30. Прецизнију слику о расположивом еквивалентном дохотку лица и статуса на 
тржишту рада добијамо у табели где посматрамо интензитет рада чланова 
домаћинства у контексту типа домаћинства у којем лица живе. Медијални 
еквивалентни доходак лица расте са растом радног интензитета чланова 
домаћинства и већи је у домаћинствима без издржаване деце него у оним са 
издржаваном децом. Поред тога, видимо да је угроженост деце последица ниског 
интензитета рада чланова домаћинства. Посматрано према полу, медијални 
еквивалентни доходак мушкараца у домаћинствима без издржаване деце мањи је у 
свим категоријама радног интензитета чланова домаћинства у односу на доходак 
жена, као и у домаћинствима са издржаваном децом, али само у оним са ниском и 
веома ниским радним интензитетом, док у осталим категоријама радног 
интензитета нема значајнијих разлика по полу. 

 
Табела 3.3.30. Медијана еквивалентног дохотка према интензитету рада чланова 
домаћинства и типу домаћинства у Републици Србији, 2012, у РСД 
 Старост Пол Интензитет рада чланова домаћинства 
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Тип 
домаћинства 

  
Висок Низак Средњи 

Веома 
Висок 

Веома 
низак 

Са 
издржаваном 
децом 

Мање 
од 18 

година 

Укупно 23.810 14.667 18.389 32.292 7.254 
Мушкарци 24.158 14.116 18.005 31.468 7.937 
Жене 23.404 15.000 18.512 32.617 6.897 

18-59 
Укупно 24.850 14.867 19.167 32.000 7.824 
Мушкарци 24.839 14.683 19.167 32.292 7.333 
Жене 24.850 15.317 19.167 31.667 8.000 

Без издржаване 
деце 18-59 

Укупно 33.067 18.522 26.000 37.500 15.000 
Мушкарци 31.500 18.250 24.833 36.111 13.542 
Жене 34.800 18.800 26.667 39.389 16.500 

Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.31. У претходној табели приказана је медијана еквивалентног дохотка према 
субјективној оцени испитаника о могућности домаћинства да „састави крај са 
крајем”. Лица која живе у домаћинствима која веома тешко „састављају крај с 
крајем” имају еквивалентни доходак који у просеку (медијана) износи 1.714 евра 
годишње, што је знатно мање од просечне вредности земаља нових чланица ЕУ 
(2.956 евра), а вишеструко мање од просечне вредности земаља ЕУ (7.620 евра).169 

3.3.32. Субјективно сиромаштво према дефиницији Евростата170 обухвата домаћинства 
која су изјавила да су веома тешко или тешко у могућности да „саставе крај са 
крајем”. Овај концепт који се односи на субјективан осећај сиромаштва веома је 
близак концепту материјалне депривације. Скоро две трећине (64,6%) 
становништва Републике Србије је субјективно сиромашно, што је 2,6 пута више 
од процента објективно сиромашних (24,6%). Овај однос је нешто мањи у ЕУ и 
новим земљама чланицама ЕУ-12 (2,2 и 2,4), где је 27,7% и 42,1% становништва 
респективно било субјективно сиромашно 2012. године.171     

3.3.33. Медијана еквивалентног дохотка ове две категорије становништва већа је од прага 
ризика сиромаштва (13.830 динара месечно), што указује да један део 
становништва који припада тим категоријама није у ризику од сиромаштва. Ако 
погледамо структуру објективно сиромашних лица, видимо да 56,1% живи у 
домаћинствма која су веома тешко у могућности да саставе „крај са крајем”, 29,1% 
у домаћинствима која тешко могу да „саставе крај с крајем”, а 13% у 
домаћинствима која са извесним тешкоћама то могу. Највећи део објективно 
сиромашних тј. у ризику од сиромаштва је и субјективно сиромашно према 
дефиницији Евростата (87,2%), што је очекивано. Са друге стране, 57,8% оних који 
нису објективно изложени ризику од сиромаштва јесу субјективно сиромашни. 

Табела 3.3.33. Субјективна оцена испитаника о могућности домаћинства да „састави 
крај са крајем” у Републици Србији, 2012. 
...Сматрате ли да је ваше Медијана Проценат становништва 

                                                   
169 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di10&lang=en  
170 Eurostat, Working paper with the description of the 'Income and living conditions dataset', ‘Lot 1: EU-SILC 
(European Union Statistics on income and Living Conditions): Methodological studies and publications’, October 
2012. 
171 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes09&lang=en  
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домаћинство у могућности 
да „састави крај с крајем”... 

еквивалентног 
дохотка, месечно, 

РСД 
Укупно Испод линије 

сиромаштва 
Изнад линије 
сиромаштва 

Веома тешко 16.154 33,8 56,1 26,5 
Тешко 21.800 30,8 29,1 31,3 
Са извесним тешкоћама 31.079 28,9 13,3 34,0 
Прилично лако 43.222 4,6 1,2 5,7 
Лако 55.600 1,5 0,3 2,0 
Веома лако 74.444 0,3 0,0 0,4 
Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.34. Неједнакост расподеле дохотка износила је 8,8, што значи да је 2012. године 20% 
најбогатијег становништва у Републици Србији имало 8,8 пута већи еквивалентни 
доходак у односу на 20% најсиромашнијих.172 Вредност овог показатеља је знатно 
већа у односу на просечну вредност за 28 земаља ЕУ, која је 2012. године износила 
5,1, али и већа од највеће вредности забележене у Шпанији (7,1).173 Посматрано по 
полу, мушкарци старости до 65 година имали су већу неједнакост еквивалентног 
дохотка од жена док су старије жене имале већу неједнакост дохотка од 
мушкараца. 

Табела 3.3.34. Гини коефицијент и квинтилни однос (C80/C20) еквивалентног дохотка 
у Републици Србији, 2012. 
 Укупно Мање од 65 година 65 и више година 
Гини коефицијент 38,0 - - 
Квинтилни однос 8,8 9,3 6,3 
     Мушкарци 8,9 9,6 5,9 
     Жене 8,4 9,0 6,5 
Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.35. Гини коефицијент, за разлику од овог показатеља неједнакости, мери неједнакост 
на читавој дистрибуцији дохотка. Гини коефицијент је износио 38 у 2012. години, 
што је знатно већа вредност од просека 28 земаља ЕУ за 2012. годину (30,6) и већа 
од вредности Гини коефицијента земаља са највећом неједнакошћу, као што су 
Летонија (35,7), Шпанија (35), Португалија (34,5) и Грчка (34,3).174 

3.3.36. Ако упоредимо вредности ова два показатеља неједнакости са вредностима у 
претходном периоду добијеним на основу података АПД (видети: Табела 5 - 
Показатељи неједнакости еквивалентног дохотка у Републици Србији на основу 
података АПД, 2006-2010. година, Анекс 1), иако подаци нису у потпуности 
упоредиви због различитог извора података (види део о показатељима релативног 
сиромаштва), можемо закључити да се она значајно повећала од почетка економске 
кризе.  

                                                   
172 Релативан положај становништва најнижег дела дистрибуције еквивалентног дохотка у односу на 
становништво највишег дела дистрибуције дохотка може се илустровати квантилним односом који пореди 
укупан еквивалентни доходак горњег доходног квантила (20% становништва са највишим еквивалентним 
дохотком) са оним доњег доходног квантила (20% становништва са најнижим еквивалентним дохотком). 
173 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di11&lang=en 
174 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12&lang=en  
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Кретање и карактеристике апсолутног сиромаштва 
3.3.37. Будући да концепт релативног сиромаштва није најпогоднији за праћење кретања 

стопе ризика од сиромаштва током времена, потребно је наставити континуирано 
праћење апсолутног сиромаштва према досадашњој методологији (заснованој на 
потрошњи домаћинства и апсолутној линији сиромаштва)175. Праћење апсолутног 
сиромаштва је важно не само са аспекта праћења динамике броја сиромашних, већ 
и формулисања политика за смањење сиромаштва оних категорија које нису у 
могућности да задовоље минималне потребе за храном и осталим издацима, будући 
да су оне обухваћене концептом апсолутног сиромаштва. 

3.3.38. Подаци о кретању апсолутног сиромаштва на основу података из АПД показују да 
је у 2012. годинe дошло до значајног раста стопе сиромаштва у односу на 2011. 
годину, са 6,8% на 8,8%. Најновији подаци за 2013. годину показују да је стопа 
сиромаштва незнатно смањена у односу на претходну годину и износи 8,6%.  

Табела 3.3.38. Профил апсолутног сиромаштва, 2006-2013. године 
 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Линија сиромаштва, РСД 
месечно по потрошачкој 
јединици 

6.221 6.625 7.401 8.022 8.544 9.483 10.223 11.020 

% сиромашних у РС 8,8 8,3 6,1 6,9 9,2 6,8 8,8 8,6 
Проценат сиромашних по регионима  
Војводина 8,6 11,9 6,8 4,9 6,8 6,2 9,3 5,6 
Београд 4,3 2,4 2,9 3,8 5,3 3,7 3,1 5,6 
Централна Србија 10,7 9,0 7,0 9,3 12,0 8,3 10,8 11,8 
 Шумадија и 
 Западна Србија - - - - - 5,7 5,3 7,2 

 Источна и Јужна 
 Србија - - - - - 11,7 17,7 18,0 

Проценат сиромашних према типу насеља  
градско подручје 5,3 6,0 5,0 4,9 5,7 4,7 6,0 6,3 
остало подручје 13,3 11,2 7,5 9,6 13,6 9,4 12,3 12,0 
Проценат сиромашних према полу  
мушкарци 8,5 8,0 6,1 7,1 9,5 6,7 9,0 8,8 
жене 9,1 8,5 6,0 6,8 8,8 6,8 8,6 7,8 
Проценат сиромашних према типу домаћинства  
једночлана 8,6 8,8 6,6 5,7 5,6 4,0 4,9 6,4 
двочлана 8,7 9,2 5,5 5,6 5,9 5,4 5,0 6,3 
трочлана 5,2 4,9 5,1 5,0 7,0 3,4 7,6 5,4 

                                                   
175 Да ли је неко лице сиромашно или није одређује се поређењем његове потрошње, односно, потрошње по 
потрошачкој јединици са апсолутном линијом сиромаштва. Апсолутна линија сиромаштва се дефинише као 
фиксна потрошња неопходна за задовољавање минималних животних потреба, а која се током времена 
прилагођава само за промене цена. Потрошачке јединице дефинисане су према OECD скали (први одрасли 
члан домаћинства=1, остали одрасли =0,7, деца испод 14 година =0,5). 
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четворочлана 5,7 5,3 4,7 4,7 7,1 5,0 6,9 5,3 
петочлана 8,3 8,1 5,2 5,7 11,7 8,8 13,8 12,7 
шесточлана и више 17,3 14,4 10,0 14,2 16,4 13,5 14,3 16,9 
Проценат сиромашних према годинама старости  
деца до 13 година 11,6 11,2 7,3 9,8 13,7 10,0 12,5 11,9 
деца 14–18 година 11,7 8,8 6,9 8,4 9,1 9,4 12,0 10,2 
одрасли 19–24 године 7,2 6,6 5,9 7,5 11,5 7,7 12,3 10,6 
одрасли 25–45 година 8,4 7,4 5,0 6,4 8,9 6,3 8,6 7,6 
одрасли 46–64 године 7,0 6,6 5,4 5,3 8,0 5,7 7,7 8,2 
стари 65 и више година 10,0 10,3 7,5 7,5 7,9 6,2 6,9 7,4 
Проценат сиромашних према образовању носиоца домаћинства  
незавршена основна школа 21,0 18,1 9,0 14,8 14,2 16,5 19,5 21,9 
основна школа 13,7 13,2 10,5 9,2 12,7 11,1 15,0 15,1 
средња школа 5,5 5,4 4,8 3,0 4,8 4,0 5,6 5,9 
виша школа 0,6 0,1 2,7 1,8 2,4 2,5 2,3 2,0 
висока школа 1,8 0,4 1,9 0,6 0,8 - 0,7 1,8 
Проценат сиромашних према социоекономском положају носиоца домаћинства  
самозапослени 10,2 10,9 5,1 6,0 9,7 6,3 6,7 10,1 
запослени 5,2 5,3 3,9 4,6 5,2 4,3 6,4 4,3 
незапослени 14,7 10,9 16,9 17,5 17,9 17,1 21,3 20,4 
пензионери 8,8 7,6 5,7 6,1 6,1 6,1 6,6 7,2 
остали неактивни 28,2 24,2 15,5 29,3 17,1 16,2 29,2 24,1 
Напомена: Апсолутна линија сиромаштва дефинисана на основу линије хране, увећана за износ 
осталих издатака (одећа, обућа, становање, здравство, образовање, транспорт, рекреација, култура, 
остала добра и услуге), израчуната у 2006, години увећана је за износ инфлације (мереном индексом 
потрошачких цена) за сваку годину. 
Извор: АПД, РЗС. За период 2006-2010. преузето из Праћење социјалне укључености у Србији, 
Влада Републике Србије, 2012. За период 2011-2013. према Апсолутно сиромаштво у Републици 
Србији и трендови у мерењу сиромаштва, ЦЛДС и ЦСП 2014. 

3.3.39. Подаци показују да је најугроженије становништво изван урбаних подручја, 
посебно у Централној Србији, деца до 14 година старости, млади (15-24 године), 
необразовани, незапослени и неактивни носиоци домаћинства. Економска криза 
највише је погодила управо оне категорије становништва које су већ биле у 
најтежем положају пре кризе, будући да је њихов релативни положај у односу на 
просек популације погоршан (мерен односом стопе сиромаштва односне категорије 
и просечне стопе сиромаштва). Једино су млади (15-24 године) који су били 
исподпросечно сиромашни пре кризе постали посебно угрожени са почетком 
економске кризе што је у складу са налазима о ефектима које је економска криза 
имала на тржиште рада, пошто су млади поднели највећи терет кризе.176 У 2012. 
години, њихов положај у односу на просек популације још више је погоршан, што 
наговештавају и подаци о ризику сиромаштва за 2012. годину. 

 
Ускраћеност егзистенцијалних потреба (материјална депривација)  

                                                   
176 Арандаренко и др, 2010 и Крстић и др 2010. 
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3.3.40. Материјална депривација177 и финансијско сиромаштво су концепти који треба да 
укажу на различите аспекте услова живота појединаца и домаћинстава. Док се 
финансијско сиромаштво (сиромаштво према дохотку) заснива на недостатку 
финансијских средстава која треба да омогуће појединцима задовољавање својих 
потреба које се сматрају основним у друштву у којем живе, материјална 
депривација се односи на стваран положај који је појединац успео да достигне 
(могућност обезбеђивања добара и услуга које се сматрају неопходним за 
квалитетан живот).178 Стога се на материјалну депривацију  може гледати као на 
последицу сиромаштва.179      

3.3.41. Стопа материјалне депривације у Републици Србији 2012. године износила је 
44,3%, а изразите материјалне депривације 26,8%. У ЕУ стопа материјалне 
депривације износила је 19,7%, а у новијим земљама чланицама 34,9%180, док су 
стопе изразите материјалне депривације износиле 9,9% и 19,7% респективно181. 
Република Србија се налази у самом врху 28 земаља ЕУ са највећим вредностима 
ових показатеља.  

3.3.42. Материјална депривација посматрана по димензијама приказана је у Табели 17. 
Првих пет ставки са листе (видети став 3.3.5.) које се односе на немогућност 
појединца да приушти или реализује одређене финансијске обавезе представља 
економску димензију депривације. Преостале четири које се односе на немогућност 
појединца да приушти одређена трајна добра, приказује димензију трајних 
потрошних добра. 

3.3.43. Ако посматрамо обе димензије материјалне депривације, око 19% укупног 
становништва не може да приушти ни једну од десет ставки материјалне 
депривације.182 Са повећањем броја ставки, проценат становништва које не може да 
их приушти се смањује. Уколико пак посматрамо популацију у ризику од 
сиромаштва, уочавамо супротну тенденцију, а то је раст процента становништва 
који не може да приушти већи број ставки, тако да 18,2% становништва у ризику 
од сиромаштва не може да приушти три ставке, а чак 55,4%, четири и више ставки, 
што говори о високој корелацији између ризика од сиромаштва и изразите 
материјалне депривације183. Ситуација код становништва која није у ризику 

                                                   
177 Мерење материјалне депривације унапређено је 2009. године увођењем два нова показатеља материјалне 
депривације која су побољшала сагледавање мултидимензионалног аспекта сиромаштва и обухват показатеља 
социјалног укључивања - стопа и интензитет материјалне депривације. Појединац је материјално депривиран 
уколико не може да приушти најмање три од девет предвиђених ставки, изразито је материјално депривиран 
уколико не може да приушти најмање четири ставке, а екстремно депривиран уколико не може да приушти пет 
и више ставки. Стопа материјалне депривације дефинише као удео становништва који је материјално 
депривиран у укупној популацији. На аналоган начин се дефинишу стопа изразите материјалне депривације и 
стопа екстремене материајлне депривације. Интензитет материјалне депривације показује средњу вредност 
броја ставки које материјално депривирани део популације не може да приушти. 
178 Eurostat, 2010, Income poverty and material deprivation in European countries, стр.9. 
179 Townsend, P. 1987, Deprivation, Journal of Social Policy. 
180 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_sip8&lang=en 
181 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mddd11&lang=en 
182 Уколико саберемо проценте становништва које не може да приушти три и више ставки материјалне 
депривације или четири и више ставки, добијамо нешто веће проценте од оних који одговарају стопи 
материјалне депривације и стопи изразито материјалне депривације. Разлог је тај што је листи од девет ставки 
у оквиру трајних потрошних добара додат компјутер. 
183 Детаљније о вези између стопе ризика од сиромаштва и материјалне депривације видети: Eurostat, 2010, 
Income poverty and material deprivation in European countries. 
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сиромаштва је знатно боља, јер је знатно мањи проценат оних који не могу да 
приуште нпр. четири или пет и више ставки.  

Табела 3.3.43. Материјално депривирано становништво према димензијама 
депривације, броју ставки које не могу да приуште и ризику од сиромаштва 

 % становништва  
Укупн
о 

Број ставки које није могуће приуштити184 
0 1 2 3 4 5 

Економска димензија и трајна потрошна добра 
Изнад 60% медијане еквивалентног 
дохотка 23,6 21,1 17,9 15,

9 
10,
6 11,0 100,0 

Испод 60% медијане еквивалентног 
дохотка 4,6 7,7 14,2 18,

2 
17,
4 38,0 100,0 

Укупно 18,9 17,8 17,0 16,
5 

12,
2 17,6 100,0 

Економска димензија 
Изнад 60% медијане еквивалентног 
дохотка 25,3 22,9 20,7 18,

1 9,8 3,2 100,0 

Испод 60% медијане еквивалентног 
дохотка 5,0 9,2 19,6 26,

1 
26,
3 13,8 100,0 

Укупно 20,3 19,5 20,5 20,
0 

13,
9 5,8 100,0 

Трајна потрошна добра 
Изнад 60% медијане еквивалентног 
дохотка 74,4 18,6 6,2 0,6 0,2 0,0 100,0 

Испод 60% медијане еквивалентног 
дохотка 48,8 25,9 16,6 6,6 1,6 0,6 100,0 

Укупно 68,1 20,4 8,8 2,1 0,5 0,2 100,0 
Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.44. Уколико посматрамо појединачне димензије материјалне депривације, уочавамо да 
је знатно већи проценат становништва у ризику сиромаштва изложен економској 
депривацији него оној која се односи на немогућност да приуште трајна потрошна 
добра. Око две трећине (66,1%) становништва у ризику од сиромаштва не може да 
приушти три и више ставки везаних за економску депривацију, док само 8,8% њих 
не може да приушти три или више ставки које се односе на трајна потрошна добра. 

3.3.45. Материјална депривација може да се посматра и са аспекта становања (стамбена 
депривација) и она ће бити предмет анализе у делу извештаја који се односи на 
становање. Поред тога, материјалну депривацију могуће је анализирати и у 
контексту животне средине, и односи се на буку, криминал или загађеност средине 
у којој појединац живи.  

 
 
 
 

                                                   
184 Односи се на пет и више ставки код економске димензије и димензије трајних потрошних добара. 
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Табела 3.3.45. Стопа изразите материјалне депривације према карактеристикама 
становништва у Републици Србији, 2012. 

 

Стопа изразите 
материјалне 
депривације, % 

Укупно 26,9 
Мушко 26,8 
Женско 27,0 
Старост 
Деца (<18 година) 27,4 
Мушко 27,7 
Женско 27,0 
18-64 године 26,7 
Мушко 27,4 
Женско 26,0 
65 и више 26,9 
Мушко 22,9 
Женско 29,9 
Тип домаћинства 
    Једночлано домаћинство 37,2 
    Једна одрасла особа са издржаваном децом 45,3 
           Мушко 36,6 
           Женско 37,5 
     Две или више одраслих  особа без издржаване деце 26,3 
     Две или више одраслих особа са издржаваном децом 25,0 
Две одрасле особе са једним издржаваним дететом  26,6 
Две одрасле особе са двоје издржаване деце 20,3 
Две одрасле особе са троје и више издржаване деце 36,1 
    Домаћинства без издржаване деце 28,2 
    Домаћинства са издржаваном децом 25,9 
Квантили дохотка 
I 53,1 
II 37,8 
III 23,7 
IV 14,1 
V 5,9 
Најчешћи статус на тржишту рада (18 и више година) 
Запослени код послодавца 18,0 
Самозапослени 20,9 
Незапослени 44,6 
Пензионери 25,1 
Остали неактивни 30,4 
Извор: SILC, РЗС. 
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3.3.46. На основу анализе профила становништва према стопи изразите материјалне 
депривације ( видети: Табела 3.3.45, као и Табела 6 - Стопа материјалне 
депривације и стопа изразите материјалне депривације по полу и старости, 
Република Србија, 2012., Анекс 1) можемо закључити следеће: 

 не постоје статистички значајне разлике у стопи изразите материјалне депривације 
према старости и полу, изузев међу најстаријом популацијом (65 и више година) 
код које се запажа већа угроженост жена у односу на мушкарце. Посматрано према 
типу домаћинства, једна одрасла особа са издржаваном децом, као и две одрасле 
особе са троје и више издржаване деце највише су изложене изразитој материјалној 
депривацији. Њихова стопа изразите материјалне депривације износи 45,3% и 
36,1% респективно. То су управо лица која живе у домаћинствима која су највише 
изложена ризику сиромаштва.  

 Посматрано према квантилима еквивалентног дохотака, стопа изразите 
материјалне депривације опада како идемо ка вишим деловима дистрибуције 
еквивалентног дохотка, што је разумљиво јер већи доходак омогућује појединцима 
да приуште већи број ставки које се односе на економску депривацију и трајна 
потрошна добра.  

 Посматрано према најчешћем статусу на тржишту рада, незапослени су 
најугроженији, јер чак 44,6% њих није могло финансијски да приушти четири или 
више ставки из наведене листе.  

 Профил лица која су изразито материјално депривирана веома је сличан профилу 
становништва изложеном ризику сиромаштва, изузев деце која су више од осталих 
старосних група изложена ризику сиромаштва, а тек су незнатно надпросечно 
изразито материјално депривирана. Међутим, не треба заборавити да су деца била 
највише изложена вишеструким факторима ризика.   

3.3.47. У следећој табели приказане су неке компоненте економске димензије материјалне 
депривације. Половина становништва не може да приушти неочекиван трошак у 
износу од 10.000 динара који би био плаћен из буџета домаћинства, односно чак 
77,3% лица која су у ризику сиромаштва. То је разумљиво, јер је трошак веома 
висок у односу на праг ризика сиромаштва који износи 13.680 динара месечно. У 
28 земаља ЕУ, 40,3%, а у новијим чланицама ЕУ-12 54,9% становништва у просеку 
не може да приушти изненадни трошак који је дефинисан на још вишем нивоу него 
у Републици Србији, односно, једнaк је прагу ризика сиромаштва на месечном 
нивоу.185  

Табела 3.3.47. Неки показатељи економске димензије материјалне депривације у 
Републици Србији, 2012. 

Домаћинство не може да приушти: Укупно, 
% 

Испод 60% 
медијане 

еквивалентног 
дохотка, % 

Изнад 60% 
медијане 

еквивалентног 
дохотка, % 

Адекватно загревање стана 18,3 30,0 14,5 
Недељу дана одмора ван куће 67,2 88,9 60,1 
Оброк са месом или рибом (или 
вегетеријански еквивалент) сваког другог 
дана 

 
30,6 

 
49,6 

 
24,4 

Неочекивани трошак у износу од 10.000 
динара    

                                                   
185 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion  
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50,1 77,3 41,2 
Извор: SILC, РЗС. 
 

3.3.48. Око две трећине становништва не може да приушти недељу дана одмора ван куће, 
односно 88,9% сиромашних. Скоро трећина становништва не може да приушти 
оброк са месом или рибом сваког другог дана, односно, скоро половина лица у 
ризику од сиромаштва. На крају, 18,3% становништва не може да приушти 
адекватно загревање стана, односно 30% лица у ризику од сиромаштва. 

 
ЗАКЉУЧЦИ И ИЗАЗОВИ  

3.3.49. Иако се процене финансијског положаја и животног стандарда становништва врше 
различитим методолошким концептима, уз стално усавршавање методологије и 
самих показатеља, интересантно је приметити да нема значајних разлика у профилу 
сиромашних према концепту апсолутног и релативног сиромаштва. 

3.3.50. На основу анализе показатеља финансијског сиромаштва и социјалне 
искључености и његових компонената можемо закључити да је основни предуслов 
за раст животног стандарда повећање запослености и смањење неједнакости 
дохотка. Запослење знатно смањује ризик од сиромаштва, али оно није увек 
гаранција бољег благостања или изласка из сиромаштва, будући да је квалитет 
запослења кључни фактор који то опредељује.  

3.3.51. Профил категорија становништва које су изложене ризику сиромаштва или 
социјалне искључености, указује да су деца највише изложена вишеструким 
факторима ризика (ризик од сиромаштва, материјална депривација, ниска 
интензитет рада чланова домаћинства). Као основни узроци оваквог стања наводе 
се искљученост њихових родитеља са тржишта рада, низак интензитет рада или 
ниске зараде које су недовољне за пристојан животни стандард, као и недовољна 
социјална помоћ породицама са децом. Искуства многих земаља указују да су 
најбољи резултати постигнути у земљама које комбинују социјалну помоћ 
породицама са децом са мерама које олакшавају укљученост њихових родитеља на 
тржиште рада.186  

3.3.52. Профил становништва у ризику од сиромаштва указује на неколико закључака. 
Прво, негативна корелација између образовања и стопе ризика сиромаштва 
показује исплативост образовања, јер тржиште рада награђује високообразоване, па 
је подизање нивоа образовања становништва приоритет у борби против 
сиромаштва и социјалне искључености. Друго, посебно забрињава податак да се 
материјални положај младих у односу на просек популације погоршао у 2012 
години, о чему говоре и подаци о апсолутном сиромаштву, што се објашњава 
погоршањем њиховог положаја на тржишту рада и њихових родитеља. Треће, иако 
су жене у знатно неповољнијем положају на тржишту рада од мушкараца (видети 
одељак о запошљавању и тржиште рада), мушкарци су изложени нешто већем 
ризику сиромаштва од жена, супротно уобичајеним налазима за земље ЕУ. Једино 
су високообразоване женe суочене са већим ризиком сиромаштва од мушкараца, 
као и оне које спадају у категорију неактивних лица, а нису пензионери.  

3.3.53. Од осталих категорија становништва које у наредном периоду могу да постану још 
угроженије су сви они који први пут траже запослење, незапослена лица, као и 

                                                   
186 European Commission, Employment and social development in Europe, 2012. 
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посебно осетљиве групе као што су Роми, особе са инвалидитетом, избегла и 
расељена лица.  

3.3.54. Помоћ државе  становништву у ризику од сиромаштва у наредном периоду би 
требало да ублажи настанак новог сиромаштва, али и да помогне у спречавању 
погоршања положаја најугроженијих категорија становништва. Ефекти које 
социјални трансфери имају на смањење ризика сиромаштва су недовољни и 
значајно мањи од оних у ЕУ. Социјални трансфери (без старосних и породичних 
пензија) смањили су ризик сиромаштва у 2012. години за 21,7%, док је тај ефекат у 
ЕУ износио 34,4%.   

3.3.55. Када је реч о истраживању сиромаштва, потребно је упоредо са проценама 
релативног сиромаштва, наставити праћење апсолутног сиромаштва према 
досадашњој методологији (апсолутна линија сиромаштва и потрошња 
домаћинства), као и осталих национално специфичних показатеља финансијског 
сиромаштва. Праћење апсолутног сиромаштва је важно у циљу формулисања 
политика за смањење сиромаштва оних категорија које нису у могућности да 
задовоље минималне потребе за храном и осталим издацима, а које би могле трајно 
да остану у том статусу, али и за формулисање политика социјалне укључености 
посебно осетљивих група (Роми). По потреби, могуће је спроводити једнократна 
дубинска истраживања социјалне укључености за поједине осетљиве групе као што 
су Роми у подстандардним насељима. 
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4. Контекст и кретања у Републици Србији 
4.1. Функционисање правне државе 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

4.1.1. Република Србија одређена је Уставом187 као држава заснована на владавини 
права, што подразумева везаност свих државних органа Уставом и законом. 
Подвргавање власти закону, односно начело законитости гарантовано је 
одговарајућим одредбама Устава у односу на поједине органе власти, а посебно 
државну управу. Устав уређује комплетну организацију власти – начин избора и 
делокруг државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе 
(надаље и: органи власти), што је даље уређено законима и другим одговарајућим 
прописима.  

4.1.2. У периоду од 2011. до 2013. године усвојене су измене и допуне: Закона о избору 
народних посланика, Закона о Влади, Закона о министарствима, Закона о уређењу 
судова, Закона о судијама, Закона о јавном тужилаштву188. Такође, усвојени су или 
мењани и прописи о поступцима које спроводе различити државни органи, као што 
су Пословник Народне скупштине или закони који уређују судске поступке. 
Усвојени су нови: Законик о кривичном поступку, Закон о парничном поступку, 
Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о прекршајима, а измењени: Пословник 
Народне скупштине, Кривични законик и Закон о Уставном суду189. Између 
осталог, измене Закона о Уставном суду из 2011. године требало би да обезбеде 
лакше остваривање права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале 
као последица повреда Уставом гарантованих права због којих се подноси уставна 
жалба. Усвоjене су допуне Закона о ванпарничном поступку коjим jе уређено 
утврђивање времена и места рођења, како би се „правно невидљивим” особама за 
коjе Закон о матичним књигама не нуди решење омогућио упис у матичне књиге.190 
Очекује се усвајање закона о бесплатној правној помоћи, који би требало да 

                                                   
187 „Службени гласник РС”, број 98/06.  
188 Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03, 72/03, 18/04, 85/04, 85/05, 
101/05, 104/09, 28/11 и 36/11); Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12, 72/12 и 74/12); Закон о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13); Закон о 
уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 и 101/13); Закон о 
судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 101/13); Закон о 
јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12 и 101/13). 
189 У овом периоду усвојени су нови: Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11; 
101/11, 121/12, 32/13 и 45/13); Закон о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13 и 74/13); 
Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 99/11 и 109/13); Закон о прекршајима 
(„Службени гласник РС”, број 65/13), а измењени: Пословник Народне скупштине (пречишћен текст објављен 
у „Службеном гласнику РС”, број 20/12); Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – 
исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 121/12 и 104/13); Закон о Уставном суду („Службени гласник РС”, 
бр. 109/07, 99/11 и 18/13). 
190 Закон о ванпарничном поступку, „Службени гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС”, бр. 
46/95, 18/05, 85/12 и 22/13, в. чланове 71а-71љ. За анализу спровођења ових одредаба и препоруке за 
унапређење в. Анализа примене Закона о ванпарничном поступку – утврђивање времена и места рођења у 
пракси, Праксис, 2013. 
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обезбеди доступност правде већем броју грађана, посебно осетљивим друштвеним 
групама становништва.191  

4.1.3. Средином 2013. године усвојене су Национална стратегија реформе правосуђа и 
Национална стратегија за борбу против корупције, a почетком 2014. године и 
Стратегија реформе јавне управе, као и одговарајући акциони планови.192 
Најављивана Стратегија децентрализације још увек није усвојена. 

4.1.4. Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) за период од 
2013-2016. године предвиђене су мере у области демократије и владавине права 
које се односе на Устав, Народну скупштину, Владу, државну управу (у ширем 
смислу, обухватајући и органе покрајинске аутономије и локалне самоправе), 
изборни систем, правосуђе, политику борбе против корупције и реформу 
одбране.193 У првих шест месеци 2013. године НПАА је испуњен са 85%,194 а у 
децембру 2013. године усвојен је План прве ревизије НПАА.195 

4.1.5. Влада је усвојила Стратегију превенције и заштите од дискриминације за 
период 2013 – 2018. године196, посвећену спречавању дискриминације и 
унапређивању положаја девет осетљивих друштвених група које су најчешће 
изложене дискриминацији (жене, деца, особе са инвалидитетом, старије особе, 
особе другачије сексуалне оријентације или родног идентитета (у даљем тексту: 
ЛГБТИ особе), националне мањине, избеглице, интерно расељена лица и 
припадници других угрожених мигрантских група, особе чије здравствено стање 
може бити узрок дискриминације, припадници малих верских заједница и верских 
група). 

4.1.6. Влада је у марту 2013. године извршила измену и допуну Стратегије развоја 
интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији197 и 
продужила трајање акционог плана до краја 2014. године. 

4.1.7. Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа198 
дефинисани су стратешки циљеви, стратешке смернице, мере и активности у 
оквиру пет начела дефинисаних Стратегијом: независност, непристрасност и 
квалитет правде, стручност, одговорност и ефикасност. 

                                                   
191 Радна верзија Нацрта закона о бесплатној правној помоћи 
http://www.mpravde.gov.rs/files/Nacrt%20zakona%20o%20BPP-27.11.2013.doc (13.2.14.) 
192 Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013-2018 и Национална стратегија за борбу против 
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године (обе стратегије објављене у „Службеном 
гласнику РС”, број 57/13); Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 
9/14). 
193 В. стр. 14-39. НПАА. Овај програм је заменио Национални програм за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију за период 2008-2012. године у оквиру којег је усвојено 88% планираних прописа. 
194 В. Извештај о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина Eвропске уније (НПАА), за 
прво и друго тромесечје 2013. године (јануар – јун 2013. године), преузето са интернет презентације: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npaa/npaa_januar_jun_2013.pdf (13.2.14.) 
195 Преузето са интернет презентације: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npaa/revizija_npaa.pdf (13.2.14.) 
196 „Службени гласник РС”, број 60/13. 
197 „Службени гласник РС”, брoj 23/13. 
198 Преузето са интернет презентације: http://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni-plan-za-sprovodjenje-Nacionalne-
strategije-reforme-pravosudja.pdf (19.1.14.) 
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4.1.8. Влада је усвојила Акциони план за спровођење Националне стратегије за 
борбу против корупције199 којим је предвидела мере распоређене у девет области 
стратегије: политичке активности, јавне финансије, приватизација и јавно-приватна 
партнерства, правосуђе, полиција, просторно планирање и изградња, здравство, 
образовање и спорт, медији, као и посебне мере за превенцију корупције. 

 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ  

4.1.9. Процењено je да је Устав Републике Србије у великој мери усаглашен са 
европским стандардима и добром праксом. Основне мањкавости Устава су 
последица његовог брзог усвајања, скоро без јавне расправе, што је довело у 
питање његов легитимитет код грађана и резултирало бројним случајевима 
нејасних и контрадикторних одредаба.200 Измена Устава подразумева усвајање у 
Народној скупштини двотрећинском већином и изјашњавање грађана на 
референдуму. У току процеса преговора за чланство у Европској унији треба 
размотрити и питање усклађивања Устава са правним тековинама ЕУ.  

4.1.10. Основни недостаци Устава односе се на тзв. везани мандат народних 
посланика и превелику улогу Народне скупштине у избору судија.201 Устав 
допушта народним посланицима да свој мандат неопозиво ставе на располагање 
политичким странкама, a та могућност укинута је једино законом.202 Непосредни 
или посредни утицај Народне скупштине на састав Високог савета судства, као и 
чињеница да она бира све судије на први мандат у трајању од три године 
представља озбиљну претњу утицаја политичких партија на судски систем, што је 
довољан разлог за измену одредаба Устава о избору судија.203 

4.1.11. У периоду од 2011-2013. године Народна скупштина усвојила је 482 закона. У 
току 2011. године 45% закона разматрано је по хитном поступку, у 2012. години 
забележен је пораст на 68%, а у 2013. години дошло је до пада на 40%. Најчешћи 
предлагач закона у наведеном периоду била је Влада (преко 90%).204 Постоји 

                                                   
199 Преузето са интернет презентације: http://www.mpravde.gov.rs/files/akcioni-plan-protiv-korupcije-13-18-
slglasnik.doc (19.1.14.) 
200 Мишљење Европске комисије за демократију кроз право (Венецијанске комисије) о Уставу Републике 
Србије (Opinion on the Constitution of Serbia, European Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission), CDL-AD(2007)004, март 2007, преузето са 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)004-
e__serbia.doc&ei=ugnbUuG2FMnp4gSDtYGoBg&usg=AFQjCNGLLK43W7gjQQaQF1D7XZvNK4gilw&bvm=bv.5
9568121,d.bGE (18.1.14.). Посебно в. т. 5. и 104. Мишљења. 
201 Поред ових, домаће стручне организације указују и на чињеницу да је Уставом из 2006. године снизио 
достигнути ниво људских права који је би успостављен Повељом о људским и мањинским правима Државне 
заједнице Србија и Црна Гора из 2003. године. О томе нпр. Коментар годишњег извештаја Европске комисије о 
напретку Србије 2013., Београдски центар за људска права, преузето са http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-
content/uploads/2013/12/KLJP-Komentar-godisnjeg-izvestaja-EK-o-napretku-Srbije-2013.pdf, 20.1.14. 
202 У мају 2011. године су усвојене измене Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, број 
36/11) којима је измењен и члан 88. који уређује начин подношења оставке народног посланика.  
203 В. т. 106. Мишљења Венецијанске комисије. На сличан начин, ова питања су идентификована и у 
Националној стратегији реформе правосуђа, којом је предвиђено образовање посебне подгрупе ради 
формулисања предлога у вези са изменама одредаба Устава у погледу ових питања (стр. 6 Стратегије).  
204 В. Преглед активности Народне скупштине Републике Србије у 2011. години (преузето са 
http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/statistics/cir/2011.%20godina.pdf, 18.1.14.), Преглед активности 
Народне скупштине Републике Србије у 2012. години (преузето са 
http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/statistics/cir/2012.%20godina.pdf, 18.1.14.) и Преглед активности 
Народне скупштине Републике Србије у 2013. години (податак преузет са 
http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/statistics/cir/2013.%20godina.pdf, 23.5.14.) 



 

60 
 

простор за јачање утицаја на садржину прописа пре њиховог изгласавања у 
Народној скупштини.205 

4.1.12. Контрола Народне скупштине у односу на извршну власт и даље није довољно 
видљива ни интензивна, иако је настављена пракса присуства чланова Владе 
скупштинским седницама и редовних месечних термина за постављање усмених 
посланичких питања. Сва посланичка питања су доступна на интернет страници 
Народне скупштине, као и записници о гласању и стенографске белешке пленарних 
расправа, односно преноси расправа, што доприноси транспарентности рада 
Народне скупштине. Од новембра 2012. до краја 2013. године одржано је 45 јавних 
слушања, на којима су учествовали представници стручне јавности, цивилног 
друштва и грађана. У децембру 2013. године усвојена је Резолуцијa o улози 
Народне скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије 
Европској унији, којом је наглашена неопходност укључивања свих релевантних 
парламентарних одбора у праћење преговора, са Одбором за европске интеграције 
као координатором и предвиђени начини комуникације Владе и Скупштине у вези 
са преговорима.206 

4.1.13. Скупштински одбори су развили проактивниjи приступ разматрању 
законских предлога.207 У 2013. години успостављена је неформална зелена 
посланичка група коју чини 18 посланика из осам политичких странака, женска 
парламентарна мрежа и неформална посланичка група за унапређење положаја и 
квалитета живота особа са инвалидитетом. 

4.1.14. Изборни систем на свим нивоима је остао исти – пропорционални на 
републичком и локалном и мешовити на покрајинском нивоу, сa посебним 
прописима који уређују изборе на сваком нивоу власти. Пропорционални систем 
већ годинама проузрокује неравномерну географску заступљеност народних 
посланика, па постоје градови и општине који никада нису имали свог посланика у 
Народној скупштини.208 Сличне ефекте овај изборни систем производи и на 
локалном нивоу.209 

4.1.15. На парламентарним и председничким изборима 2012. годинe први пут је 
коришћен јединствени бирачки списак, али je због кашњења у његовом 
успостављању било мање транспарентности у прикупљању података и одређених 
нејасноћа у подацима.210 Иако од 2011. године постоји солидан правни оквир за 
финансирање изборних кампања, на последњим изборима су идентификовани 

                                                   
205 В. нпр. Како посланици доносе законе? Анализа законодавне активности у Народној скупштини Републике 
Србије – други извештај, фебруар 2013., Отворени парламент, преузето са http://otvoreniparlament.rs/wp-
content/uploads/2012/10/Kako-poslanici-donose-odluke-celo-istraživanje.pdf, 20.1.14. 
206 Преузето са интернет презентације: 
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2013/RS95-13.pdf (13.2.14.) 
207 Извештај Европске комисије о напретку Србије 2013, стр. 7. 
208 Анализа територијалне заступљености у парламенту од 1991-2011. године, Отворени парламент, преузето са 
http://www.otvoreniparlament.rs/aktuelnosti/srbija-u-parlamentu/, 20.1.14. 
209 Јосиповић, Р., Радић-Милосављевић, И., Јеринић, Ј., (2012), Студија о функционисању локалних скупштина 
у Србији, УНДП, необјављена студија, израђена у оквиру пројекта УНДП/СДЦ ”Јачање надзорне функције и 
јавности рада Народне скупштине Републике Србије”. 
210 OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report, July 2012, p.2, преузето са 
http://www.osce.org/odihr/92509, 18.1.14. 
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случајеви озбиљних кршења закона, а изостала је и брза и темељна контрола 
трошења.211 

4.1.16. Изменaма и допунама Пословника Владе у 2012. години Влада је побољшала оквир 
за спровођење консултација у припреми прописа и стратешких докумената, иако je 
још увек неопходно унапредити његово спровођење.212 Утврђени су јаснији 
критеријуми за обавезно спровођење јавних расправа о нацртима закона, 
продужено је њихово трајање, утврђена могућност спровођења расправа о другим 
актима Владе и предвиђено обавезно спровођење процене утицаја прописа. 

4.1.17. Још увек се не посвећује довољна пажња праћењу спровођења прописа, а често 
изостаје и адекватна хоризонтална, а посебно вертикална координација у процесу 
креирања јавних политика. Често се касни са усвајањем подзаконских аката 
неопходних за почетак примене усвојених закона.213  

4.1.18. Поступак тзв. реизбора судија и тужилаца окончан је пред Уставним судом у 
2012. години. Уставни суд је у неколико групних одлука прихватио све жалбе 
неизабраних судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, што је довело до 
њиховог избора, односно враћања на функције214 и до повећања укупног броја 
судија и тужилаца.215 Од почетка 2014. године функционише измењена мрежа 
судова, а највеће промене су у већем броју основних судова и основних 
тужилаштава.216 Пред судовима се налази велики број заосталих предмета, а 
многи судски поступци се не завршавају у разумном року.217 Велики број 
представки против Србије пред Европским судом за људска права се и даље односи 
на прекомерно трајање судских поступака. Посебан проблем у том погледу 
представља растући прилив предмета у Управни суд, с обзиром да је то једина 
судска инстанца у управним стварима. 

4.1.19. Крајем 2013. године успостављен је Регистар запослених, изабраних, 
постављених и ангажованих лица у јавном сектору218, који води Управа за 
трезор Министарства финансија у електронском облику. И даље су на снази 
ограничења у погледу максималног броја запослених и забрана нових 

                                                   
211 в. Први извештаj о контроли трошкова политичких субjеката - изборне кампање након избора одржаних 
2012. године, Агенција за борбу против корупције - http://www.acas.rs/sr_lat/finansiranje-politickih-subjekata.html 
(13.2.14.) и Транспaрeнтност финансирања изборних кампања, Транспарентност Србиjа, Београд, 2013, 
http://www.transparentnost.org.rs/images/stories/materijali/31072013/TRANSPARENCY%20SRB.pdf, 18.1.14.  
212 Јавне расправе у Републици Србији – анализа правног оквира и праксе, Транспаретност Србија, Београд, 
2013, http://www.transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Ajavne-rasprave-u-
republici-srbiji-analiza-pravnog-okvira-i-prakse&catid=14%3Avesti&lang=sr, 19.1.14. 
213 У погледу европских стандарда, недостатак координације политика је идентификован Извештајем ЕК о 
напретку Србије 2013., нпр. на стр. 8, 10, 26, 70 и сл. У вези са кашњењем у усвајању подзаконских прописа, в. 
нпр. Барометар прописа, НАЛЕД, http://barometar.naled-serbia.org, 20.1.14.  
214 Детаљније в. Ракић-Водинелић, В., Кнежевић Бојовић, А., Рељановић М., (2012), Реформа правосуђа у 
Србији 2008-2012, Београд, Правни факултет Универзитета Унион у Београду и ЈП Службени гласник. На 
функције је враћено преко 300 судија и 122 тужиоца и заменика тужилаца. 
215 Према подацима Високог савета судства крајем 2012. године било је укупно 2939 судија. Преузето са 
интернет презентације: http://www.vss.sud.rs/doc/izvestaji/Izvestaj-o-radu-VSS-2012.pdf,18.1.14. 
216 Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, број 101/13). 
217

 Укупан број заосталих предмета у судовима опште и посебне надлежности већ неколико година износи 
преко три милиона (податак из Националне стратегије реформе правосуђа). О трајању судских поступака, в. 
Петровић, В., Јоксимовић, В., Људска права у Србији 2012., (2013), Београдски центар за људска права, 
Београд, стр. 162. Такође о томе говори и Национална стратегија реформе правосуђа, која као приоритете 
поставља и решавање заосталих предмета и решавање предмета у разумном року. 
218 „Службени гласник РС”, број 76/13. 
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запошљавања, а од почетка 2014. године уводи се и додатно опорезивање зарада у 
јавном сектору преко одређених износа. 

4.1.20. Поред органа државне управе, на републичком нивоу постоје бројне друге 
организације које обављају одређене управне послове. Не постоји каталог тих 
организација нити детаљан попис послова које оне обављају, односно њихово 
поређење са пословима које обављају органи државне управе.219 

4.1.21. Још увек није усвојен нови Закон о општем управном поступку, који у свом 
раду користе сви органи власти када одлучују о појединачним правима, обавезама 
и интересима грађана/ки и правних лица. 

4.1.22. Прописи о јавним набавкама су значајно измењени крајем 2012. године, са циљем 
повећања ефикаснoсти и предупређивања корупције.220  

4.1.23. Положај независних органа који контролишу органе извршне власти oјачан је у 
односу на ранији период, али потребно је осигурати да Народна скупштина и Влада 
ефикасније поступају по њиховим иницијативама и препорукама. Независни 
органи и тела која бира или именује Народна скупштина редовно подносе годишње 
извештаје о којима се расправља на скупштинским одборима и пленарној седници. 
Оцењено је да Народна скупштина узима у обзир њихове закључке и препоруке у 
ограниченој мери, а на сличан начин поступају и Влада и други државни органи.221  

4.1.24. Независни органи у својим годишњим и посебним извештајима посебну пажњу 
посвећују положају осетљивих друштвених група грађана. У току 2012. године, 
35% притужби поднетих Заштитнику грађана биле су притужбе припадника 
осетљивих друштвених група грађана (деце, особа са инвалидитетом, старијих 
особа, припадника националних мањина, лица лишених слободе и притужбе из 
области родне равноправности). Најчешће повреде права на која се указује у 
притужбама из области родне равноправности односе се на социјалну заштиту. 
Велики је број случајева породичног насиља и посебних повреда права која се тичу 
маргинализованих категорија жена и ЛГБТИ особа, а знатно jе повећан број 
притужби трудница и породиља на пропусте у здравственој заштити. У области 
социјалне заштите притужбе подносе припадници најрањивијих група који се 
налазе у стању социјалне потребе и којима је често угрожена и сама егзистенција, a 
Заштитник грађана је указао органима управе и установама социјалне заштите да 
треба да уложе натпросечан напор да приликом поступања и одлучивања о правима 
наведених лица поступају ефикасно, благовремено и у разумном року. Заштитник 
грађана препоручио jе министарству надлежном за социjалну политику да 
благовремено, законито и ефикасно предузима контролна овлашћења над радом 
центара за социјални рад и да с посебном пажњом предузима мере које се односе 
на заштиту права осетљивих друштвених група.222  

4.1.25. Заштитник грађана оценио jе да су мере које је Влада усвојила Стратегијом за 
унапређивање положаја Рома делимично допринеле успостављању нормативног 
основа за отклањање последица дуготрајног неповољног друштвеног положаја 

                                                   
219 В. Стратегију реформе јавне управе, т. III.А.1. 
220 SIGMA Assessment Serbia 2013, преузето са интернет презентације: 
http://www.sigmaweb.org/publications/SerbiaAssessment_2013.pdf, 19.1.14. 
221 О томе Извештај ЕК о напретку Србије 2013, стр. 8 и 10; Петровић et. al. (2013), стр. 50. На сличан начин у 
Коментару извештаја ЕК се наводи да Народна скупштина није применила ниједну од 27 одлука Уставног суда 
у 2013. години.  
222 В. посебно стр. 83, 172, 179. Годишњег извештаја заштитник грађана за 2012. годину. 
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Рома, али не и остваривању постављених стратешких циљева. Постигнутим 
резултатима нису отклоњене препреке за социјално-економску интеграцију Рома и 
није створен потпун нормативни основ за спровођење дугорочних мера смањивања 
сиромаштва и остваривања суштинске једнакости грађана ромске националности. 
Мере позитивне дискриминације предвиђене Уставом нису у довољној мери 
разрађене и нису предузимане као средство за превазилажење изузетно неповољног 
социјално-економског и друштвеног положаја Рома, које су узрок њихове 
суштинске неравноправности.223  

4.1.26. Повереник за информациjе од jавног значаjа и заштиту података о личности у 
своjим извештаjима истиче да Влада jош увек ниjе усвоjила Уредбу о заштити тзв. 
„нарочито осетљивих података” (подаци о националној или верској припадности, 
политичком опредељењу, сексуалном опредељењу, здравственом стању итд.). Рок 
за доношење уредбе истекао jе у маjу 2009. године. Повереник истиче да jе у 
недостатку конкретних гаранција јасно да је законом зајамчена посебна заштита 
ових података још увек само празна прокламација, и да је истовремено 
онемогућено извршавање одговарајућих изричитих обавеза преузетих Конвенцијом 
108 Савета Европе.224 

4.1.27. Међу притужбама које се подносе Поверенику за заштиту равноправности највише 
је оних у којима се као основ дискриминације наводи инвалидитет, национална 
припадност/етничко порекло, пол, верска и политичка убеђења, старосно доба, 
чланство у политичким, синдикалним или другим организацијама, брачни и 
породични статус. Највећи број притужби односио се на дискриминацију у сфери 
рада и запошљавања, дискриминацију у поступцима пред органима јавне власти, у 
образовању и стручном оспособљавању, пружању јавних услуга и коришћењу 
објеката и површина.225  

4.1.28. Влада је изменила састав и мандат Националног савета за децентрализацију. 
Задатак Савета је да координира рад на припреми нацрта Стратегије 
децентрализације у сарадњи са ресорним министарством које га доставља Влади на 
усвајање. 

4.1.29. Усвојен је Закон о јавној својини226 којим је уређено Уставом гарантовано право 
аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе на јавну својину. Примена 
Закона показала je да се пренос власништва одвија споро, што због неусклађености 
правног оквира, што због недовољних организационих и стручних капацитета. 
Посебан проблем представља попис имовине.227 

                                                   
223 Извештај о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији, преузето са интернет 
презентације: 
http://www.ombudsman.rs/attachments/3115_IZVESTAJ%20ZG%20O%20SPROVODJENJU%20STRATEGIJE.pdf 
(14.2.14.) 
224 Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и закона о заштити 
података о личности за 2012. годину, стр. 6. 
225

 Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2013. годину, стр. 8., преузето са 
интернет презентације: 
http://www.ravnopravnost.gov.rs/images/files/Poverenik%20za%20zastitu%20ravnopravnosti%20-
%20Izvestaj%202013.pdf, 2.6.2014.  
226 Службени гласник РС бр. 72/2011 и 88/2013.  
227 О томе Методологија пописа и уписа имовине јединица локалне самоуправе (2012), Канцеларија Савета 
Европе у Београду, преузето са интернет презентације: 
http://www.coe.org.rs/РEPOСIТOРY/2666_metodologija_popisa_i_upisa_imovine_(za_sajt).pdf, 17.1.14.  
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4.1.30. Уставни суд оценио je као неуставне бројне одредбе два најважнија акта о 
положају Аутономне Покрајине Војводине. У 2012. години Уставни суд ставио је 
ван снаге одредбе члана 22. Закона o утврђивању надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), од којих се највећи број 
односи се на успостављање надлежности покрајине у различитим областима (нпр. 
пољопривреде, заштите животне средине, социјалне заштите, науке и технолошког 
развоја, локалне самоуправе).228 У 2013. години, Уставни суд оценио је да су 
неуставне и незаконите одредбе чак 41 члана (од укупно 70) Статута АП 
Војводина, али је одлучио да одложи за шест месеци објављивање одлуке у 
Службеном гласнику Републике Србије након чега она ступа на снагу, и тако 
oмогући надлежним органима да одредбе Статута ускладе са Уставом и законима. 
Стављање ван снаге oвих одредби довело би у питање функционисање покрајине и 
остваривање права грађана на покрајинску аутономију. 

4.1.31. Поред одлука Уставног суда о неуставности и незаконитости статута АП Војводине 
и закона о утврђивању њених надлежности, најзначајније питање остаје начин 
финансирања. Закон о финансирању АП Војводине још увек није усвојен. 
Скупштина АП Војводине је у новембру 2013. године усвојила платформу за 
израду Закона о финансирању Војводине, након чега су иницирани разговори 
између републичке и покрајинске владе о oвом питању.229 

4.1.32. Систем локалне самоуправе и даље je исти – једностепен и готово у 
потпуности монотипски. Планиране измене Закона о локалној самоуправи неће 
значајније променити систем локалне самоуправе.230 Разматра се ратификација 
преосталих чланова Европске повеље о локалној самоуправи. 

4.1.33. Иако је предвиђан годишњим програмима о раду Владе у последњих десет година, 
још увек није усвојен Закон о положају запослених у покрајинским и локалним 
органима. На њихов радни однос се и даље сходно примењује закон из 1991. 
године. У међувремену, Уставни суд ставио је ван снаге одлуку Скупштине АП 
Војводине којом је покушано уређење ових питања у погледу покрајинских 
службеника.231 

4.1.34. Измењени су прописи који су омогућавали надзор над телефонским рачунима 
и кретањем без судског налога. Јасније је дефинисана процедура надзора над 
службама безбедности од стране надлежног скупштинског одбора. У 2013. години 
су усвојени закони о детективској делатности и приватном обезбеђењу, док су 
амандмани на Закон о полицији 2011. године усвојени без јавне расправе.232 
Потребно је донети Закон о приступу безбедносним досијеима. 

4.1.35. Република Србија је и даље међу земљама са веома распрострањеном 
корупцијом, иако је индекс перцепције корупције незнатно порастао.233 Препоруке 
Групе држава против корупције Савета Европе из 2012. године односиле су се на 

                                                   
228 Одлука Уставног суда IУз бр. 353/2009 („Службени гласник РС”, број 67/12). 
229 В. http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Сtrana.aspx?s=sednice&id=118&t=z&j=СРL (19.1.14.) 
230 В. Предлог текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, 
http://www.mrrls.gov.rs/sites/default/files/attachment/Nacrta%20Zakona%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20
Zakona%20o%20lokalnoj%20samoupravi%20preciscen%20tekst.pdf, 18.1.14. 
231 Одлука Уставног суда бр. IУo-2/2009. 
232 Налази Коалиције ”ПрЕУговор” о напретку Србије ка ЕУ (2013), преузето са интернет презентације: 
http://bezbednost.org/upload/document/izvestaj_koalicije_preugovor_o_napretku_srbije_u_p.pdf , 20.1.14. 
233 Помак Србије на листи Transparency International, преузето са: 
http://www.transparentnost.org.rs/images/stories/materijali/03122013/CPI%20saopstenje.doc, 19.1.14. 
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две теме: инкриминацију корупције у кривичном законику и транспарентност 
финансирања политичких странака.234 Националном стратегијом за борбу против 
корупције дефинисан је општи циљ да се корупција, као препрека економском, 
социјалном и демократском развоју Републике Србије, у највећој могућој мери 
отклони.  

4.1.36. Заступљеност жена у органима власти, посебно на јавним функцијама, и даље 
је недовољна. У Влади формираној 2014. године на јавним функцијама се налазе 
само четири жене (21%), док их је у Народној скупштини 2014. године након 
избора 84 (33,73%).  

4.1.37. Иако је равнoправно учешће у jавним пословима и ступање на jавне функциjе 
гарантовано Уставом, нема детаљних података и анализа о заступљености 
припадника националних мањина у органима власти, посебно на републичком 
нивоу. 

 
МЕРЕ И ПРОГРАМИ   

4.1.38. Кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине” 
уведена je редовна пракса одржавања јавних слушања и успоставља се електронски 
систем за праћење јавне потрошње. Пројекат вредности 1,2 милиона долара 
реализује Програм Уједињених нација за развој.235 

4.1.39. У оквиру пројекта „Унапређење ефикасности и транспарентности 
правосудног система” (ИПА 2007) вредности 2,3 милиона евра уведен је 
јединствени пословни софтвер САПС у судовима опште надлежности, Врховном 
касационом суду, Управном суду, Вишем и Основном суду у Сремској Митровици. 
Софтвер би требало да буде уведен и у остале судове, а уводи се и софтвер за 
потребе јавних тужилаштава и установа у саставу Управе за извршење заводских 
санкција.  

4.1.40. Пројекат „Спровођење антидискриминационих политика” (ИПА 2011), 
вредности 2,2 милиона евра, треба да омогући оснаживање различитих механизама 
за ефикасно спровођење антидискриминационог законодавства и обуку 
представника релевантних државних институција. 

4.1.41. Пројектом „Техничка подршка инклузији Рома” (ИПА 2012) вредности 4,8 
милиона евра, успоставља се механизам координираног пружања локалних услуга 
у 20 пилот општина и градова и смањење броја правно невидљивих Рома. Пројекат 
подржава унапређење положаја Рома кроз шест компоненти: приступ основним 
правима, формирање мобилних тимова, јачање капацитета организација цивилног 
друштва, превентивни програми са циљем спречавања напуштања школовања, 
унапређење услова становања и одрживо запошљавање.  

 
ЗАКЉУЧЦИ 
4.1.42. У периоду 2011 – 2013. године убрзано је испуњавање обавеза према Европској 

унији и мера предвиђених националним стратешким документима. Усвојен је 
велики број прописа, али и даље изостаје адекватно праћење њиховог спровођења, 
као и координација у дефинисању и спровођењу политика. 

                                                   
234 http://www.mpravde.gov.rs/files/Greco%20РC-III%20(2012)%20СРP.doc 
235 Пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине, UNDP, 
http://www.parlament.gov.rs/активности/међународна-сарадња/партнери.348.html  
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4.1.43. Неке од кључних тачака дефинисаних Првим националним извештајем о 
социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији остају 
приоритети и у овом периоду. То се посебно односи на правосуђе и надзор 
законодавне власти у односу на извршну власт, висок ниво централизације и 
одсуство суштинских јавних консултација у процесу дефинисања и спровођења 
јавних политика. 

4.1.44. Повећана је транспарентност у раду органа власти, што је посебно видљиво у 
погледу Народне скупштине и Владе. 

4.1.45. Перцепција корупције и даље је висока. Потребан је проактивнији приступ 
надзорних органа у погледу контроле финансирања политичких активности. У 
наредном периоду  очекује се спровођење екстензивних мера предвиђених 
Националном стратегијом за борбу против корупције. 

4.1.46. Положај независних надзорних органа ојачан је у односу на ранији период, али 
изостаје ажурније поступање главних органа власти по иницијативама и 
препорукама ових органа. 

4.1.47. Заступљеност жена и представника националних мањина у органима власти, 
посебно извршној, недовољна је. 

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 
4.1.48. Неопходно је идентификовати потенцијалне измене Устава и проценити да ли је 

потребно спровести парцијалну или комплетну ревизију Устава. 

4.1.49. Потребно је усвојити Стратегију децентрализацијe, којом би би0 јасно дефинисан 
положај покрајинске аутономије и локалне самоуправе, укључујући и начине 
финансирања. 

4.1.50. Неопходно је унапредити праксу спровођења јавних консултација и анализе 
ефеката јавних политика, кроз детаљније уређивање обавезних консултација, 
активније укључивање ширег круга актера и продужавање трајања консултација. 

4.1.51. Потребно је дефинисати механизме и започети спровођење мера за смањење броја 
нерешених предмета и скраћење трајања судских поступака. 

4.1.52. Неопходно је обезбедити поступање по препорукама независних државних органа 
од стране Владе и Народне скупштине, посебно оних које се односе на положај 
осетљивих друштвених група. 

4.1.53. Неопходно је успоставити делотворне механизме хоризонталне и вертикалне 
координације у дефинисању и спровођењу јавних политика. 

4.1.54. Предузети мере за смањење политичког утицаја на правосуђе и повећање 
ефикасности правосуђа; 

4.1.55. Успоставити вишестепено управно судство; 

4.1.56. Спровести измене територијалне организације и система локалне 
самоуправе,увођењем регионалних структура и вишестепене и политипске локалне 
самоуправе. 
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4.2. Макроекономски и фискални оквир и економски развој 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
4.2.1. Почетком 2011. године Влада је усвојила Програм мера за ублажавање 

негативних ефеката светске економске кризе у Републици Србији за 2011. 
годину236. За реализацију овог програма опредељено је 7 милијарди динара из 
буџета Републике за 2011. годину. Програм представља наставак реализације мера 
из 2010. годинe усмерених на ублажавање последица светске економске кризе кроз 
одобравање кредита привреди и становништву са субвенционисаним каматним 
стопама. 

4.2.2. Република Србија априла 2011. године успешно је окончала аранжман са 
Међународним монетарним фондом (у даљем тексту: ММФ), склопљен 2009. 
године, у оквиру кога је од укупно расположивих средстава (2,9 милијарди евра) 
искоришћено око 1,52 милијарди евра. Након сагледавања ефеката светске 
финансијске кризе на економију Републике Србије и економске политике Владе, у 
циљу пружања подршке економском програму Владе и одржавања макроекономске 
стабилности, у септембру 2011. склопљен је предострожни стенд-бај аранжман са 
ММФ-ом237. Окончање прве ревизије је одложено јер је буџет за 2012. годину 
одступио од договореног фискалног програма. Поменути предострожни „стенд-бај” 
аранжман није био активиран, а истекао је у марту 2013. године238. Почетком 2014. 
године мисија ММФ-а започела је преговоре о новом аранжману из 
предострожности са техничком Владом. Преговори ће бити настављени након 
формирања нове Владе239. 

4.2.3. Влада је средином 2011. године усвојила препоруке банкама240 с циљем 
привременог смањења терета отплате кредита становништву и помагања привреди 
у превазилажењу проблема неликвидности. Банкама је сугерисано да корисницима 
кредита омогуће репрограмирање обавеза одобравањем грејс периода 
(становништву до две, а привреди до једне године) током којег би се плаћала само 
камата, с тим што би се за исти период продужио рок отплате кредита. 

4.2.4. У 2011. години Влада је усвојила Уредбу о условима и начину привлачења 
директних инвестиција241, којом се подстичу инвестиције које имају повољан 
утицај на отварање нових радних места, трансфер нових знања и технологија,  
уједначавање регионалног развоја, оживљавање девастираних подручја и подручја 
од посебног интереса, а нарочито инвестиције у аутомобилској, електронској и 
индустрији информационих и телекомуникационих технологија и туризму. 

4.2.5. Република Србија је у 2009. години потписала Споразум о слободној трговини са 
земљама ЕФТА242. Извоз на тржишту ове трговинске зоне реализован је на основу 
клаузула о асиметричним преференцијалним условима извоза у периоду до 2014. 

                                                   
236 „Службени гласник РС”, број 01/11. 
237 Европска комисија (2012): Извештај о напретку Србије за 2012. годину, преузето са: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izve%C5%A1taj_napretku
_2012.pdf, 2.6.2014. 
238 Ibid. 
239 http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=206769  
240 http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=155023  
241 „Службени гласник РС”, бр. 42/11, 46/11 и 84/11. 
242 http://siepa.gov.rs/sr/index/sporazumi/efta.html  
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годинe. Билатерални споразуми између земаља ЕФТА и Републике Србије о 
промету пољопривредних производа биће саставни део aкта о слободној трговини. 
На основу Споразума о слободној трговини са Руском Федерацијом потписан је 
Протокол о даљој либерализацији слободне трговине и 98% промета са том земљом 
је ослобођено царина. Споразуми о слободној трговини потписани су и са 
Белорусијом и Турском. У протеклом периоду донет је низ закона243 којима је 
успостављен правни основ за хармонизацију области пословања са иностранством 
са регулативом ЕУ и Светске трговинске организације. 

4.2.6. Усвајањем Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања244, 
као и Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на 
обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и 
јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног 
регистра обавезног социјалног осигурања245 омогућене су јединствена пријава и 
одјава запослених на здравствено осигурање, осигурање у случају незапослености 
и пензијско и инвалидско осигурање. Доношење овог закона требало би да помогне 
превазилажењу бројних проблема који прате систем наплате доприноса за 
социјално осигурање с обзиром на недовољно ефикасну контролу наплате 
доприноса за социјално осигурање. 

4.2.7. Закон о финансирању локалне самоуправе је мењан 2011. и 2012. године246, а 2013. 
су мењани и Закон о порезу на доходак грађана247 и Закон о доприносима на 
обавезно социјално осигурање248, који значајно утичу на фискалну равнотежу 
између централног и локалних нивоа власти. Измене Закона о финансирању 
локалне самоуправе из 2011. године имале су значајан ефекат на нарушавање 
фискалне равнотеже између централног и локалних нивоа власти када је проценат 
пореза на зараде који иде јединицама локалне самоуправе повећан са 40% на 80% 
(проценат који град Београд добија повећан је на 70%), а износ блок трансфера је 
смањен према нивоима развијености сваке појединачне јединице локалне 
самоуправе. Изменама из 2012. године којима су укинути су тзв. парафискални 
намети утицало се на смањење буџета локалних самоуправа. Измене и допуне 
Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима на обавезно социјално 
осигурање елиминисале су фискалну неравнотежу између централног и локалних 
нивоа власти. Изменом и допуном Закона о порезу на доходак грађана смањена је 
стопа пореза на зараде са 12% на 10%, док је изменом и допуном Закона о 
доприносима на обавезно социјално осигурање повећана стопа доприноса 
пензијског и инвалидског осигурања на терет запосленог са 11% на 13%. Локалне 
власти се о новим мерама консултују само у ограниченом обиму, а Комисија за 
финансирање локалне самоуправе не остварује своју законом прописану улогу.249 

                                                   
243 Закон о спољнотрговинском пословању (Службени гласник РС, бр. 36/09 и 36/11), Закон о изменама и 
допунама Закона о спољнотрговинском пословању (Службени гласник РС број 88/11), Закон о царинској 
тарифи (Службени гласник РС, бр. 62/05, 61/07 и 05/09), Закон о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености (Службени гласник РС број 36/09) и Закон о стандардизацији (Службени гласник 
РС број 36/09). 
244 „Службени гласник РС”, број 30/10. 
245 „Службени гласник РС”, бр. 54/10 и 124/12. 
246 „Службени гласник РС”, бр. 47/11 и бр. 93/12.  
247 „Службени гласник РС”, број 47/13.  
248 „Службени гласник РС”, бр. 47/13 и 108/13. 
249 Извештај ЕК о напретку Србије 2013, стр. 9. 
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4.2.8. Стратегијом и политиком развоја индустрије од 2011. до 2020. године250, Влада 
дефинише основне развојне приоритете индустрије Републике Србије и начине 
њиховог остваривања у овој деценији. Примарни стратешки развојни циљ 
Републике Србије је одржив и динамичан развој индустрије која може да се уклопи 
у јединствено тржиште ЕУ и издржи конкурентски притисак њених чланица. 
Индустријска политика представљена у овој стратегији подразумева 
ревитализацију, реструктурирање, развој и повећање конкурентности индустрије у 
циљу раста производње, продуктивности и извоза у свим областима прерађивачке 
индустрије. 

4.2.9. У припреми је Нацрт стратегије за предузетништво и развој конкурентности 
(2014-2020. године), чији је циљ стварање повољног пословног окружења, бржи 
укупан раст и развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва (у 
даљем тексту: МСПП), повећање предузетничког знања и иницијативе, повећање 
учешћа производа више фазе обраде и веће додате вредности, развој заокружених 
ланаца снабдевања и производње и равномернији регионални развој МСПП. 

4.2.10. Како би ублажила последице другог таласа глобалне економске кризе на привреду 
Републике Србије, започете у другој половини 2011. године, Влада је у 2012. 
години донела низ краткорочних антикризних мера економске политике 
којима се смањује јавна потрошња, растерећује привреда и ублажавају последице 
економске кризе. Мере укључују пакет мера помоћи пољопривреди251, као и 
Програм мера за ублажавање негативних ефеката економске кризе у укупном 
износу од 7 милијарди динара252. Програм обухвата пакет кредитне подршке 
привреди преко Фонда за развој Републике Србије у износу од 2,5 милијарди 
динара, као и помоћ домаћим компанијама које се баве производњом камиона253, 
аутобуса254 и трактора255 у укупној вредности од приближно 600 милиона динара. 

4.2.11. У 2012. години усвојен је Програм мера штедње256. Циљ овог програма је да се 
буџетски дефицит у наредном периоду смањи и доведе на ниво предвиђен Законом 
о буџету Републике Србије за 2012. годину257. Програм предвиђа напуштање 
концепта сопствених прихода и сврставање свих прихода буџетских корисника у 
опште приходе буџета Републике, уштеде на расходној страни и промена 
одређених пореских политика на приходној страни, ограничења пројектног 
задуживања код домаћих кредитора и издавање гаранција домаћим кредиторима. 

                                                   
250 „Службени гласник РС”, број 55/11. 
251 Пакет садржи три програма расподеле субвенција и помоћи пољопривреди: програм расподеле и 
коришћења средстава и субвенција у области пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2012., програм 
расподеле субвенција за подстицање пољопривредне производње и програм расподеле средстава Фонда за 
подстицање развоја пољопривредне производње за 2012. Укупна средства опредељена овим програмима 
пољопривреди износила су 10,8 милијарди динара. Преузето са: 
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=165889, 2.6.2014. 
252 http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=165889  
253 Уредба о условима и начину подстицања производње, ремонта и продаје грађевинских машина, производње 
и продаје теретних возила и специјалних надградњи на камионским шасијама и спровођења субвенционисане 
куповине теретних возила произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години („Службени 
гласник РС”, број 02/12) 
254 Уредба о условима и начину подстицања прoизводње, продаје и спровођења субвенционисане куповине 
аутобуса произведених у Републици Србији у 2012. години („Службени гласник РС”, број 02/12) 
255 Уредба о условима и начину подстицања производње и продаје трактора и прикључних машина за тракторе 
у Републици Србији у 2012. години (“Службени гласник РС”, број 02/12) 
256 http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=169810 
257 „Службени гласник РС”, број 101/11.  
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4.2.12. Влада је у 2012. години усвојила Програм антикризних мера за привреду258, чији 
је циљ био да допринесе опоравку привреде и изласку из рецесије. Од посебног 
значаја биле су стимулативне мере за привреду као што су субвенционисање 
кредита за ликвидност привреде и стамбених кредита за новоградњу. Поред тога, 
важне мере за подстицање и растерећење привреде су и скраћивање рокова за 
наплату потраживања од јавног сектора259, а значајан фискални ефекат имају 
укинути непотребни републички и локални парафискални намети260. 

4.2.13. Ради смањења буџетског дефицита и опоравка привреде донет је скуп мера 
фискалне политике са ефектима, како на приходној тако и на расходној страни. 
Примена мера предвиђених Програмом фискалне консолидације261 на приходној 
страни кроз повећање пореских стопа одређених категорија прихода и, на 
расходној страни, кроз фискално прилагођавање, предвиђа се смањење релативног 
учешћа текуће јавне потрошње (кроз ограничавање раста плата и пензија у складу 
са реалним могућностима, као и релативним смањењем дискреционих категорија 
расхода), и има за циљ смањење консолидованог буџетског дефицита. У оквиру 
програма фискалне консолидације усвојен је и Закон о изменама и допунама 
закона о порезу на додату вредност262 којим је општа стопа ПДВ-а повећана са 
18% на 20%. Овим повећањем очекивано је повећање прихода буџета за 6,7 
милијарди евра до краја 2012. године и за 33,8 милијарди динара у 2013. години. 
Децембра 2013. године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на 
додату вредност263 којим се и посебна стопа ПДВ-а повећава са 8% на 10%, што би 
требало да повећа јавне приходе за око 20 милијарди динара годишње и тиме 
смањи буџетске неравнотеже у наредним годинама. 

4.2.14. Како би отклонила непосредну опасност од кризе јавног дуга у кратком року и 
створила претпоставке за заустављање даљег раста дуга у средњем року, Влада је 
средином 2013. године усвојила Програм мера за реформу јавног сектора264, који 
предвиђа три групе мера: смањење дискреционих расхода у буџету Републике за 
2013. годину и дефинисање нових правила за планирање масе плата и пензија за 
2014. годину; додатне мере штедње у јавном сектору у целини; наставак 
спровођења структурних реформи, посебно окончање процеса реструктурирања у 
бившим друштвеним предузећима, као и мере рационализације у јавним 
предузећима и јавним друштвима капитала. 

4.2.15. Као део мера фискалне консолидације и реформе јавног сектора предвиђена је и 
рационализација броја запослених у јавном сектору. Према прегледу из Регистра 
запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору265 у 
јануару 2014. године укупан број запослених и ангажованих лица у органима 

                                                   
258 http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=8155  
259 Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама уводи дисциплину у измиривању 
новчаних обавеза државе према приватном сектору, као и у оквиру самог приватног сектора. Максимални рок 
државе за измирење обавезе према привреди је 45 дана, а рок плаћања у оквиру приватног сектора 60 дана. На 
тај начин повећава се ликвидност у држави. Закон је почео да важи од 31. марта 2013. 
260 Усвајањем 24 закона намењених фискалној консолидацији, крајем септембра 2012. године, укинуто је 138 
парафискалних намета и 7 агенција, фондова и регулаторних тела. 
261 http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=8206  
262 „Службени гласник РС”, број 93/12. 
263 „Службени гласник РС”, број 108/13. 
264http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/Reforma%20javnog%20sektora/Program%20mera%20za%20reformu%20jav
nog%20sektora%2003_07_.pdf  
265 http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8814   
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државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално 
осигурање за кориснике266 и у локалној администрацији267 износио је 75.318 лица. 
Прeтприступни eкoнoмски прoгрaм268 зa 2014. годину сугерише да ће бити 
неопходна значајна рационализација запослених у јавном сектору, а уведена је и 
забрана новог запошљавања у овом сектору у наредне две године. 

4.2.16. Влада је почетком октобра 2013. године усвојила пакет мера за стабилизацију 
јавних финансија и опоравак привреде269. За јачање привреде потребна је 
консолидација јавних финансија и спровођење фискалне политике која је базирана 
на принципу одговорног фискалног управљања и фискалним правилима која јачају 
фискалну дисциплину, побољшавају фискалну координацију између различитих 
нивоа власти, смањују фискалне ризике и обезбеђују дугорочну фискалну 
одрживост270. 

4.2.17. Основни циљеви и смернице у спровођењу економске и фискалне политике за 
наредне три године дефинисани су Фискалном стратегијом за 2014. годину са 
пројекцијама за 2015. и 2016. годину271: стабилизација дуга након оштрог раста и 
успостављање тренда његовог смањења; подстицање привредног раста заснованог 
на инвестицијама и извозу и раст запослености и повећање животног стандарда 
након снажнијег покретања привредне активности.  

4.2.18. У складу са претприступним преговорима и обавезама преузетим у овом процесу, 
Република Србија сваке године у јануару доставља Европској комисији свој 
економски програм, са главним смерницама економске и фискалне политике за 
наредне две године. Почетком 2012. године Влада је доставила Европској комисији 
свој Економски и фискални програм за период 2012-2014. година272. Пројекције 
раста овог програма су оптимистичне, нарочито за 2012. годину, а веродостојност 
циљева ограничена је застарелим макроекономским и фискалним сценариом. 
Консензус о основама тржишне економије је веома очуван, али је потребно да се 

                                                   
266 Према Закону о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији („Службени 
гласник РС”, број 100/09) oве одредбе се не  примењују на запослене у Министарству унутрашњих послова, 
Министарству одбране, Безбедносно-информативној агенцији и Управи за извршење кривичних санкција као 
органу управе у саставу Министарства правде. Такође, овај Закон се не односи ни на запослене у јавним 
предузећима чије је запошљавање дефинисано Законом о јавним предузећима, а плате запослених у јавним 
предузећима одређене су Уредбом о начину и контроли обрачуна о исплати зарада у јавним предузећима 
267 Према Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији администрацији 
(„Службени гласник РС”, број 100/09) којим се одређује укупан максималан број запослених у органима 
јединица локалне самоуправе (укључујући и органе градских општина), установама које се финансирају из 
буџета (осим установа у области образовања, здравства и предшколских установа и културе), привредним 
друштвима и другим облицима организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе (осим јавних 
предузећа), а који се финансирају из буџета. 
268 енг. Pre-Accession Economic Programme for 2013, преузето са: 
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2013/PEP%20-%20en1.pdf, 2.6.2014. 
269http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2013/Informacija%20o%20paketu%20mera%20za%20stabilizacij
u%20javnih%20finansija.pdf  
270 http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2013/Fiskalna%20strategija%202014.pdf 
271 Коју је Влада Републике Србије усвојила у новембру 2013. године. Преузето са: 
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2013/Fiskalna%20strategija%202014.pdf, 2.6.2014. 
272 енг. Economic and Fiscal Programme of the Republic of Serbia 2012-2014, преузето са: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/enlargement/pre-accession_prog/pep/2012-pep-serbia_en.pdf, 
6.7.2014  
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поново оснажи како би се унапредиле економске перформансе и повећала 
отпорност економије273. 

4.2.19. Почетком 2013. године Влада је доставила Европској комисији Претприступни 
економски програм (ПЕП) за период 2013-2015. године. Програм предвиђа благ и 
могућ опоравак од 2% у 2013. години и даље убрзање реалног раста БДП-а на 3,5% 
и 4% у наредне две године, што је прилично оптимистично274. Извештај о напретку 
Србије за 2013. годину констатује да су предузети одређени кораци за решавање 
питања бројних препрека које спречавају раст, али да се касни са усвајањем и 
применом одређеног броја важних структурних реформи. С обзиром на тешку 
економску ситуацију, привредне реформе споро напредују. Остваривање одрживе 
фискалне позиције и решавање питања бројних препрека које спречавају раст и 
даље представља изазов275. 

4.2.20. Законом о буџетском систему предвиђена је примена програмске класификације 
од 2015. године. Министарсво финансија донело је Упутствo зa изрaду 
прoгрaмскoг буџeтa које ће примењивати сви буџетски корисници (државни 
органи, органи територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе).276  

 
ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ 

4.2.21. Позитивни транзициони трендови прекинути су у другој половини 2008. године 
преливањем негативних ефеката глобалне финансијске и економске кризе на 
привреду и финансије Републике Србије. Карактеристике које су обележиле 
привреду у 2011. години су благи опоравак (стопа раста 1,6%) од претходне 
финансијске и економске кризе уз појаву ризика даљег погоршања под утицајем 
новог таласа кризе, изазваног растом фискалне и финансијске неизвесности у 
еврозони. Нижу екстерну тражњу прати спор опоравак домаће тражње због 
смањења запослености и зарада, смањених могућности задуживања привреде и 
становништва, као и ограничених могућности стимулативног деловања јавне 
потрошње.  

4.2.22. Ефекти економске кризе нису превазиђени ни у 2012. години, али су великим 
делом ублажени бројним краткорочним антикризним мерама економске политике. 
Српску економију у 2012. години карактеришу неповољне тенденције, које се 
односе на пад привредне активности, успоравање раста извоза и увоза робе, 
повећање платнобилансне и фискалне неравнотеже, повећање спољног и јавног 
дуга, пораст инфлације, пад запослености, повећање незапослености, реални раст 
зарада, повећање рестриктивности монетарне политике, слабљење динара, 
смањење девизних резерви, успоравање кредитне активности банака.  

4.2.23. Економска кретања у Републици Србији у 2013. години карактерише опоравак 
економске активности, убрзање раста извоза, знатно смањење инфлације и пад 
инфлаторних очекивања, релативно стабилна кретања на девизном тржишту, 
релаксација монетарне политике, убрзан процес евроинтеграција. Предуслов 

                                                   
273 Ibid. 
274 Европска комисија (2013): Извештај о напретку Србије за 2013. годинупреузето са: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf, 
2.6.2014.  
275 Ibid.  
276 

www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2014/Uputstvo%20za%20izradu%20programskog%20budzeta.
pdf  
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стабилног опоравка привреде и одрживог привредног раста у наредном периоду 
јесте спровођење модела привредног раста заснованог на индустријском расту, 
инвестицијама и извозу и убрзању реформских процеса. 

4.2.24. Током периода 2001-2013. године БДП Републике Србије растао је по просечној 
годишњој стопи од 3%. Та стопа није била довољна за попуњавање дубоког 
производног јаза насталог деведесетих година прошлог века. Неповољна је и 
структура доприноса појединих сектора расту БДП-а. Сектори производње имали 
су у протеклом периоду значајно ниже стопе раста од сектора услуга, што 
сугерише да је остварени раст настао захваљујући производњи неразменљивих 
добара и расту домаће тражње.  

4.2.25. Кретање бруто домаћег производа током 2011. године било је ниске динамике. 
Стопа раста од 1,6% на годишњем нивоу резултанта је високог раста из првог 
квартала, умереног раста из другог, и контракције БДП из последња два квартала 
2011. године. Кретање бруто домаћег производа током 2012. године је 
рецесионог типа. Стопа пада од -1,5% на годишњем нивоу резултанта је 
негативног кретања БДП у сва четири квартала 2012. године. На овакво кретање 
БДП негативан утицај превасходно су имали: низак ниво пољопривредне 
производње условљен неповољним временским приликама, смањење обима 
индустријске производње и смањење промета у трговини услед раста цена и пада 
куповне моћи становништва. Такође, на привредну активност веома значајно је 
утицала и стагнација у земљама ЕУ и низак ниво инвестиција. Процењено је да је 
укупна економска активност у 2013. години, мерена бруто домаћим производом, 
остварила раст од 2,5%277. 

4.2.26. Током 2011. године, БДП Републике Србије остварује стопу раста блиску нивоу 
оних у земљама из окружења, као и просека земаља ЕУ-27 (око 1,7%). Од другог 
квартала 2011. године, услед настанка дужничке кризе у еврозони, негативне 
тенденције прошириле су се на остале земље региона и на Србију. Током 2012. 
године приметан је пад БДП у готово свим земљама у региону. Опоравак током 
2013. године од 2,5% знатно је виши у односу на опоравак у земљама ЕУ-27. 

 
Табела 4.2.26: Стопе раста бруто домаћег производа, у % 

 2001-2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
ЕУ-27 2,0 -4,5 2,0 1,7 -0,4 0,1 
Бугарска 5,8 -5,5 0,4 1,8 0,0 0,6 
Мађарска 3,2 -6,8 1,1 1,6 -1,7 1,1 
Румунија 6,3 -6,6 -1,1 2,2 0,7 / 
Хрватска 4,3 -6,9 -2,3 -0,2 -1,9 / 
Србија 4,9 -3,5 1,0 1,6 -1,5 2,5 
Црна Гора 5,0 -5,7 2,5 3,2 -2,5 / 
Македонија 3,0 -0,9 2,9 2,8 0,4 / 

Извор: Евростат, РЗС 
 

4.2.27. Други талас економске кризе који је захватио Европу у другој половини 2011. 
године утицао је на поновно успоравање инвестиционих активности. У кризном 

                                                   
277 Републички завод за статистику, 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=2290  
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окружењу, које карактерише повећани ризик и смањена доступност финансијских 
кредита, инвестиције у Србији на крају 2012. године забележиле су реалан пад 
од 3,4%. Смањење и спор опоравак инвестиција, услед економске кризе, довели су 
до смањења стопе инвестирања, која ни пре кризе није бележила задовољавајуће 
нивое. У 2012. години процењује се пад учешћа инвестиција у БДП на 17,8% (са 
18,5% у 2011. години). За превазилажење последица економске кризе и даљи 
привредни раст и развој неопходно је повећање инвестиција, због њиховог 
позитивног ефекта на раст извоза, повећање запослености и продуктивности, 
трансфер нових технологија и укључивање привреде у међународне економске 
токове (за превазилажење технолошког заостатка у производним капацитетима 
неопходно је учешће инвестиција у БДП од најмање 25%). 

4.2.28. Већи део страних директних инвестиција се у протеклом периоду278 односио на 
куповину дела домаћих државних и друштвених предузећа и банака у процесу 
тендерске и аукцијске приватизације. У 2013. години прилив страних директних 
инвестиција донекле се опоравио од оштрог пада оствареног током 2012. године, 
који је био последица дужничке кризе у еврозони чије земље представљају главне 
инвеститоре Републике Србије.  

4.2.29. Kретање индустријске производње у периоду 2010-2013. године било je значајно 
изложено узајамним деловањем низа унутрашњих и спољних фактора. Промене 
домаће тражње су имале блажи утицај, док су дешавања са извозном тражњом 
имала примарну улогу и значајно одређивала кретања индустријске производње. 
Ово се посебно односи на већи део прерађивачке индустрије која у великој мери 
зависи од стања на иностраном тржишту. 

4.2.30. Индустријска производња је, и поред одређених осцилација, током 2011. 
године остварила раст у односу на 2010. годину од 2,1%. Раст производње 
остварен је у два индустријска сектора: рударству 10,4% и снабдевању 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији 9,7%, док је минималан пад 
производње остварен у прерађивачкој индустрији 0,4%.Укупна индустријска 
производња у 2012. години остварила је слабије резултате у односу на претходну 
годину (-2,2%). Пад производње забележен је у прерађивачкој индустрији 0,9% и 
производњи и дистрибуцији електричне енергије, гаса, паре и климатизацији 7,1%, 
док је сектор рударства стагнирао. Током 2013. године индустријска производња 
забележила је раст физичког обима за 5,5%, а прерађивачка индустрија за 4,8%. 
Пољопривреда у 2011. години бележи учешће од 10,4% у БДП279. У односу на 2012. 
годину, у 2013. пољопривреда бележи раст и доприноси општем економском расту 
од 2,4%280.  

4.2.31. Привредна активност у земљама ЕУ у 2012. години доста је успорена, што се 
одразило и на земље југоисточне Европе, а самим тим и на индустрију Републике 
Србије. Узроци који су допринели смањењу индустријске производње у 
југоисточној Европи су дуготрајна дужничка криза у еврозони, ослабљене 
финансијске институције, споре реакције носилаца економских политика. У 2012. 

                                                   
278 У периоду 2001-2013. године укупне нето стране директне инвестиције у Србији износиле су 15,9 млрд. 
евра, а највиши ниво остварен је у 2006. години у висини од 3,3 млрд. евра. 
279 Влада Републике Србије (2013): Национални приоритети за међународну помоћ (NAD) за период 2014-2017. 
године са пројекцијама до 2020 године, , преузето са интернет презентације Канцеларије за европске 
интеграције: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/medjunarodna_pomoc/pregled_medjunarodne_pomoci/prioriteti_2014_17.pd
f, 2.6.2014. 
280 РЗС, саопштење, 30. децембар 2013. Доступно на: http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=202630  
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години индустријска производња забележила је негативне стопе раста у готово 
свим земљама југоисточне Европе, осим у Румунији. Опоравак индустријске 
производње током 2013. године приметан је у већини посматраних земаља (није 
остварен само у Хрватској и у Бугарској). 

Табела 4.2.31: Индустријска производња (међугодишње стопе раста у %) 
 2011. 2012. 2013. 
ЕУ-27 3,2 -2,2 -0,5 
Бугарска 5,9 -0,2 0,0 
Хрватска -1,2 -5,4 -1,9 
Мађарска 5,6 -1,4 1,8 
Румунија 7,8 2,4 7,8 
БЈР Македонија 6,9 -2,8 3,2 
Србија 2,5 -2,2 5,5 
Босна и Херцеговина 3,4 -4,2 6,7 

Извор: Евростат, РЗС 
 

4.2.32. Основне карактеристике инфлације у периоду 2011-2013. године су нестабилност и 
велике флуктуације око циљане инфлације. Укупна инфлација крајем 2011. године 
(7%) била је незнатно изнад пројектованих оквира (циљана стопа укупне инфлације 
за крај 2011. је 4,5±1,5%). Након убрзаног раста инфлације почетком 2011. године, 
од маја 2011. године забележен је силазни тренд, захваљујући предузетим мерама 
монетарне и фискалне политике, смањеним трошковним притисцима на цене 
хране, успоравању раста регулисаних цена, ниској агрегатној тражњи и паду 
инфлаторних очекивања. Просечан годишњи раст потрошачких цена у 2011. 
години износио је 11%.  

4.2.33. Инфлација је крајем 2012. године достигла међугодишњи ниво од 12,2% 
(просечан годишњи раст потрошачких цена у 2012. износио је 7,8%) и била је 
знатно изнад пројектованих оквира (циљана стопа укупне инфлације за крај 2012. 
је 4±1,5%). Раст потрошачких цена је током 2012. године у највећој мери био 
резултат раста цена хране који је изазван неповољном пољопривредном сезоном и 
растом светских цена примарних пољопривредних производа. Међународна 
поређења у посматраном периоду показују да је инфлација у Србији висока и 
знатно изнад нивоа инфлације у земљама ЕУ и окружења. У току 2013. године 
забележено је знатно смањење инфлације и пад инфлаторних очекивања. 
Међугодишња инфлација износи 2,2% крајем 2013. године, чиме се инфлација 
нашла испод доње границе дозвољеног одступања од циља од 4%±1,5%. Просечан 
годишњи раст потрошачких цена у 2013. години износио је 7,8%. Очекује се да ће 
се међугодишња инфлација и у 2014. години кретати у границама циља. 

4.2.34. Народна банка Србије реализује политику руковођено флуктуирајућег курса 
националне валуте281. Светска финансијска и економска криза утицали су на 
дестабилизацију девизног тржишта и слабљење националних валута у многим 
земљама. Кретање курса динара у 2011. години и 2012. години је стабилније 

                                                   
281 Режим руковођено пливајућег курса подразумева право интервенција у случају знатних дневних осцилација 
на девизном тржишту, угрожености финансијске и ценовне стабилности и заштите адекватног нивоа девизних 
резерви. 
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(реални ефективни курс282 динара је порастао за 4,4%, односно 1,5%). У првих 
девет месеци 2013. године реални ефективни курс динара ојачао је за 1,1%.  

4.2.35. Током целокупног посматраног периода (2011-2013. године) бележи се дефицит 
текућег рачуна платног биланса, који је 2013. године значајније смањен 
захваљујући повећаном извозу. Током 2011. године раст увоза и смањење дохотка 
из иностранства покривени су приливом страних директних инвестиција и 
иностраним кредитима. У 2012. години платнобилансна позиција земље погоршана 
је услед раста увоза у првих шест месеци, нижег прилива дохотка из иностранства, 
као и одлива по основу отплате камата на кредите. Остварени прилив иностраног 
капитала није био довољан за покривање дефицита текућег рачуна, што је довело 
до смањења девизних резерви. У 2013. години карактеристично је смањење 
дефицита текућег рачуна платног биланса за више од половине, што је резултат 
позитивних кретања у спољнотрговинском билансу, односно пораста извоза. 

4.2.36. Услед дејства негативних ефеката светске кризе на привредну активност Републике 
Србије, учешће јавног дуга у БДП порасло је и достигло 61,2%283 у 2013. 
години. Фактори од утицаја на пораст јавног дуга су ниска стопа раста БДП, раст 
буџетског дефицита, као и депресијација домаће националне валуте у односу на 
иностране валуте у којима је деноминован јавни дуг. Стање јавног дуга Републике 
Србије на дан 31.12.2013. године износио је 20,1 милијарди евра, што је за 13,7% 
више у односу на стање крајем 2012. године.  

4.2.37. У 2012. години у односу на претходну годину дошло је до пораста учешћа 
спољног дуга у БДП (76,7% у односу на 86,9%). Пораст учешћа спољног дуга 
резултат је пораста иностране задужености јавног сектора, као и високе реалне 
апресијације домаће националне валуте. Спољни дуг је крајем децембра 2012. 
године износио 25,7 милијарди евра, што у односу на крај 2011. године представља 
раст од 6,6%, односно за милијарди евра. Дугорочне обавезе у структури укупног 
спољног дуга учествовале су са 98,1%. Краткорочни дуг је у структури укупног 
спољног дуга у истом периоду учествовао са 1,9%, односно 493,2 милиона евра. 
Укупан спољни дуг крајем 2013. године износио је 25,8 милијарди евра, односно 
80,7% БДП. Смањење поменутог учешћа резултанта је бржег раста БДП (2,5%) од 
раста спољног дуга (0,5%). 

4.2.38. У протеклом периоду укупне девизне резерве бележе континуирани раст и 
крајем 2012. године достигле су 12 милијарди евра (девизне резерве НБС износиле 
су 10,9 милијарди евра). Девизне резерве крајем 2012. године износе 36,3% БДП и 
преко 4 пута су веће од новчане масе М1284. Крајем 2013. године девизне резерве 
остале су готово непромењене у односу на 2012. (12,1 милијарди евра), док су 
девизне резерве НБС увећане и износе 11,2 милијарди евра. 

 
 
 
 
 
                                                   
282 Реални ефективни курс динара израчунава се дефлационирањем номиналног ефективног курса, узимајући у 
обзир кретање инфлације у Србији, еврозони и САД, док „корпу” за обрачун индекса номиналног ефективног 
курса динара чине евро и долар с пондером 80% и 20%, респективно. 
283 Министарство финансија, Табела 5: Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 28.02.2014. 
године, ажурирано 20.03.2014. године, http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=7161  
284 М1 представља ужи агрегат новчане масе, који обухвата готов новац у оптицају и трансакционе депозите. 
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Табела 4.2.38: Спољноекономска позиција 
 2011 2012 2013 
Извоз робе и услуга, мил. евра 11.471,9 11.829,3 14.378,3 

Увоз робе и услуга, мил. евра -16.627,1 -17.153,3 -18.022,6 

Покривеност увоза извозом, % 69,0 68,9 79,8 

Дефицит текућег рачуна платног биланса, % БДП -9,1 -10,7 -5,0 

Стране директне инвестиције, мил. евра 1.826,9 241,9 768,5 

Стране директне инвестиције, % БДП 6,1 0,8 2,0 

Девизне резерве НБС, млрд. евра 12,1 10,9 11,2 

Спољни дуг, % БДП 76,7 86,9 80,7 
Извор: МФИН, НБС 
 

4.2.39. Упркос бројним ризицима који су били појачани преливањем негативних ефеката 
светске финансијске и економске кризе на финансијски сектор Републике Србије, 
стабилност и отпорност банкарског сектора одржана је захваљујући предузетим 
активностима и подстицајним мерама Владе Републике Србије и НБС. Укупна 
штедња становништва је у 2013. години у односу на 2012. повећана за 3,5%. 
Посматрано по валутној структури штедних улога доминира штедња у иностраној 
валути (98,1% укупне штедње). Рочна структура укупне штедње становништва је и 
даље неповољна с обзиром да у структури и динарске и девизне штедње 
преовлађују краткорочни депозити. Највећи део девизне штедње становништва 
(80%) и даље је орочен на кратак рок, док је на дуг рок орочено 20% укупне 
девизне штедње. 

Табела 4.2.39: Макроекономска кретања 
 2011 2012 2013 
БДП, милијарди динара 3.208,6 3.348,7 3.761,3 
БДП, млрд. евра 31,5 29,6 32,8 
БДП, per capita у еврима 4.350,6 4.111,8 - 
БДП, реалан раст у % 1,6 -1,5 2,5 
Инфлација, крај периода 7,0 12,2 2,2 
Курс РСД/ЕУР, просек периода 101,9 113,1 113,1 
Консолидовани фискални дефицит, % БДП -4,9 -6,5 -4,8 
Јавни дуг, % БДП 48,2 59,3 63,6 
Штедња становништва, мил. евра 7.796 8.427 8.712 

Извор: РЗС, НБС, МФИН 
 

4.2.40. Током извештајног периода пословно окружење није се значајније побољшало. 
Према наводима Савета страних инвеститора и даље је потребно много времена да 
се покрене посао у Републици Србији. Влада је у више наврата до сада покретала 
иницијативе са циљем побољшавања пословног и инвестиционог окружења, али је 
мало тога реализовано285. 

                                                   
285 „Бела књига 2013. – предлози за побољшање пословног окружења у Србији”, Савет страних инвеститора, 
преузето са: http://www.fic.org.rs/cms/item/whitebook/en.html. 
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4.2.41. Држава наставља значајно да утиче на конкурентност тако што обезбеђује 
значајне субвенције у најразличитијим облицима. Већи део државне помоћи у 
посматраном периоду додељен је у виду субвенција (скоро 60%) и пореских 
подстицаја (око трећина укупне помоћи). Једва да је било икакве државне помоћи 
за област обуке и област истраживања и развоја. Монополистичке структуре под 
контролом државе још увек постоје у бројним секторима (нпр. у енергетици, 
саобраћају, инфраструктури, поштанским услугама, телекомуникацијама, 
радиодифузији, пољопривреди и животној средини) и држава је наставила обилно 
да субвенционише саобраћајни сектор, који је добио скоро петину укупне 
помоћи286. 

4.2.42. Конкурентност Републике Србије није побољшана што показује и Глобални 
индекс конкурентности Светског економског форума према коме Република Србија 
у 2013. години заузима 101. место од 148 посматраних економија (погоршање у 
односу на 2011. и 2012. годину када је заузимала 95. позицију)287. Према овом 
извештају Република Србија спада у групу економија које су вођење ефикасношћу, 
док је транзиција ка иновативности за сада недостижна (компонента индекса која 
оцењује иновативност сврстава Републику Србију на 125. место). Највеће препреке 
пословању у Републици Србији представљају корупција, неефикасност државне 
бирократије, доступност финансијских средстава, политичка нестабилност, итд288. 
Учешће сиве економије у привреди Републике Србије је значајно и у зависности од 
примењеног метода процене креће се између 21% и 30% БДП-а289. Преко две 
трећине укупне сиве економије остварује се у предузећима и код предузетника, и 
то у облику нелегалног промета и исплате зарада без плаћања свих пореских 
обавеза.  

4.2.43. Сектор малих и средњих предузећа и предузетништва има велики значај за 
привреду Републике Србије. У периоду 2011 - 2012. године овај сектор 
учествовао је у стварању бруто домаће вредности са око 56% и у запослености са 
65% у нефинансијском сектору, као и у извозу са око 50%. Предузећа регистрована 
у овом сектору чинила су 98,8% регистрованих предузећа290. 

 
Јавне финансије 

4.2.44. Фискална позиција Републике Србије се погоршава и јавни сектор остварује висок 
ниво фискалног дефицита, који се након окончања приватизације и прилива по том 
основу финансира задуживањем што доводи до релативно брзог раста учешћа 
јавног дуга у БДП. У периоду 2011–2013. године Република Србија бележи високо 
учешће јавних расхода у БДП. Неадекватност величине и структуре јавне 
потрошње у Србији нарочито је дошла до изражаја у 2012. години, када је учешће 
јавних расхода износило 48,5% БДП. Консолидовани јавни расходи у 2012. години 
забележили су реални раст од 3% у односу на 2011. годину. У 2011. години 

                                                   
286 Европска комисија (2013): Извештај о напретку Србије за 2013. годину,преузето са: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf, 
2.6.2014. 
287 Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, преузето са: 
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014, 2.6.2014.   
288 Ibid. 
289 http://www.fren.org.rs/sites/default/files/articles/attachments/siva-ekonomija-u-srbiji-studija.pdf.  
290 Извештај о малим и средњим предузећима и предузетништву за 2011 и 2012. годину, Министарство 
привреде, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе и Национална агенција за регионални 
развој, преузето са: http://narr.gov.rs/index.php/Aktivnosti/Istrazhivanja-i-analize/Izveshtaj-o-MSPP, 6.7.2014. 
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консолидовани фискални дефицит на годишњем нивоу износио је 4,9% БДП, а у 
2012. години повећан је на 6,5% БДП.  

4.2.45. Фискална кретања у 2013. години показују да су консолидовани јавни приходи 
сектора државе забележили међугодишњи реални пад од 3,1%, а 
консолидовани јавни расходи од 5,9%, док је дефицит консолидованог сектора 
државе смањен са 219,8 милијарди динара (6,5% БДП) у 2012. години на 181,2 
милијарди динара (4,8% БДП) у 2013. години. Приходи буџета реално су мањи за 
4,5%, а расходи буџета за 6,7%, док је буџетски дефицит смањен са 192 милијарди 
динара у 2012. години на 173,7 милијарди динара у 2013. години. Законом о буџету 
Републике Србије за 2014. годину који је Скупштина Србије усвојила у децембру 
2013. годинe предвиђају се приходи од 929,9 милијарди динара, расходи од 1.112,5 
милијарди динара и дефицит од 182,6 милијарди динара (буџетски дефицит од 
4,6% БДП-а, а на консолидованом нивоу од 7,1% БДП-а). 

Табела 4.2.45: Консолидовани биланс државе 
 Милијарди динара Реалан раст, у % % БДП 
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Јавни приходи 1.302,5 1.405,4 1.467,8 -4,2 0,1 -3,1 40,6 41,9 39,0 
Јавни расходи 1.462,7 1.625,3 1.649,1 -3,2 3,0 -5,9 45,6 48,5 43,8 
Консолидовани 
биланс -160,2 -219,8 -181,2 - - - -4,9 -6,5 -4,8 

Извор: МФИН 
 

4.2.46. У посматраном периоду кретање плата и пензија било је под утицајем другог 
таласа економске кризе и свеукупне лоше економске ситуације у земљи. Пензије и 
плате у јавном сектору, након одмрзавања 1. јануара 2011. године, забележиле су 
оштар реалан пад. Истовремено просечна нето зарада је прве две године одолевала 
кризи, да би 2013. годинe забележила реално смањење. Просечна реална пензија 
смањена је у 2011. години за 3,6%, у 2012. години за 2,2%, односно 3,4% у 2013. 
години у односу на претходну годину. 

Табела 4.2.46: Кретање плата и пензија 
 2011. 2012. 2013. 
Просечна нето зарада (у динарима) 37.976 41.377 43.932 
  Реална стопа раста (у %) 0,2 1,1 -1,5 
Просечна нето зарада у јавном сектору(у динарима) 43.506 46.551 48.943 
  Реална стопа раста (у %) -1,5 -0,7 -2,5 
Просечна пензија (у динарима) 21.285 23.024 23.378 
  Реална стопа раста (у %) -3,6 -2,2 -3,4 

Извор: МФИН 
 
Расходи намењени социјалној заштити 
4.2.47. Расходи намењени социјалној заштити у ЕУ прате се на исти начин у свакој oд 

земаља чланица уз поштовање принципа заједничког Европског система 
интегрисаних статистичких података о социјалној заштити (European System of 
Integrated Social Protection Statistics - ESSPROS)291. Према методологији ESSPROS, 

                                                   
291 Europеan Commission, Eurostat, ESSPROS Manual, преузето са: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-027/EN/KS-RA-07-027-EN.PDF. 2.6.2014. 
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укупна издвајања за социјалну заштиту292 на нивоу ЕУ-28 у 2011. години износила 
су 29% БДП-а, али опет уз велике разлике између самих чланица. 

4.2.48. Поређење расхода намењених социјалној заштити у ЕУ и Републици Србији, 
мерени као проценат БДП-а према методологији ESSPROS, показују да је 
Република Србија испод просека ЕУ, али ипак издваја више од нових чланица ЕУ. 
Процењује се да се расходи за социјалну заштиту и социјалну сигурност у 
Републици Србији у 2012. и 2013. години крећу око 25% БДП. У структури 
издатака доминирају расходи за нето пензије, са преко 13% БДП.  

Табела 4.2.48: Расходи намењени социјалној заштити у ЕУ и Републици Србији, % 
БДП 

 2010. 2011. 

Србија 24,6 23,2 

ЕУ-28 29,3 29,0 

Земље ЕУ са највећим издвајањем на социјалну заштиту као % БДП-а 

Данска 34,3 34,2 

Француска 33,8 33,6 

Холандија 32,1 32,3 

Белгија 30,1 30,4 

Земље ЕУ са најмањим издвајањем за социјалну заштиту као % БДП-а 

Летонија 17,8 15,1 

Естонија 18,0 16,1 

Румунија 17,6 16,3 

Литванија 19,1 17,0 

Бугарска 18,1 17,7 

Извор: Евростат 
 

4.2.49. Поређењем ових расхода исказаних паритетом куповне моћи293 по становнику 
(Purchasing Power Standard - PPS) стиче се другачија слика. Република Србија се 
налази у групи земаља које издвајају најмање PPS по становнику за социјалну 
заштиту у Европи, чак 3,5 пута мање него у ЕУ(28) и једино Летонија издваја 

                                                   
292 Према ESSPROS методологији укупна издвајања за социјалну заштиту обухватају све интервенције јавних 
(државних) институција којима се домаћинства и појединци растерећују датог скупа ризика или потреба 
(болест/здравствена нега, инвалидитет, старост, наследници, породица/деца, незапосленост, становање, 
социјална искљученост на другом месту непоменута) под условом да не постоји идентична интервенција или 
индивидуални уговор. 
293 Паритет куповне моћи,  вештачка јединица, формирана тако да се за једну јединицу PPS може купити иста 
количина добара и услуга у различитим земљама, омогућава поређење међу земљама. 
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мање. У 2011. години највише је издвајао Луксембург (13.275 PPS), просек ЕУ – 28 
износио је 7.260 PPS по становнику, док је Република Србија издвајала свега 2.029 
PPS по становнику за овако дефинисану социјалну заштиту. 

 
Графикон 4.2.49: Расходи за социјалну заштиту у 2011. години, PPS по становнику 

 
Извор: Евростат 
 

4.2.50. Када се посматра економска класификација консолидованог биланса Републике 
Србије294, социјални трансфери обухваћени су категоријом социјалне помоћи и 
трансфера становништву. Социјални трансфери295 чинили су 19,0 БДП-а у 2011. 
години, а 2012. годинe учешће је повећано на 19,5%, да би се током 2013. 
годинe смањило на 18,3%. Највећи део трансфера одлази на исплату пензија. У 
2012. години 72,6% социјалних трансфера било је намењено исплати нето пензија. 
Удео пензија у укупним социјалним трансферима готово је непромењено у 2013. 
години и износи 72,4%. 

Табела 4.2.50: Eкономска класификација издатака за социјалну помоћ и трансфере 
становништву у консолидованом билансу државе (у милијардама динара) 

 

2010. 2011. 2012. 2013. 

Индекс реал. 
раста296 

2013/ 
2010. 

2013/ 
2012. 

Социјална помоћ и трансфери становништву 579,2 609,0 652,5 687,6 92,0 97,8 
1. Нето пензије 394,0 422,8 473,7 497,8 97,9 97,5 
2. Накнаде незапосленим лицима 21,8 17,6 13,8 14,9 52,9 100,5 
3. Накнаде за боловања 6,8 6,3 7,1 7,2 82,2 94,1 
4. Социјална заштита* 80,2 79,0 84,0 99,4 96,1 109,8 

                                                   
294 Економска класификација у први план истиче врсту расхода, односно његову економску карактеристику и 
утицај државне потрошње на тржиште роба и услуга, финансијско тржиште и на прерасподелу дохотка. 
295 Социјални трансфери се састоје од новчаних накнада по основу осигурања - пензија, накнада за незапослене 
и накнада за боловање, као и новчаних давања која се не заснивају на доприносима - социјална помоћ, дечији и 
родитељски додатак, накнаде за породиљска одсуства, додатак за помоћ и негу другог лица, те различита 
новчана права по основу борачке и инвалидске заштите. Додатно, локалне самоуправе додељују и једнократне 
новчане помоћи, као и додатна новчана давања усмерена на сиромашне. 
296 Номинални раст коригован за инфлацију 
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 Дечија заштита 34,7 37,7 40,1 43,6 97,5 101,0 
 Социјална заштита из буџета 23,3 19,5 27,8 32,4 107,9 108,2 
 Борачко-инвалидска заштита 13,7 14,5 14,9 15,1 85,5 94,1 
 Транзициони фонд 6,0 5,2 0,0 4,8 62,3 - 
 Остало 2,5 2,2 1,3 3,4 106,3 245,3 

5. Трансфери из буџета за војне пензије 22,9 23,6 0,0 0,5 1,8 - 
6. Остали трансфери становништву297 53,4 59,6 74,0 67,8 98,5 85,0 
Извор: МФИН и завршни рачуни 
 
Обухват категорија у оквиру социјалне заштите:  
Транзициони фонд: Право на средства из Транзиционог фонда имају предузећа где је 
држава власник 51% (у друштвеном или државном предузећу), највећим делом намењен 
исплати отпремнина за запослене који остају без формалног запослења у процесу 
приватизације 
Дечја заштита: 1. Накнаде зарада запосленим породиљама, 2. Родитељски додатак, 3. 
Дечји додатак, 4. Накнада трошкова боравка деце у предшколским установама, 5. Помоћ 
мајкама избеглицама са децом до једне године старости 
Борачко – инвалидска заштита: 1. Инвалиднине ратних војних инвалида, као и цивилних 
инвалида рата и породичне инвалиднине (инвалиднине, борачки додаци, превоз ратних 
војних инвалида, услуге болница и поликлиника, као и право на моторна возила ратних 
војних инвалида)  
Социјална заштита из републичког буџета (накнаде и права по основу Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана):  1. Накнада за 
инвалидност – додатак за негу и помоћ, 2. Накнаде из буџета за децу и породицу – новчана 
социјална помоћ, 3. Накнаде из буџета за децу и породицу – породични смештај, 4. 
Накнаде из буџета за становање и живот – центри за социјални рад и смештај у установе, 5. 
Једнократне помоћи 
Остало: Социјална заштита из републичког буџета (1. Фонд солидарности, 2. Повраћај 
ПДВ особама са инвалидитетом при увозу аутомобила, 2. Ученички и студентски стандард, 
3. Национална признања за врхунски допринос у области  културе и спорта, 4. Фонд за 
младе таленте Републике Србије и др.) и издвајања за социјалну заштиту у мандату ЛС и 
АП Војводине 
 
* Исплате извршене из републичког буџета, осим код категорије Остало која осим исплата 
из републичког буџета обухвата и издвајања са локала и АП Војводина 
 

4.2.51. Реални ниво расхода за социјалну помоћ и остале трансфере становништву нижи је 
у 2013. години за 2,2% у односу на претходну годину, док је у целокупном 
посматраном периоду (2010-2013. године) дошло до реалног смањења издвајања за 
ове намене од 8%. Oво реално смањење не може се објаснити повећањем животног 
стандарда становништва и смањењем сиромаштва (видети Одељак: Финансијско 
сиромаштво и ускраћеност егзистенцијалних потреба) и последица је реалног 
смањења скоро свих подкомпоненти социјалних трансфера. Највећи пад забележен 
је код накнада незапосленим лицима (као последица значајно већег броја 
корисника у 2010. години, када је већи део незапослених још увек остваривао право 

                                                   
297 У остале трансфере становништву спадају исплате организација обавезног социјалног осигурања за 
различите намене: туђа нега и помоћ, погребни трошкови, медицинска помагала и др. 
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на ову врсту накнаде298) и накнада за боловања (као последица смањеног броја лица 
којима је исплаћена накнада зараде из средстава Републичког фонда за здравствено 
осигурање са  69.811 лица у 2010, на 53.471 лица у 2013 и смањивања просечне 
дужине трајања боловања по лицу са 50,38 дана у 2010. години на 44,89 у 2013. 
години299). 

4.2.52. Pасходи за социјалну заштиту у ужем смислу дефинисани су Законом о 
социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана и у себи садрже 
дечију, социјалну и борачко-инвалидску заштиту. У 2013. години, у односу на 
2010. годину, расходи на ове намене реално су смањени скоро 4% и једино је код 
подкатегорије социјална заштита из буџета забележен реалан раст расхода од 7,9%. 
Овај раст превасходно је последица увећања издатака на основни новчани трансфер 
из социјалне заштите усмерен ка сиромашним породицама – новчану социјалну 
помоћ, од скоро 2,5 пута у номиналном износу у периоду 2010-2013. Раст броја 
корисника социјалне помоћи последица је усвајања новог Закона о социјалној 
заштити током 2011 године и саме функције овог трансфера као аутоматског 
стабилизатора нивоа потрошње најугрожених слојева друштва са смањењем 
животног стандарда које се десило након почетка економске кризе. 

 
ЗАКЉУЧЦИ  
4.2.53. Општа економска ситуација у периоду 2011-2013. године је тешка и Влада је као 

реакцију усвојила низ пакета мера за стабилизацију привреде и јавних финансија са 
делимичним ефектима. И поред одређених позитивних сигнала који су у 
посматраном периоду постојали (посебно смањење спољнотрговинског дефицита и 
благи опоравак привреде током 2013. године) и даље нема значајног заокрета у 
типу привредног раста. 

4.2.54. Тренд раста фискалне неравнотеже и јавног дуга угрожавају стабилност земље, те 
се ефикасна фискална консолидација и стратегија управљања јавним дугом намећу 
као неопходност.  

4.2.55. Реални расходи за социјалну заштиту у паду су у посматраном периоду (у периоду 
2011-2013. године реално су смањени за чак 8%). Овим трендом доведен је у 
питање капацитет државе да пружи адекватну заштиту становништва у периоду 
раста сиромаштва и смањивања животног стандарда. 

4.2.56. Позиција земље по питању конкурентности, пословног амбијента и прилива 
страних инвестиција и даље је неповољна. 

4.2.57. Присутно је непостојање стабилног и предвидивог фискалног односа између 
националног нивоа и локалних самоуправа. Трансфери које Влада додељује 
локалним самоуправама произвољно се смањују, неадекватно се управља 

                                                   
298 Максималан број незапослених који је остваривао право на новчану  накнаду зараде заблежен је 2009. 
године (85.695 лица), да би затим уследило њихово смањење - 2010. године број корисника накнаде износио је 
81.896 лица, а 2013. године 67.798 лица). Извор: Месечни статистички билтен Националне службе за 
запошљавање, децембар 2013. године http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/1/1665_bilten_nsz_12_2013.pdf  
299 Извештаји o финансијскoм пословању Републичког фонда за здравствено осигурање за 2010, 2011 и 2013. 
годину: http://www.rfzo.rs/download/finizvestaj2010.pdf,  
http://www.rfzo.rs/download/fin_izvestaj2011.pdf, 
http://www.rfzo.rs/download/FINANSIJSKI%20IZVESTAJ%20ZA%202013.pdf  
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трансфером за одржавање локалних путева, локалне самоуправе неконтролисано се 
задужују, а Влада преузима обавезу рефинансирања њихових заосталих плаћања300. 

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА: 

4.2.58. Неопходна је стабилизација и опоравак привреде уз спровођење структурних 
реформи, раст производње и извоза, уз смањивање фискалног дефицита и учешћа 
јавног дуга у БДП. 

4.2.59. Треба омогућити раст запослености и животног стандарда, уз постизање 
задовољавајуће адекватности и покривености социјалних трансфера усмерених ка 
сиромашној популацији. 

4.2.60. Потребно је спровести сврсисходан прелазак на програмско буџетирање које би 
омогућило планирање трошкова и праћење ефеката уложеног новца. 

4.2.61. Неопходно је успостављање стабилног и транспарентног система финансирања 
између различитих нивоа власти, уз постојање јаких буџетских ограничења. 

 
 

4.3. Становништво 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

4.3.1. У Републици Србији спроводе се две директне мере популационе политике 
важне за подстицање рађања прописане Законом о финансијској подршци 
породици са децом301 и Законом о раду302. То су родитељски додатак и одсуство са 
рада поводом рођења детета. Родитељски додатак се исплаћује за прво, друго, 
треће и четврто дете у породици. Његов износ расте са редом рођења, усклађује се 
са растом трошкова живота и исплаћује се, осим за рађање првог детета, у 24 
месечне рате. Омогућена је и пуна накнада зараде запосленој мајци за време 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета у трајању од годину 
дана за прво и друго дете, односно две године за треће и свако наредно дете. 

4.3.2. Одговор Републике Србије на феномен недовољног рађања деце и његове 
последице заснива се и на документима стратешког типа. У Стратегији 
подстицања рађања303 из 2008. годинe и Националној стратегији о старењу 2006 - 
2015.304 годинe утврђени су сви важни ресурси, наведен је низ мера и активности и 
прихваћен, прецизиран и усаглашен вишесекторски приступ у њиховој 
реализацији. Остваривање очекиваних резултата ће умногоме зависити од 
операционализације предложених мера и активности и њиховог спровођења, које је 
у значајној мери одложено или ограничено због немогућности да се обезбеде 
финансијска средства.         

4.3.3. Политика Републике Србије која се тиче дуготрајног заостајања очекиваног 
трајања живота у нашој средини за просечним годинама живота у развијеним 

                                                   
300 ,,Преглед финансија и расхода локалних самоуправа'', Извештај Светске банке, април 2013. 
301 „Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09. 
302 „Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09. 
303 „Службени гласник РС”, број 108/05.  
304 „Службени гласник РС”, број 76/06.  
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земљама и јасне разлике у просечном броју година живота по полу у прилог жена 
заснива се на Закону о здравственој заштити305 и на већем броју пратећих 
стратегија и програма. У овим документима се, директно или индиректно, 
систематски или парцијално, инсистира на промоцији здравља у свим фазама 
живота. Промоција здравља је дефинисана као промоција здравог начина живота у 
здравој животној средини, уз развој свести о индивидуалној одговорности за 
сопствено здравље. 

4.3.4. Миграциона политика Републике Србије спроводи се, у највећој мери, на 
начелима дефинисаним Законом о управљању миграцијама306. То су: очување 
јединства породице, забрана вештачког мењања националног састава 
становништва, равномерни и плански економски развој, јачање веза са дијаспором 
и Србима у региону, заштита права лица у процесу миграција и поштовање 
релевантних потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила 
међународног права у одговарајућој области. Овим законом први пут је у 
законским прописима Републике Србије дефинисан појам имиграције307,. Закону је 
претходила истоимена стратегија донета 2009. годинe, као и акциони план за њену 
имплементацију током 2011 - 2012. годинe. 

 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ  

4.3.5. У Републици Србији је 1. јануара 2013. године живело укупно 7.181.505 
становника308. Број становника 1. јануара 2012. године се процењује на 7.216.649, 
односно становништво земље је смањено за 35 хиљада током једне календарске 
године, чиме је настављен депопулациони тренд у Републици Србији. Тако је у 
последњој деценији, у периоду 2002-2012. година, Република Србија изгубила 301 
хиљаду лица, у највећој мери због негативног природног прираштаја. Основни 
разлози велике депопулације леже у ниском фертилитету и у релативно високим (у 
европским оквирима) специфичним стопама смртности по узрасту. 

4.3.6. Број живорођених 2012. године био је за 35,1 хиљаду лица мањи од броја 
умрлих (видети: Табела 7 - Становништво Републике Србије, 2012. године, Анекс 
1). Уједно, 2012. година је двадесет и прва година за редом како се у Републици 
Србији бележи негативан природни прираштај. Релативно посматрано на хиљаду 
становника, стопа природног прираштаја износила је -4,9‰. Исте године, стопа 
природног прираштаја ЕУ износила је 0,4‰. Једино је Бугарска са стопом 
природног прираштаја од -5,5‰ од свих земаља ЕУ бележила нижу стопу од 
Републике Србије 309.  

4.3.7. Природни прираштај је негативан у сва четири региона Републике Србије: у 
Београдском региону он је износио -2,4 хиљаде (-1,4‰), у Региону Војводине 
вредност показатеља је била -9,5 хиљада (-5,0‰), у Региону Шумадије и Западне 

                                                   
305 „Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12. 
306 „Службени гласник РС”, бр. 107/12. 
307 Који је усклађен са Уредбом ЕУ 862/2007. 
308 Подаци Републичког завода за статистику. Сви подаци за Републику Србију су исказани без података за АП 
Косово и Метохију. 
309 Подаци који се односе на ЕУ преузети су са интернет презентације: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables, као и из Pison, G. (2011): „The 
Population of the World (2011)”, Population & Societies, 480 и Wittgenstein Centre, Vienna Institute od Demography, 
International Institute of Applied Systems Analysis, Europen Demographic Data Sheet 2012.
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Србије -10,5 хиљада (-5,2‰), а у Региону Јужне и Источне Србије је регистрован 
природни прираштај од -12,7 хиљада (-8,0‰). Праве размере негативног 
прираштаја становништва могу се сагледати на нивоу општина. У 2013. години, 
негативан природни прираштај забележен је у чак 160 од укупно 168 градова и 
општина.  

4.3.8. У 2012. години забележено је умерено повећање броја живорођене деце. Оно 
није било бројчано значајно - разлика у односу на 2011. годину износила је око 
1.660 беба, тј. ради се о повећању са 65.598 на 67.257 беба. У питању је годишња 
варијација у броју живорођених, с обзиром да је регистровани ниво рађања 
значајно нижи него почетком 21. века, односно 2003. године било је 79 хиљада 
живорођења. 

4.3.9. Према статистичким подацима за 2012. годину дошло је и до минималног 
повећања броја живорођених у односу на 1.000 становника. Тако је 
регистрована општа стопа наталитета од 9,3‰ у односу на 9,0 ‰ у 2011. години. У 
2012. години, у Београдском региону се бележи јасно виша стопа (11,0‰), а у 
Региону Источне и Јужне Србије нижа стопа (8,2 ‰) наталитета од просека за 
земљу. Република Србија са мање од 10 живорођених на 1.000 становника спада у 
групу европских земаља са најнижим вредностима стопе наталитета. У 2012. 
години мање од 10 живорођених на 1.000 становника  регистровано је у једанаест 
земаља ЕУ, укључујући и Немачку, са рекордно ниском стопом од 8,4‰. Стопа 
наталитета ЕУ је 10,4‰. 

4.3.10. Пет година заредом просечан број деце по жени у Републици Србији 
стабилизован је на нивоу између 1,40 и 1,45310, али је и даље далеко испод 
потреба просте репродукције становништва која се обезбеђује са 2,1 детета по 
жени. Регионалне разлике које се бележе у 2012. години у висини овога показатеља 
нису значајне. Но разлике у висини стопе укупног фертилитета на нижим 
територијалним нивоима су изразитије, поготово на општинском нивоу. Тако су 
Тутин и Сјеница једине две општине у Републици са стопом укупног фертилитета 
која им обезбеђује просто обнављање (2,41, односно 2,14). Насупрот томе, 
просечан број деце по жени од 0,844 који је регистрован у Црној Трави је добра 
илустрација екстремног демографског урушавања једне општине. Стопа укупног 
фертилитета у земљама ЕУ износи 1,57. Највећу вредност стопе имају Ирска (2,07) 
и Француска, Шведска и Велика Британија (по 2,00). С друге стране се налазе 
Португалија, Румунија и Мађарска са стопом укупног фертилитета од 1,36, 1,32 и 
1,3. 

4.3.11. Одлагање рађања је важан узрок ниског фертилитета у Европи данас311, при 
чему ни Република Србија не представља изузетак. Велико је неучествовање жена у 
репродукцији становништва од 20. до 24. године, али и релативно велико 
неучествовањe жена у репродукцији становништва између 25. и 29. године 
старости, односно 30-34 године у Републици Србији. Наиме, према резултатима 
Пописа из 2011. године одговарајући удели су 82,1%, 55,3% и 30,6%. Они показују 
и да је настављено jaчање тренда пораста броја жена које нису родиле ниједно дете 
у оптималнoм периоду живота у Републици Србији у првој деценији 21. века. 
Највећи број жена ових старосних кохорти прихватио је ниске норме о величини 
породице и већина њих ће се укључити у репродукцију. Међутим, с разлогом се 

                                                   
310 Документација Центра за демографска истраживања Института друштвених наука.  
311 Sobotka, T. (2004): Postponement of Childbearing and Low Fertility in Europe, Dutch University Press, 
Amsterdam. 
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може очекивати да један број жена из различитих разлога неће моћи да оствари 
ставове о жељеном броју деце. То се нарочито односи на жене старе између 30 и 34 
године које су без деце. Регионално посматрано, Пописом утврђени удели жена 
које нису учествовале у репродукцији из ове старосне кохорте крећу се у распону 
између 23,0% (Регион Јужне и Источне Србије) и 42,8% (Београдски регион). У чак 
11 општина преко 40% жена старости 30-34 година је без деце. Екстремно високе 
вредности регистроване су у централним београдским општинама: Старом граду 
64,3%, Врачару 57,7%, Савском венцу 54,8%, као и на Новом Београду 51,7%.  

4.3.12. Као што је наведено, родитељски додатак и пуна накнада зараде запосленој мајци 
за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета су две директне 
мере популационе политике важне за подстицање рађања. Родитељски додатак од 
1. октобра 2013. године износи 36.743 динара за рођење првог детета, односно 
143.681 за рођење другог, 258.613 за рођење трећег и 344.814 динара за рођење 
четвртог детета у породици. Просечно се за ове намене у 2013. години издвајало 
525 милиона динара месечно. Буџетски знатно захтевнија је исплата пуне накнаде 
зараде запосленој мајци за време одсуства везаног за рођење детета. За 36,7 хиљада 
корисница ове накнаде у 2013. години, месечно је издвајано нешто преко 2 
милијарде динара. 

 
Табела 4.3.12. Број корисника и годишњи издаци за родитељске додатке и накнаде за 
одсуство поводом рођења детета (у милионима динара). 2011 – 2013. 
 2011. 2012. 2013. 
Пуна накнада зараде запосленој мајци за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета 
Укупни издаци у мил. дин.  21.513 22.756 24.489 
Број мајки којима је накнада исплаћена 35.502 36.702 36.686 

Родитељски додатак 
Укупни издаци у мил. дин. 5.326 5.738 6.292 
Број деце 62.182 61.148 66.516 
Број корисника 60.919 59.880 64.962 
Извор: МРЗБСП 
 

4.3.13. Република Србија релативно посматрано издваја за родитељски додатак више 
него било која земља ЕУ. Наиме, за родитељски додатак у 2011. години у ЕУ 
највише су издвојили Словачка и Хрватска, по 0,1% БДП. Исте године у ове сврхе 
Република Србија утрошила је 0,2% БДП312. Такође, компаративна анализа износа 
надокнаде и дужине породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета 
међу европским земљама показује да овај систем у Републици Србији спада у 
дарежљивије313. 

4.3.14. У Републици Србији у 2012. години региструје се нешто мањи број умрлих, али 
је непромењена општа стопа морталитета у односу на претходну календарску 
годину. Умрло је 102.400 лица, односно 14,2 на 1.000 становника, што је на нешто 
нижем нивоу од Бугарске која бележи највиши ниво опште стопе морталитета у 

                                                   
312 Матковић, Г., Мијатовић, Б., Станић, К (2014): Новчана давања за децу и породице са децом у Србији - 
анализа и препоруке, Центар за либерално-демократске студије, Београд. 
313 Матковић, Г., Мијатовић, Б., Станић, К (2014): Новчана давања за децу и породице са децом у Србији - 
анализа и препоруке, Центар за либерално-демократске студије, Београд. 
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ЕУ. Посматрано по регионима, општа стопа морталитета кретала се у распону од 
12,5‰ (Београдски регион) до 16,2‰ (Регион Јужне и Источне Србије). 

4.3.15. Истовремено, региструје се непромењен број умрле одојчади (415 у 2012. години 
у односу на 414 у 2011. години) и стопе морталитета одојчади (6,2 и 6,3‰,). Стопа 
је јасно виша у Региону Јужне и Источне Србије (7,0 ‰), у односу на Регион 
Војводине (5,5‰). Вредност овог показатеља у Републици Србији је изнад просека 
земаља ЕУ (3,9‰), али је и значајно нижа од броја умрле одојчади на 1.000 
живорођених у Румунији (9,4‰) и Бугарској (8,5‰). 

4.3.16. Битно је истаћи да је током 2012. године у Републици Србији настављен тренд 
пораста очекиваног трајања живота при рођењу за оба пола. Достигнута 
вредност овог показатеља износи 77,3 године за жене и 72,2 године за мушкарце. У 
Београдском региону животни век је дужи за једну годину за оба пола, а у Региону 
Јужне и Источне Србије краћи чак за 1,9 година за жене и 2,4 године за мушкарце у 
поређењу са просечним. И поред достигнутог историјског максимума од 74,8 
година, животни век у Републици Србији је за пет година краћи у односу на ЕУ и 
готово седам и по година у односу на Шпанију, земљу са најдужим очекиваним 
трајањем живота у ЕУ.  

4.3.17. Подаци о емиграцији и имиграцији у Републику Србију не постоје. Грубе процене 
базиране на подацима најбитнијих земаља које прихватају мигранте из Републике 
Србије, као и резултатима о укупном броју становника Републике Србије 
добијених пописима спроведеним 2002. и 2011. године и о природном прираштају у 
међупописном периоду упућују на нето миграционе губитке од око 15.000 лица 
годишње у периоду 2009-2011. године314. 

4.3.18. Традиционално, Република Србија је земља економске емиграције. Поред 
Немачке, Аустрије, Швајцарске и Шведске, у које одлазе лица основног и средњег 
образовања, прекоморских земаља које су интересантне за студенте и 
високообразоване, популарне нове дестинације су Италија (привлачна за оне са 
средњом школом) и Велика Британија (популарна код најобразованијих младих). 
Међу новим земљама Европске уније најважнија одредишта за држављане Србије 
су Словенија и Мађарска.315. Имиграција ка Републици Србији у скоријем 
периоду се углавном састоји од српских држављања који су се вратили из 
иностранства као пензионери или оних који желе да наставе своје радну каријеру у 
домовини. Званична процена о броју повратника не постоји на годишњем нивоу. 
Странци чине мањину у популацији имиграната. Ако се имигрантима сматрају они 
који су први пут добили боравишне дозволе у трајању до 12 месеци316, онда је у 
периоду 2009-2010. годинe регистровано просечно 3,4 хиљаде странаца који су 
годишње имигрирали.317 Овај податак није објављен у Миграционом профилу 
Републике Србије за 2011. годину.318 Највећи приливи странаца у Републику 
Србију су у 2011. години били, као и у претходној години, из Кине, Румуније, 

                                                   
314 Institute of Social Sciences (2013): SEEMG Country Report - Dynamic Historical Analysis of Longer Term 
Migratory, Labour Market and Human Capital Processes in Serbia. 
315 Представљена слика о емиграцији из Србије добијена је на основу података Евростата и доступних података 
националних завода за статистику. Kupiszewski, M., Kupiszewski, D., Никитовић, В. (2012): Утицај 
демографских и миграционих токова на Србију, Међународна организација за миграције, Мисија у Београду, 
Београд. 
316 Одређење најближе дефиницији имигранта у складу са Уредбом ЕУ о миграцијама (број 862 из 2007. 
године), 
317 Влада Републике Србије (2011): Миграциони профил Републике Србије за 2010. годину. 
318 Влада Републике Србије (2012): Миграциони профил Републике Србије за 2011. годину. 
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Македоније, Руске Федерације и Украјине. Број лица која су дошла из набројаних 
држава у нашу земљу 2011. годинe у благом је порасту у односу на претходну 
календарску годину. Главни разлози имиграције су проналажење посла (47,1%) и 
спајање породице (40,3%). Лица која су дошла због посла су углавном мушкарци, 
док су жене углавном долазиле због спајања породице.  

4.3.19. И поред наставка тренда смањења избегличке популације, у 2011. години у 
Републици Србији живело је 74.944 избеглица, од којих је преко 56.000 из 
Републике Хрватске. Више од половине избеглица у Републици Србији старије је 
од 50 година. У Београду је 2011. године било смештено 21.166 избеглица или 
28,2% укупне избегличке популације, а у АП Војводини се налазило 36.521 
избеглица, односно готово половина избегличке популације.319  

4.3.20. Број избеглица у Републици Србији смањује се због губитка избегличког статуса 
стицањем држављанства Републике Србије, повратком у земљу порекла или 
одласком у треће земље. Република Србија се налази на 31. месту листе земаља у 
свету састављене према броју избеглица које су прихватиле.320   

4.3.21. У 2011. години у Републици Србији и даље се региструје око 210 хиљада лица 
расељених из АП Косово и Метохија, што је сврстава на 12. местo у свету и прво 
место у Европи по броју интерно расељених лица321. Према етничкој припадности, 
Срби чине већину интерно расељених лица. Највећи број интерно расељених лица 
(138.153 или 65,8% расељеничке популације) живи у централној Србији ван 
Београда. У Београду је смештено 59.445 интерно расељених лица, односно 28,3% 
расељеничке популације, док се у АП Војводини налази 12.235 лица, што чини 
5,8% ове популације.322  

4.3.22. У 2012. години од укупнoг брoja примљених зaхтeвa зa повратак лица по 
споразумима о реадмисији (укупно 7.709), готово половина захтева (48,33%) 
поднета је из Савезне Републике Немачке, потом из Мађарске (15,90%) и из 
Краљевине Шведске (12,53%). Што се полне структуре тиче, 62% чине мушкарци, 
док жене чине 38%. Када је у питању старосна структура, пунолетна лица чине 
64,69%, а малолетна 35,31%. 323 

4.3.23. Aко узмемо у обзир и број тражилаца азила у нашој земљи, он се сваке године 
све више повећава. Иако је за многе од њих крајња дестинација нека од земаља 
Европске уније, већина њих привремено се задржи у неком од два центра за азил324 
или у приватном смештају. Малолетна деца најчешће се смештају у 
Прихватилишту за децу у Београду, које обезбеђује привремено и целовито 
збрињавање деце и омладине. У периоду јануар - октобар 2013. године намеру да 
тражи азил у Републици Србији исказало је 3.178 лица, а током 2012. године, 
укупуно 2.723 лица Према држављанству тражилаца азила, преко 50% (53,1% у 
2012. години, односно 73,9% у 2013.)325 чине држављани Сирије, Сомалије, 

                                                   
319 Ibid. 
320 UNHCR (2011): Global Trends 2010. 
321 Ibid. 
322 Влада Републике Србије (2012): Миграциони профил Републике Србије за 2011. годину. 
323 Миграциони профил у Републици Србији: 
http://www.kirs.gov.rs/docs/migracije/Migracioni_profil_Republike_Srbije_za_2012.pdf 
324 Центар за азил у Боговађи (до октобра 2013. укупно је смештено 1.034 лица) или Центар за азил у Бањи 
Ковиљачи (до октобра 2013. укупно је смештено 472 лица). 
325 У 2012. години: Сирија 757, Сомалија 323, Авганистан 244, Алжир 236, Пакистан 127. У 2013. години: 
Авганистан 804, Сомалија 505, Сирија 287, Пакистан 247 и Алжир 169. 
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Авганистана, Алжира и Пакистана.326. Када је реч о малолетним лицима, њих 315 је 
без пратње тражило азил у Републици Србији (Сирија - 84, Авганистан - 74, 
Пакистан - 26).327 Током 2012. године број странаца којима је изречена мера отказа 
боравка у Републици Србији износи 7.899, највише држављанима из Авганистана и 
Пакистана (53,73%)328. Током 2011. године није усвојена ниједна првостепена 
одлука за усвајање захтева за азил, док су у 2012. години усвојене укупно три.329  

4.3.24. Више од 1.255.000 лица у Републици Србији у 2012. години је са 65 и више година. 
Удео старијих у укупној популацији је 17,5%, што сврстава Републику Србију 
међу старије популације у Европи. Одговарајући удео у ЕУ је 17,9%. Основни 
узрок популационог старења становништва Републике Србије је низак и опадајући 
ниво рађања деце. Процес старења становништва траје већ више од четири 
деценије и одвијао се с врха старосне пирамиде (повећање удела старијих) и од 
базе старосне пирамиде (смањење удела младих). Резултат је да је данас број 
становника старијих од 65 година за 21,6% већи него број становника млађих од 15 
година.  

4.3.25. Просечна старост у Републици Србији износила је чак 42,2 године у 2012. 
години. Посматрано по полу, просечна старост жена је 43,5, а мушкараца 40,9 
година. Међу регионима, највећу просечну старост бележи Регион Јужне и Источне 
Србије (43,3 године), а најмању Београдски регион и Регион Војводине (по 41,8 
година). Свођењем анализе на општински ниво, постаје јасно да су бројна подручја 
Републике Србије са врло неповољном, а нека и без икакве демографске 
будућности. Пример екстремног демографског урушавања су општине Сврљиг, 
Гаџин Хан и Црна Трава, све три са просечном старошћу која је виша од 50 година 
(50,6, 52,7 и 58,7 година, ). Општине са најмањом просечном старошћу су Тутин 
(32,1 година), Нови Пазар (33,5 година) и Сјеница (37 година).  

4.3.26. У 2012. години у Републици Србији настављен је тренд увећавања 
становништва високе старости. Број лица са 80 и више година износи преко 264 
хиљада или 3,7% у укупној популацији. Одговарајући удео у ЕУ је готово 5%. 
Поред старења старијег становништва, битна особина популације старијих је и 
доминација жена. Број жена значајно превазилази број мушкараца у популацији 
старијих лица од 80 година (63% према 37% у Републици Србији у 2012. години).  

4.3.27. Етничка структура Републике Србије добијена пописом становништва 
спроведеним 2011. године није се битније променила у последњем међупописном 
периоду. Срби доминирају са уделом од 83,32%, упркос чињеници да је њихов 
апсолутан број смањенза 225 хиљада (релативно повећање од 0,4 процентна поена). 
После Србa, најбројнији су Мађари чији је удео 3,53% (претходно су чинили 3,9%, 
док је апсолутно смањење износило 39 хиљада). Потом следе етничке групе које 
нису имале депопулацију у међупописном периоду 2002-2011: Бошњаци са 2,02% 
(9 хиљада више у односу на Попис из 2002. године) и Роми са 2,05% (за 39 хиљада 
више). Од осталих група треба издвојити Албанце који су бојкотовали Попис 2011. 
године (2002. године је било 0,8). Све остале етничке групе су испод једног 

                                                   
326 „Азил у Србији”, Извештај за период јун – октобар, Београдски центар за људска права, Београд, 2013. 
год,преузето са интернет презентације: http://azil.rs/doc/periodi_ni_izve_taj_FINALNI_jun_oktobar_2013.pdf, 
2.6.2014. 
327 Ibid. 
328 Миграциони профил у Републици Србији: 
http://www.kirs.gov.rs/docs/migracije/Migracioni_profil_Republike_Srbije_za_2012.pdf 
329 Ibid. 
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процента укупног становништва. Треба напоменути да 2011. године, ако се саберу 
пописни подаци о броју „неизјашњених”, Југословена, лица која су се изјаснила за 
регионалну припадност и „непознато”, за готово 300 хиљада лица, односно 4% 
укупног становништва, Пописом није утврђена етничка припадност.  

4.3.28. Резултати Пописа из 2011. године показују и да Срби доминирају у сва четири 
региона Републике Србије. Истовремено је утврђено да Регион Војводине има 
хетерогену структуру становништва бимодалног типа због тога што, мада 
многобројне етничке заједнице живе на овом подручју, изразито преовлађују две: 
Срби (66,76%) и Мађари (13%), који заједно чине преко три четвртине укупне 
популације. У Региону Шумадије и Западне Србије регистрован је, поред 88,57% 
Срба, и значајан удео Бошњака од 7,03%. Три најзаступљеније етничке заједнице у 
Региону Јужне и Источне Србије су Срби (89,11%), Роми (3,66%) и Власи (2,1%).  

 
ЗАКЉУЧЦИ И ИЗАЗОВИ 

4.3.29. У суочавању са потребом ефикасног ублажавања демографских изазова, намећу се 
социјално-економска и културна димензија као основне компоненте деловања 
за све три сфере демографског развитка: ниво фертилитета, очекивано трајање 
живота и миграције. Економски развој и инвестирање у здравствене, образовне и 
еколошке програме треба да буду приоритети. Треба посебно подвући да је 
временски чинилац у популационој политици изузетно битан јер, с једне стране, 
постизање позитивних ефеката у популационој сфери изискује време а, с друге 
стране, свако одлагање промена погоршава демографску основу и повећава снагу 
њене инерције.  

4.3.30. Додатно упозоравају резултати истраживања о промени ставова, од очекивања 
појединца да држава смањи финансијску цену родитељства путем обезбеђивања 
јефтиних кредита за решавање стамбених проблема и боље збрињавање деце 
запослених мајки да би се више рађало, испољених у 1990-им годинама330, ка 
инсистирању младих на тешко остваривим предусловима за рађање, као што су 
материјална независност и стабилни партнерски односи331. Отуда се чини битно не 
само повећање финансијских трансфера усмерених ка породицама са децом, већ и 
подршка савременим облицима заједништва између жене и мушкарца и подршка 
успостављању баланса између породице и посла.  

4.3.31. Феномен популационог старења представља озбиљан изазов. Од промене 
колективног система вредности, преко нових односа међу генерацијама, отварања 
родног питања у старом друштву, другачијих услова живота, рада и становања, до 
повећаних захтева за здравственом и социјалном заштитом, притисака на пензионе 
фондове и захтева који се постављају пред тржиште рада и економију уопште. 
Многи изазови се постављају и пред појединца у условима све дужег живота.  

4.3.32. Као друштво које ће и даље старити, Република Србија треба да ствара другачију 
културну климу и изгради нови положај и улогу старије особе у модерном 
„старом” друштву. С једне стране, неопходна je промена многобројних 
стереотипа, предрасуда и неразумевања везаних за старост, а с друге стране, важно 
је промовисати активно старење као и солидарност између и унутар генерација. 

                                                   
330 Рашевић, М. (1995): „Прихватање популационе политике на индивидуалном нивоу”, Становништво, 33:41-
55.  
331 Рашевић, М., Седлецки, К. (2011): „Да ли је реално очекивати промене у моделу планирања породице у 
Србији у непосредној будућности?”, Српска политичка мисао, 4: 257-275. 
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Поред тога, битно је и на друге начине унапређивати квалитет живота особа у 
трећем и четвртом добу живота.  

4.3.33. Активно старење је концепт који је најбољи одговор на изазове који се постављају 
пред државу и појединца у условима демографског старења и све дужег трајања 
живота. Неопходно је подржати овај концепт путем подстицања радне активности 
старијих људи, њиховог учешћа у активностима друштва, као и што дужег 
независног живота у старости, што је препорука и Европске комисије332. У том 
смислу постоји много простора за деловање на свим нивоима (Владе, локалних 
самоуправа, експертске заједнице, цивилног друштва, медија и самих старијих 
особа), кроз деловање на основу примера добре праксе  и увођења социјалних 
иновација у реализацији концепта активног старења.  

4.3.34. Резултати популационих пројекција показују да рехабилитација фертилитета није 
довољна да се остваре жељени демографски циљеви, већ да Република Србија мора 
да оствари и јасан позитиван миграциони салдо333. Међутим, у нашој стручној и 
политичкој јавности нису у потпуности препознати потенцијали интеграције 
миграција у развојне програме опоравка земље, укључујући и демографску 
ревитализацију. Резултати репрезентативног истраживања из 2010. годинe 
потврђују да је емиграциони потенцијал Републике Србије још увек велики334. 
Економски и социјални развој би допринео не само смањењу исељавања, већ би 
поспешио и усељавање у земљу. Отуда је важно дефинисати циљне групе 
имигрантског становништва и развити интеграционе мере као што су учење 
језика, школовање или активне мере запошљавања странаца. Паралелно треба 
стварати позитивну климу према усељавању, развијати толеранцију и прихватање 
имиграната у Републици Србији.  

 

4.4. Регионална кохезија 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

4.4.1. Законом о регионалном развоју335 Република Србија је увела NUTS336 
класификацију са пет региона337 на нивоу NUTS II: Регион Војводине, Београдски 
регион, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије и 
Регион Косово и Метохија. Законом се уређују: начин одређивања области које 
чине регион и начин одређивања јединица локалне самоуправе које чине област, 
показатељи степена развијености региона и јединица локалне самоуправе, 
разврставање региона и јединица локалних самоуправа према степену 
развијености, развојни документи, субјекти регионалног развоја, мере и подстицаји 
и извори финансирања за спровођење мера регионалног развоја. Најважније 

                                                   
332 European Comission (2013): Social policies - Social Europe guide - Volume 5.  
333 Kupiszewski, M., Kupiszewski, D., Никитовић, В. (2012): Утицај демографских и миграционих токова на 
Србију, Међународна организација за миграције, Мисија у Београду, Београд. Влада Републике Србије (2011): 
Национална стратегија запошљаваља за период 2011-2020. године, „Службени гласник РС”, број 37/11. 
334 Baćević, Lj. et al. (2011): Democracy in unstable social spaces: Serbia - Report on the Survey conducted in 
November 2010 in Serbia, Belgrade, Institute for the Danube Region and Central Europe, University of Vienna and 
Institute of Social Sciences.  
335 „Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10. 
336 Франц. Nomenclature des unités territoriales statistiques – NUTS. 
337 Закон о изменама и допунама Закона о регионалном развоју, „Службени гласник РС”, број 30/10. 
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промене које се очекују доношењем новог закона односе се на примену секторског 
приступa у планирању и спровођењу регионалне политике и одређеним изменама 
институционалног оквира.  

4.4.2. Стратегијом регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године338, 
први пут се на свеобухватан и конзистентан начин дефинишу основни развојни 
приоритети регионалног развоја Републике Србије и начини њиховог 
остваривања339.  

4.4.3. У Националном програму за усвајање правних тековина Европске уније 2013-
2016, у оквиру поглавља 22. Регионална политика и координација структурних 
инструмената, као главни краткорочни приоритет наводи се доношење Закона о 
изменама и допунама закона о регионалном развоју, како би се осигурало 
успостављање система за управљање националном политиком регионалног развоја 
који је комплементаран са системом планирања националног буџета и системом за 
управљање претприступним фондовима ЕУ.  

4.4.4. Документ Национални приоритети за међународну помоћ Републици Србији за 
период 2014-17. године, са пројекцијама до 2020. године340, представља 
стратешки програмски документ који омогућава већу усклађеност међународне 
помоћи са националним приоритетима и дефинише опште циљеве, приоритете, 
мере и показатеље за девет сектора (правда, унутрашњи послови, јавна управа, 
саобраћај, животна средина и климатске промене, енергетика, конкурентност, 
људски ресурси и друштвени развој и пољопривреда и рурални развој) и три 
тематске области (цивилно друштво, медији и култура). Локални/регионални развој 
представља мултидисциплинарно питање које се прожима кроз приоритете, мере и 
показатеље у сваком од сектора и тематских области.   

 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ 
4.4.5. Регионални диспаритети у Републици Србији су међу највећима у Европи и 

огледају се не само између развијених и неразвијених региона, већ и између 
градова и општина, између самих градова, руралног и урбаног подручја, као и 
општина унутар групе неразвијених општина, економско просперитетних наспрам 
девастираних центара, између административних центара и њиховог залеђа, 
приграничних наспрам осталих општина, општина на инфраструктурним 
коридорима, наспрам општина са тек 20% путева са савременим коловозом, итд. 

4.4.6. Развијени региони су региони који остварују вредност БДП изнад вредности 
републичког просека, и то је тренутно само Београдски регион. Недовољно 
развијени региони су региони у којима је вредност БДП испод вредности 
републичког просека, и то су: Регион Војводине, Регион Шумадије и Западне 

                                                   
338 „Службени гласник РС”, број 21/07. 
339 Надлежно министарство припремило je Нацрт националног плана регионалног развоја за период од 2014. до 
2020. године. Овим документом ће се одредити стратешки циљеви и приоритети регионалне политике у 
Републици Србији, као и начини спровођења циљева узимајући у обзир секторско-територијални приступ. 
Усвајање овог плана очекује се у наредном периоду упоредо са усвајањем измена и допуна Закона о 
регионалном развоју. На основу овог документа биће припремљене стратегије регионалног развоја за сваки од 
пет региона. Нарочито је важно да се у стратегијама регионалног развоја препознају специфичности феномена 
сиромаштва за сваки од региона, како би се омогућио највећи ефекат мера.  
340 Стратешки програмски документ који омогућава већу усклађеност међународне помоћи са националним 
приоритетима, како би донаторске интервенције биле комплементарне националним приоритетима и јавним 
издвајањима из државног буџета за спровођење стратешких реформи. 
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Србије и Регион Јужне и Источне Србије. Статус недовољно развијеног региона 
има и Регион Косова и Метохије341. 

4.4.7. Према степену развијености јединица локалних самоуправа,342 прву групу чине 
23 јединице локалне самоуправе чији је степен развијености изнад републичког 
просека, другу групу чини 35 јединица локалне самоуправе чији је степен 
развијености у распону од 80% до 100% републичког просека, трећу групу чини 41 
недовољно развијена јединица локалне самоуправе чији је степен развијености у 
распону од 60% до 80% републичког просека, четврту групу чини 46 изразито 
недовољно развијених јединица локалне самоуправе чији је степен развијености 
испод 60% републичког просека, а девастирана подручја чине 23 јединице локалне 
самоуправе из четврте групе чији је степен развијености испод 50% републичког 
просека.  

4.4.8. Као главни проблеми регионалног развоја, али исто тако главни проблеми 
развоја Републике Србије уопште, су: незапосленост и социјална искљученост, 
демографска девастација, ниска образовна структура становништва, недовољна 
конкурентност привреде, недовољно развијена инфраструктура, незавршен 
институционални оквир и недовољна програмска и пројектна припремљеност 
администрације343.  

4.4.9. Незапосленост је кључни економски и социјални проблем у свим регионима 
Републике Србије. Тренутно, највећа стопа незапослености становништва старог 
15-64 године је у Региону Јужне и Источне Србије и износи 24,8%, затим у Региону 
Шумадије и Западне Србије 21,9%, Региону Војводине 21,6% и Београду 18,2%344. 
Стопа запослености становништва (15-64) је највећа у Београдском региону (50%), 
Региону Шумадије и Западне Србије (48,9%), а затим у Региону Војводине (47,3%), 
и у Региону Јужне и Источне Србије (45,5%). 

4.4.10. Повећање незапослености праћено је и порастом броја општина које су имале 
веће осцилације стопа незапослености. Од 145 општина у Републици Србији345 у 
2012. години, 115 општина је имало више стопе незапослености него на почетку 
рецесионог периода, од којих је у 15 општина стопа већа за преко 10%, у 61 
општини се раст стопа незапослености кретао у интервалу од 5-10%, а у 39 
општина у интервалу 0-5%346.  

4.4.11. Регионални аспект незапослености још се боље уочава преко екстремно 
негативног тренда незапослености у пољопривредним, девастираним и 
деценијски неразвијеним општинама, у којима је од 100 становника чак 50-70 
незапослено. То је група од 36 општина у коју, по највишим вредностима, спадају 
Алексинац, Дољевац, Мерошина, Тутин, Житорађа, Бела Паланка, Бојник, Лебане, 
Крупањ, Мали Зворник, Трговиште, Медвеђа и др347. 

                                                   
341 „Службени гласник РС” број 62/13, Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и 
јединица локалне самоуправе за 2013. годину. 
342 Ibid. 
343 Извештај о развоју Србије 2012, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе (проблеми 
представљени у овој тачки су у одређеној мери прилагођени у односу на изворни облик). 
344 Анкета о радној снази, први квартал 2014. године, РЗС. 
345 Број општина у Републици Србији исказан је без АП Косово и Метохија. 
346 Извештај о развоју Србије 2012, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.  
347 Ibid. 
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4.4.12. Основне карактеристике становништва Републике Србије су промене које су 
довеле становништво на праг демографске старости, која је последица 
различитих тенденција у кретању виталних догађаја. Позиционирање 22 
регионалне области на координати са негативним демографским вредностима 
(стопа пада становништва између два пописа), значајно смањује економску и 
социјалну основу за регионални развој. На простору 23 града (24,3% територије 
Републике Србије) живи 60,7% укупног становништва, а ради близу 72% укупно 
запослених у Републици Србији348.  

4.4.13. Укупно 95,5% становништва старости 15-64 године је завршило одређен ниво 
образовања, од чега 22,3% основну школу, 56,4% средњу школу, 5,8% вишу 
школу и 11% факултет, академију или високу школу, док је 0,8% становништва без 
школе, а 3,7% са непотпуном основном школом349. 

Табела 4.4.13: Ниво образовања становништва старости 15-64. године према 
регионима350 
Регион/ниво 
образовања 

Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион Јужне 
и Источне 
Србије 

Косово и 
Метохија 

Без 
образовања 

0,6 1,1 0,5 0,9 - 

Непотпуна 
основна 
школа 

1,2 4,0 4,0 5,7 - 

Основна 
школа 

13,7 23,9 25,9 24,8 - 

Средња 
школа 

57,3 57,2 56,3 54,4 - 

Виша школа 8,6 4,9 4,8 5,4 - 
Факултет, 
академија или 
висока школа 

18,6 8,9 8,5 8,8 - 

 

4.4.14. Ниска образовна структура становништва је присутна у скоро две трећине 
општина. На релацији образовање - (не)запосленост изражене су неусклађености 
које доприносе и просторној и секторској неравномерности на тржишту рада.  

4.4.15. Структуре регионалних економија показују велике варијације, јер Регион 
Војводине има доминантни положај у стварању додатне вредности у 
пољопривреди, док Београдси регион највише доприноси БДП-у у сектору услуга. 
Регионална дистрибуција индустрије веома је неуједначена, јер је скоро две 
трећине производне индустрије концентрисано у два региона (Београдски регион и 
Регион Војводине). Положај различитих сектора показује да су пољопривредне 
компаније концентрисане близу примарне производње, док су компаније из сектора 
услуга лоциране у градовима где је често доступна високо стручна радна снага и 
где је инфраструктура (и, као најважније, телекомуникације) највишег квалитета.  

                                                   
348 Ibid. 
349 Анкета о радној снази 2013, Републички завод за статистику, 2014 
350 Ibid. 
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4.4.16. Анализа пословних показатеља за 2011. годину показује да су највећи допринос 
српској привреди дала предузећа из Београдске и Јужнобачке области (64% 
прихода) и највећим учешћем у броју предузећа (54,2%) и запослених (52,8%), 
насупрот Топличкој области - 0,2% прихода привреде и најмањим учешћем у броју 
предузећа (0,5%) и запослених (0,6 %)351. 

4.4.17. Недовољна конкурентност српске привреде може се илустровати на примеру 
пољопривреде. Република Србија, са расположивих 3,8 милиона хектара 
пољопривредног земљишта352 извезла је робу у вредности од око две милијарде 
евра.,353 На примарном нивоу, газдинства су изузетно фрагментирана, при чему 
велики број поседа газдинстава производи (углавном) за своје потребе. Процењује 
се да око 60% пољопривредних газдинстава нема вишак производње који би 
продавали, или га само повремено продају на пијацама.  

4.4.18. Инфраструктурни проблеми су вишеструки. Република Србија још увек се 
суочава са бројним изазовима у погледу квалитета вода. Међу узорцима воде у 
Војвођанском сливу 43% узорака категоризовано је као „веома лош” и „лош” 
квалитет воде. Водоводна мрежа састоји се од 33.228 км цеви, а око 79% 
становништва земље повезано је на јавни водовод (92% у Војводини). Иако расте, 
проценат домаћинстава повезаних на јавну канализациону мрежу још увек је мали: 
свега 36% у Централној Србији, без Београдског Региона и 23% у Региону 
Војводине. Постројења за отпадне воде постоје у 21 општини (од 219 
регистрованих подручја у Републици Србији); чак и највећи градови у Републици 
Србији (Београд, Ниш и Нови Сад) своју отпадну воду без прераде испуштају у 
водопријемнике. 

4.4.19. Мрежа путева Републике Србије је на нивоу средње развијених европских 
земаља; више од половине локалних путева нису погодни за потребе савременог 
саобраћаја, 32% аутопутева и регионалних путева старије је од 20 година, а свега 
14% изграђено је пре мање од 10 година. Учешће локалних путева са савременим 
коловозом на нивоу испод републичког просека има 45 општина, док је ситуација 
најлошија у неразвијеним општинама у којима је 65% локалних путева са ниским 
савременим коловозом354. У Региону Јужне и Источне Србије број главних путева 
(у км на 1.000 км²) заостаје за осталим регионима, док у истом региону, као и у 
Региону Шумадије и Западне Србије,само 60% путева испуњава услове за модеран 
саобраћај (у Региону Војводине и Београдском региону овај проценат износи преко 
80%). 

4.4.20. Компаније које се баве информационо-комуникационим технологијама су 
концентрисане у три главна центра – Београду, Новом Саду и Нишу. Од укупног 
броја предузећа која имају интернет прикључак, 87,6% предузећа користи 
електронске сервисе јавне управе, што чини повећање од 0,2% у односу на 2012. 

                                                   
351 Извештај о развоју Србије 2012, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе. 
352 http://popispoljoprivrede.stat.rs/  
353 РЗС, Статистички календар, 2012. године (вредности за 2011. годину). Поређења ради, Холандија,  са својих  
1,9 милиона хектара пољопривредног земљишта, извезла је током 2012. године робу у вредности од 75 
милијарди евра (извор: Еуростат). 
354 Национални приоритети за међународну помоћ за период 2104-2017, са пројекцијама до 2020. године, 
Канцеларија за европске интеграције, преузето са интернет презентације: 
http://www.evropa.gov.rs/Documents/Home/DACU/5/21/NAD%202014-
2017%20sa%20projekcijama%20do%202020%20(srpski).pdf, 2.6.2014. 
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годину, а 7,8% у односу на 2011. годину355. Према подацима за 2012. годину, 
највише предузећа користило је електронске сервисе јавне управе у Београдском 
региону, 92%, затим у Региону Војводине, 81,7%, у Региону Шумадије и Западне 
Србије, 80,5% и у Региону Јужне и Источне Србије, 85,1%356. 

 
МЕРЕ И ПРОГРАМИ  
4.4.21. У овом тренутку не постоји веродостојан начин утврђивања мера и програма 

који доприносе остварењу стратешких циљева регионалне политике. Поред 
тога, када су у питању средства из буџета Републике Србије, не постоји оцена 
ефеката утрошених средстава. 

4.4.22.  Према Извештају о развоју Србије 2012357, од 2011. године, од укупне 
финансијске подршке за привредни и регионални развој, која је износила 5,4 
милијарде евра за 74.783 пројекта, региони су привукли 2,3 милијарде евра за 
72.512 пројеката. Међутим, поставља се питање тачности података који су изнети у 
поменутом документу. Наиме, сам извештај констатује да се око 40% укупних 
средстава може посматрати по регионима, јер се остатак средстава (60%) односи на 
заједничке пројекте (намењени за два или више региона). Управо из овог 
недостатка проистиче закључак да је у 2011. години 60% својих средстава 
Канцеларија за европске интеграције издвојила за Београдски регион, 
Министарство саобраћаја 88%, а Секретаријат за привреду Града Београда 69%. 
Поред тога, Извештај не узима у обзир средства која реализују локалне самоуправе.  

4.4.23. Програм подршке регионалном и локалном развоју у 2013. години358 
спроводило је Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе у циљу 
подршке равномерном регионалном развоју, повећања конкурентности у 
регионима и јединицама локалне самоуправе и унапређења међуопштинске, 
међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње. 

4.4.24.  У извештајном периоду Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених 
подручја расписала је три конкурса за доделу средстава за израду пројектне 
документације за недовољно развијена подручја. Предмет конкурса било је 
финансирање и суфинансирање израде пројектне документације која има за циљ: 
стварање предуслова за бржи развој недовољно развијених подручаја, смањење 

                                                   
355 Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2013, Републички завод за 
статистику, преузето са интернет презентације: 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/14/03/PrezICT2011.pdf, 2.6.2014.  
356 Статистички годишњак Републике Србије 2013, Републички завод за статистику.  
357 Извештај о развоју Србије Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе користи податке који 
проистичу из Регистра мера Агенције за привредне регистре који садржи обједињене податке о свим 
финансијским подстицајима из државних и донаторских извора. Подаци се добијају од 16 надлежних 
институција. 
358 Програм је обухватао три мере: меру повећања регионалне и локалне конкурентности; меру суфинансирања 
учешћа акредитованих регионалних развојних агенција и јединица локалне самоуправе у реализацији 
регионалних и локалних пројеката и меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа 
за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција. Средства предвиђена за реализацију 
програма у 2013. години износила су 70 милиона динара. Право на коришћење средстава, у зависности од мере, 
имала су средња привредна друштва, акредитоване регионалне развојне агенције и јединице локалне 
самоуправе које испуњавају услове из јавног позива. Више информација на: 
http://www.mrrls.gov.rs/lat/node/1116 
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сиромаштва, отварање нових радних места у недовољно развијеним подручјима и 
унапређење стандарда и квалитета живота у недовољно развијеним подручјима359.  

4.4.25. Када је у питању међународна развојна помоћ, програмирање средстава, праћење 
и њихова оцена врши се према секторима, док је регионални развој хоризонтална 
тема. Процена реализације међународне помоћи у периоду 2011-2012. године360 
износи око 2,1 милијарди евра. Највише средстава је реализовано у областима 
саобраћаја (568 милиона евра), индустрије, укључујући и мала и средња предузећа 
(375 милиона евра) и управљања јавним финансијама (109 милиона евра). У 
области социјалних питања реализовано је око 23 милиона евра, у области 
образовања око 69 милиона евра и у области запошљавања око 22 милиона евра. 
Неки од пројеката који су реализовани или се још увек реализују су: Програм 
европског партнерства са општинама (ЕУ прогрес), вредности 18,1 милион евра, 
који се реализује у 25 општине јужне и југоисточне Србије; Регионални програм за 
решавање стамбених питања избеглица, вредности око 320 милиона евра; програм 
Exchange 4, вредности 5,8 милиона евра, чији је циљ јачање јединица локалне 
самоуправе у области општинског планирања, финансирања и пружања услуга. 

 

ЗАКЉУЧЦИ 

4.4.26. Регионални диспаритети у Републици Србији су међу највећима у Европи. У 
Републици Србији разлике у степену развијености (просечна зарада, национални 
доходак, степен миграција, запосленост и стање на тржишту рада) територијалних 
делова показују јаз између развијености региона. Неповољно је стање у јужним у 
односу на северне делове земље, као и у руралним у односу на градска подручја. 

4.4.27. Република Србија још увек нема јасно дефинисану националну регионалну 
политику. И поред чињенице да су потреба и значај одрживог регионалног развоја 
утврђени у највишем правном акту, као и одређеном броју стратешких докумената 
и закона, у овом тренутку Закон о регионалном развоју садржи решења која су 
непримењива у пракси, а успостављени институционални оквир, кога чине субјекти 
регионалног развоја, нефункционалан је. Из тог разлога, кључни изазови у 
реализацији програма и мера који доприносе остварењу стратешких циљева у 
области националне регионалне политике пре свега су системског карактера.  

4.4.28. Непостојање јасне националне политике регионалног развоја аутоматски се 
одражава и на функционалност појединих органа на нижим нивоима власти. 
Одрживост регионалних развојних агенција није утврђена, регионалне развојне 
агенције не покривају целу територију Републике Србије, нејасне су њихове 
надлежности итд. Основа за будућа системска решења требало би да буде 
секторски приступ који у пракси подразумева да је орган задужен за националну 
регионалну политику надлежан за координацију и праћење спровођења политика, 
док се сâмо спровођење налази у рукама ресорних министарстава, аутономних 
покрајина и локалних самоуправа.  

4.4.29. Компликован систем стратешког планирања, као и непостојање стратешког оквира 
од интереса за регионални развој који препознаје секторски приступ, отежава 
планирање мера и пројеката од интереса за регионални развој. Битно је поменути и 

                                                   
359 У 2011. и 2012. години издвојено је по милион динара, док је у 2013. години издвојено милион евра. Нису 
праћени ефекти ових мера. Више информација на: http://www.kornrp.gov.rs/site/page 
360 Извор: ISDACON IS (www.evropa.gov.rs), децембар 2013. године. Подаци за 2013. годину још увек нису 
доступни.  
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непостојање система праћења и оцене ефеката мера и програма који се 
финансирају из буџета Републике Србије. Управо због непостојања система оцене 
ефеката није могуће, на прави начин, утврдити резултате досадашњих активности 
од интереса за регионални развој или положај осетљивих друштвених група. 

4.4.30. С друге стране, подршка међународне развојне помоћи кључна је у актуелној 
економској ситуацији, као и у текућим реформама. Пројекте који се финансирају из 
међународне развојне помоћи треба градити на резултатима и најбољим праксама 
како би се допрло до циљних група и њихових потреба.  

4.4.31. У наредном периоду од суштинског значаја су припреме за кохезиону политику, 
тј. Поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената, 
као и за коришћење фондова ЕУ који ће бити доступни Републици Србији након 
чланства у ЕУ. С тим у вези, од државне управе се очекује да унапреди сопствене 
капацитете за стратешко планирање, успостави одговарајући институционални 
оквир и систем финансијског управљања како би несметано преузела сложене 
послове управљања пројектима ЕУ. Наведено подразумева да ће и покрајинска 
администрација, као и локалне самоуправе, морати да унапреде сопствене 
капацитете како би омогућили успешно планирање и спровођење сопствених 
пројеката који ће бити финансирани овим средствима. Уз ове системске и 
суштинске ствари, као посебан захтев намеће се константна припрема пројектно-
техничке документације. 

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 
4.4.32. Када је у питању национална регионална политика, на кратак рок потребно је  

усвојити Национални план регионалног развоја до 2020. године, и усвојити измене 
и допуне Закона о регионалном развоју које ће прецизно дефинисати 
институционални оквир за спровођење поменутог националног плана. Неопходно 
је водити рачуна да надлежности буду прецизно дефинисане и да институционални 
оквир буде једноставан за функционисање. 

4.4.33. Потребно је усвојити регионалне развојне стратегије за сваки од пет региона са 
припадајућим акционим планом. Од изузетног је значаја да свака од регионалних 
развојних стратегија узме у обзир специфичности питања незапослености, 
сиромаштва и других фактора социјалне искључености. 

4.4.34. Када је у питању кохезиона политика, неопходно је припремити програмска 
документа за програмирање ИПА II и уложити напоре како би децентрализовани 
систем након његове акредитације био функционалан и одржив, пре свега кроз 
запошљавање одговарајућег броја државних службеника у складу са процењеним 
обимом посла и дефинисањем јасне политике задржавања кадрова.  

4.4.35. Потребно је припремити Мастерплан за отварање поглавља 22 - Регионална 
политика и координација структурних инструмената.  

4.4.36. Законом о буџетском систему програмско буџетирање је предвиђено за 2015. 
годину. Поред тога, применом методологије за израду програмског буџета биће 
доступне информације о томе колико средстава се улаже по регионима у 
Републици Србији361. Методологијом је предвиђено да су кoрисници буџета дужни 
да приликoм утврђивања свoje прoгрaмскe структуре нaвeду дa ли спровођењем 
прoгрaмске aктивнoсти или прojeкта спрoвoдe мeру рeгиoнaлнoг рaзвoja. Међутим, 

                                                   
361 Фискална стратегија за 2014. годину, са пројекцијама за 2015. и 2016. годину. 
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да би овако нешто било применљиво у пракси неопходно је утврдити начин према 
ком ће министарства утврђивати да ли је нешто од интереса за регионални развој 
или не. Конкретније, неопходно је: 

 применити у пракси Методологију за приоритизацију и селекцију 
инфраструктурних пројеката која је саставни део документа „Национално 
приоритети Републике Србије за међународну развојну помоћ у периоду 2014-2017, 
са пројекцијама до 2020. године”; 

 што се тиче хоризонталних активности, потребно је Континуирано радити на 
изради урбанистичке, планске и пројектно-техничке документације, као и на 
унапређењу капацитета државних службеника на свим нивоима; 

 приликом израде будућих стратегија или ревизије постојећих, као и приликом 
планирања мера и пројеката који се финансирају из различитих средстава, требало 
би обезбедити да у фокусу буду активности од интереса за смањење сиромаштва и 
социјално укључивање, водећи рачуна о специфичностима одређених делова 
Републике Србије; 

 спровести оцену ефеката програма, мера и пројеката који се финансирају из 
државног буџета, а од интереса су за социјално укључивање и регионални аспект; 

 спровести кредибилан средњорочни план структурних реформи, заједно са мерама 
фискалне консолидације, који представљају кључни услов за остваривање 
стабилизације јавних финансија и свођење фискалног дефицита и јавног дуга на 
одржив ниво, као и снажније покретање привредне активности на бази повећања 
инвестиција, извоза и запошљавања.  

4.4.37. У области реформе јавне управе неопходно је додатно јачање административних 
капацитета институција на свим нивоима власти за обављање делотворног, 
ефикасног и одговорног фискалног и финансијског управљања у складу са 
унапређеним правним оквиром (нпр. програмски буџет, припрема пројектно-
техничке документације, масовна производња статистичких података, итд.).  

4.4.38. Ревидирати стратешки оквир и успоставити оптималан број стратегија по 
секторима. Тако би у сектору „Људски ресурси и друштвени развој” документ 
„Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике” (ESRP), уколико 
испуни захтеве секторског приступа, могао да постане кровни документ на нивоу 
сектора, док би број стратегија био ревидиран тако што би се припремило пет 
подсекторских стратегија, и то: за запошљавање, образовање, социјално 
укључивање, здравство и младе.  

4.4.39. Успоставити систем и обавезу праћења и оцене ефеката програма и пројеката који 
се финансирају из буџета Републике Србије. Након спроведене оцене ефеката 
програма, мера и пројеката који се финансирају из државног буџета, а од интереса 
су за социјално укључивање, интегрисати препоруке и научене лекције у будуће 
планирање. 

4.4.40. Континуирано радити на изради урбанистичке, планске и пројектно-техничке 
документације. 
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4.5. Рурални развој 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
4.5.1. Усвајањем Закона о пољопривреди и руралном развоју362 створен је 

јединствен правни оквир за функционални и транспарентни механизам 
спровођења пољопривредне политике. У циљу развоја стабилности и 
предвидивости у сектору, одређен је минимални износ буџетског издвајања за 
сектор (5% националног буџета), прописују се врсте подстицаја у пољопривреди и 
дефинишу поступци институционалних реформи. Националним програмом 
пољопривреде Републике Србије 2010-2013363 допуњени су и редефинисани 
циљеви политике. Националним програмом руралног развоја 2011-2013364 
рурална политика се експлицитније осврће на подстицање квалитета живота и 
рурално сиромаштво.  

4.5.2. Однос политике према сектору пољопривреде и руралног развоја у периоду 2011 - 
2012. године може се оценити као изразито непредвидив365. Законом о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју366 детаљније се уређују врсте, 
начин коришћења и регистар подстицаја, као и услови за остваривање права на 
подстицај. Закон је делимично допринео предвидивости политике. Уредба о 
расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2013. години367 
први пут је интегрисала обим и начин подршке сектору. 

4.5.3. Правни оквир којим се утврђују циљеви сектора пољопривреде и руралног развоја 
ослања се на Стратегију пољопривреде Србије (2005)368 све до почетка 2014. 
године. У складу са најновијим реформама Заједничке аграрне политике ЕУ, 
резултатима Пописа пољопривреде Србије и националним контекстом покренут је 
процес доношења нове стратегије за пољопривреду и рурални развој 2014-2024. 
године почетком 2013. године. У односу на претходну, Нацрт стратегије дубље 
разматра проблеме осетљивих друштвених група и дефинише мере као одговор на 
постојеће проблеме.369 На основу Нацрта стратегије, са предлогом општих мера, 
започела је израда националног програма за пољопривреду и рурални развој 
2014-2020. године и акционог плана за спровођење политике у складу са правилима 
ИПА компоненте „Рурални развој”  (Instrument for Pre-Accession Assistance for 
Rural Development - IPARD).  

4.5.4. Поједини аспекти од значаја за сектор пољопривреде и руралног развоја 
анализирани су у стратешким документима других министарстава и 
институција Владе и директно се или индиректно осврћу на рурална подручја и 

                                                   
362 „Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 10/13-др.закон. 
363 „Службени гласник РС”, број 83/10. 
364 „Службени гласник РС”, број 15/11. 
365 У 2011. години подршка сектору спровођена је кроз 14, а 2012. кроз 18 уредби и њихових измена. Преузето 
са: http://uap.gov.rs/arhiva  
366 „Службени гласник РС”, број 10/13. 
367 „Службени гласник РС”, бр. 20/13; 21/13-испр; 63/13 90/13, и 106/13. 
368 „Службени гласник РС”, број 78/05. 
369 Нацрт стратегије дефинише пет најважнијих циљева у овом сектору. Поред раста производње и стабилности 
дохотка произвођача, раста конкурентности и техничко-технолошког унапређења сектора, одрживог 
управљања ресурсима и заштите животне средине, ефикасног управљања јавним политикама и унапређења 
институционалног оквира развоја сектора, нацрт тежи унапређењу квалитета живота у руралним подручјима и, 
последично, смањењу сиромаштва. 
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рурално становништво, углавном га детерминишући као изразито рањиву 
категорију370. Значајан утицај на секторска питања остварен је кроз следећа 
документа: Закон о попису пољопривреде 2011371, Закон о враћању одузете 
имовине и обештећењу372, Програм развоја одрживог руралног туризма у 
Републици Србији373 и Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за 
период 2011-2018374.  

4.5.5. Динамика регионалног развоја дубоко је одређена стањем у руралним 
подручјима. Секретаријат за пољопривреду АП Војводине има сопствени буџет за 
подршку мерама руралног развоја, а политичка овлашћења дефинисана су Законом 
о пољопривреди и руралном развоју (члан 14) и Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју (члан 13). На основу Закона о регионалном 
развоју375, у 2011. години почела је израда Националног плана регионалног развоја 
2014-2020. Рурални развој препознат је као једна од једанаест секторских области 
које се уграђују у овај план376. Пољопривреда и рурални развој представљају један 
од приоритета рада свих једанаест акредитованих регионалних развојних агенција. 

4.5.6. Улога локалних самоуправа у сектору пољопривреде и руралног развоја 
дефинисана је кроз неколико правних аката Републике Србије377. Локалне 
самоуправе још увек су ограничене традиционалним хијерархијским 
административним структурама у руковођењу политиком руралног развоја. У 
институционалном смислу, ова област је подржана кроз постојеће службе задужене 
за пољопривреду или, у већем броју случајева, кроз канцеларије за локални 
економски развој. Рурална питања се третирају као важан садржај стратегија које 
се односе на локални економски и одрживи развој, али се често пресликавају 
садржаји послова и начини рада са националног нивоа, без анализе њихове 
ефикасности и примењивости на локалне услове378. У мањем броју случајева 
општински буџети учествују у инвестицијама у пољопривреду, продаји 
пољопривредних производа, удруживању и развоју руралног туризма и руралног 
предузетништва379. Стратешки план Сталне конференције градова и општина за 
период од 2014. до 2017. године380 дефинише оснаживање улоге локалних 

                                                   
370 Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године, „Службени гласник РС”, број 37/11. 
371 „Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 24/11. Републички завод за статистику израдио је и Стратегију развоја 
статистике пољопривреде и извршио Попис пољопривреде 2012.  
372 „Службени гласник РС”, број 72/11. Подаци о враћеној имовини и утицају на сектор доступни су на: 
http://www.restitucija.gov.rs/vesti.php#a187 
373 „Службени гласник РС”, број 85/11.  
374 „Службени гласник РС”, број 72/09. 
375 „Службени гласник РС”, број 51/09. 
376 Доступно на: http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/Lat/ShowNARRFolder.aspx?mi=71  
377 Стратегија пољопривреде Србије, Национални програм пољопривреде Републике Србије 2010-2013, 
Национални програм руралног развоја 2011-2013, Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС”, број 62/06). 
378 Најчешћи облик подршке у већини ЛС односи се још увек на суфинансирање вештачког осемењавања, 
организовање изложби, посету сајмовима, набавку расног сточног фонда, суфинансирање рада матичне службе, 
субвенције у сточарској производњи, општинске премије за млеко за произвођаче који не остварују право на 
републичку премију и изградњу и одржавање сеоске комуналне инфраструктуре. 
379 Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе, Област пољопривреде и руралног 
развоја, Стална конференција градова и општина 2013, Београд. 
380 Видети на: http://skgo.org/files/fck/File/41skupstina/Strateski%20plan%202014-2017.pdf  
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самоуправа у области пољопривреде и руралног развоја, као и приближавање 
њихових услуга сеоском становништву као један од кључних циљева.  

 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ 

4.5.7. Република Србија нема дефиницију руралних подручја засновану на 
стандардним показатељима руралности из међународне праксе381. Почетком 2013. 
годинe покренута је иницијатива, уз подршку Републичког завода за статистику, за 
успостављањe нових критеријума разврставања насеља у Републици Србији ,са 
циљем бољег сагледавањa демографског и социјално-економског положаја и 
потенцијала руралних насеља, као и стварања основe за доношење и праћење 
ефеката јавних политика.  

4.5.8. Демографска ерозија једна је од кључних особина руралних подручја. 
Просечна густина насељености у руралним подручјима износи 50 становника/км². 
Учешће руралног становништва у укупном становништву износи 40,56%, а 
просечна старост у руралним подручјима је 43,6 година. Индекс старења у 2010. 
години износио је 130 у односу на 94 у градским насељима382, а 82,5% насеља 
имало је негативан природни прираштај. Мање од 100 становника има 986 насеља, 
док у 1.458 насеља (31%) није рођено ниједно дете383, а 31,8% укупно живорођених 
и чак 47,38% умрлих у 2012. години је из руралних подручја384. 

4.5.9. Ако посматрамо ниво апсолутног сиромаштва у периоду 2011-2013. године, 
проценат сиромашног становништва је дупло већи у руралним у односу на градска 
подручја. У 2013. години 12% становништва руралних подручја било је апсолутно 
сиромашно у односу на 6,3% у градским подручјима. Газдинства величине од 
један до пет хектара негативније су реаговала на економску кризу385. Према 
Попису пољопривреде 2012. године, више од 76% газдинстава спада у ову 
категорију и поседује мање од 5 хектара, а располажу са само 30% површина. У 
Републици Србији највише је породичних газдинстава која користе до два хектара 
пољопривредног земљишта (48,2% од укупног броја), и ова газдинства обрађују 
више од 9% пољопривредног земљишта. У Европи, скоро 70% газдинства има 
мање од пет хектара пољопривредног земљишта386. 

4.5.10. Становништво у руралним срединама, у поређењу са градским, показује више 
стопе активности и запослености, као и ниже стопе незапослености и 
неактивности387. Стопа незапослености руралног становништва (15-64 године) у 
2011. години износила је 21,9% и бележи смањење у 2013. години, када је износила 
19,9%388. Стопа запослености у истом периоду је порасла за 2,8 процентна поена, са 

                                                   
381 За потребе овог извештаја коришћен је такозвани административно-правни критеријум поделе, према којем 
се насеља деле на градска и остала. Према овој дихотомној подели насеља, у Републици Србији, без Косова и 
Метохије, има 167 градских насеља и 4.542 насеља која су сврстана у ''остала''. Најчешће се код извођења 
података за рурална подручја узима у обзир категорија „остала” која није довољно прецизна.  
382 Статистички годишњак 2011., РЗС.  
383 Попис становништва 2011., РЗС. 
384 Демографска статистика 2012., РЗС. 
385 Влада Републике Србије (2011): Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу 
сиромаштва. 
386 European Commission (2013): Rural Development in the EU, преузето са: 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/index_en.htm  
387 Анкета о радној снази 2011, 2012, 2013. РЗС 
388 Анкета о радној снази 2011, 2012, 2013. РЗС. 



 

104 
 

47,4% на 50,2%. Број самозапослених лица у руралним подручјима порастао је за 
3,5 процентних поена у периоду 2011-2013. и дупло је већи него у градским 
подручјима, док се број помажућих чланова домаћинства кретао око 16% у 
посматраном периоду. Готово целокупна неформална запосленост одвија се у 
секторима пољопривреде, грађевинарства и сектору услуга и смештаја, a 
пољопривредa у руралним подручјима доприноси са 64,4%. Стопа ризика од 
сиромаштва код самозапослених лица, у које спадају и пољопривредници, је 
већа и износи 38,3%389.  

4.5.11. Формално и неформално образовање и доступност информација на веома су 
ниском нивоу у руралним срединама. Од укупног броја неписмених у Републици 
Србији, 67,2% живи у руралним подручјима390. Учешће руралног становништва у 
категорији лица са непотпуним основним образовањем износи 70,7%, односно у 
категорији лица са основним образовањем 54,7%. Садашњи систем пружања 
стручне помоћи пољопривредницима обавља се углавном посредовањем 
пољопривредних стручних служби Србије391, са значајним флуктуацијама и 
неконзистентношћу у протеклом периоду. Саветодавним радом 34 
пољопривредне саветодавне и стручне станице обухваћено је око 6,5% 
газдинстава, тј. нешто више од 41.000392 од укупно 631.552 газдинстава393. 

4.5.12. Учешће руралне радне снаге у делатностима које захтевају високо образовање 
константно је веома ниско. У односу на градска, рурална подручја карактерише 
више од три пута нижи удео високо образованог становништва у популацији 
радног узраста (6,8% у односу на 23,4%394). 

4.5.13. Предшколским образовањем обухваћено је око 29% деце из сеоских подручја395. 
Деца са инвалидитетом у руралним крајевима су у незавидном положају, често 
живе у сиромаштву, изоловано од локалне заједнице, изложена високом степену 
предрасуда и нису укључена у систем социјалне заштите396. Такође, у сиромашним 
општинама приступ образовању и образовним институцијама није равномерно 
обезбеђен397.  

4.5.14. Подаци добијени из мапирања услуга социјалне заштите у мандату локалних 
самоуправа398 указују на велике рурално-урбане и међурегионалне 
диспропорције у заступљености корисника појединих услуга, али и у њиховој 
доступности (видети: Табела 8 - Корисници услуга социјалне заштите у локалним 
самоуправама по типу насеља, 2012., Анекс 1). Подаци о коришћењу новчаних 
давања намењених сиромашнима (новчана социјална помоћ, дечији додатак) 
показују велике општинске разлике399. Сервиси подршке за дуготрајну негу 

                                                   
389 Анкета о приходима и условима живота 2013, РЗС. 
390 Попис становништва, 2011, РЗС. 
391 http://www.psss.rs/news.php 
392 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 2013. 
393 Попис пољопривреде, 2012, РЗС. 
394 Анкета о радној снази 2013, РЗС.  
395 Влада Републике Србије (2013): Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник 
РС”, број 60/13. 
396 Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2011. годину. 
397 Истраживање у оквиру акције „Од куће до школе”. Коалиција за мониторинг права детета у РС, 2011.  
398 База услуга социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа, http://www.inkluzija.gov.rs/?p=21918 
399 Социјални профил општина, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
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старијих не постоје у највећем броју сеоских насеља400. Као последица 
депопулације и миграција, у руралним подручјима Републике Србије отежана je 
доступност здравствених услуга сеоском, углавном старијем, становништву.  

4.5.15. Приходи сеоских домаћинстава највећим делом (35–42%) потичу од прихода из 
радног односа (редовног и додатног), а следи учешће пензија које је врло високо и 
расте (са 26,8% у 2012. години на 30,2% у 2013. години)401. 

4.5.16. Недостатак и отежана доступност социјалних сервиса доприноси 
искључивању и дискриминацији посебно рањивих поткатегорија руралног 
становништва. Родне неједнакости у домену економске партиципације су веома 
изражене међу руралном популацијом. Међу женама је мање учешће активних 
лица, мање запослених и мање оних које раде ван пољопривреде него међу 
мушкарцима. Жене су носиоци пољопривредног газдинства у свега 17,3% 
случајева, а већина газдинстава је мања од пет хектара402. Постоје значајне разлике 
у неформалној запослености између мушкараца (28,8%) и жена (43,4%), а жене из 
руралних подручја осам пута су заступљеније у неформалној запослености од жена 
из градских подручја (5,5%)403,. Овакав статус жена на руралном тржишту рада 
доводи до дисбаланса између полова и благог пораста броја мушкараца у односу на 
број жена у селима између два пописа (49,9% жена у 2011. години и 50,3% у 2002. 
години404). Влада је утврдила ове проблеме Акционим планом за спровођење 
Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне 
равноправности за период од 2010. до 2015. године405. Поред жена, млади на селу 
се такође суочавају са високим ризицима од искључености са тржишта рада. Млади 
на селу узраста од 15 до 24 године тек у 21% случајева су запослени у 
непољопривредним секторима. Иако у овој старосној групи чак половину чине 
неактивна лица, оно што указује на тешкоће у приступу радним местима јесте 
значајно веће учешће незапослених, које код ове категорије, као и код категорије 
следећег старосног узраста (25–34 година), износи само 15,5%. 

4.5.17. Настављен је тренд дигиталног јаза између руралних и градских подручја у 
приступу информационо-телекомуникационим технологијама, што је последица 
недовољно развијене инфраструктуре и широкопојасног приступа (52,4% у 
урбаним наспрам 28,5% у руралним подручјима). Разлике се могу уочити када се 
упореди заступљеност рачунара у градском и руралном делу Републике Србије: 
66,3% наспрам 50,9%. Стопа раста заступљености рачунара у градским подручјима 
је 3,3%, а у руралним 7%406 у односу на 2012. годину. Сличан тренд важи и када је 
у питању заступљеност интернета у урбаном и руралном делу Републике Србије – 
63,8% наспрам 42,5%. У поређењу са 2012. годином, резултати показуjу да се овај 
jаз смањио - стопа раста у урбаном делу Републике Србиjе jе 6,3%, док је раст у 
руралном делу 9,3%. Компјутерски је писмено 20%, а делимично познаје рад на 

                                                   
400 Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (2013): Квалитативно истраживање: дуготрајна нега 
старијих у Србији. 
401 Нацрт Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије (2014-2024). 
402 Попис пољопривреде 2012, РЗС 
403 АРС 2013, РЗС. 
404 Попис становништва, 2002. и 2011., РЗС.. 
405 „Службени гласник РС”, број 67/10.  
406 Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2013, РЗС.  
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рачунару 14% руралног становништва, док је 66% још увек компјутерски 
неписмено407.  

4.5.18. Регистровано је 631.522 газдинства, која користе 3,437 милиона хектара 
пољопривредног земљишта и имају просечну величину поседа од 5,4 
хектара408. Међу пописаним газдинствима, 99,6% су газдинства физичких лица и 
она користе 84% површина. Просечна величина поседа газдинства физичких лица 
значајно варира по регионима: од 2,1 хектара у Јабланичкој области до 10 хектара у 
Средњобанатској области. Преосталих 0,4% газдинстава су у поседу правних лица, 
користе 16% површина и имају просечну величину поседа од 210 хектара по 
газдинству. Просечна старост носилаца породичног пољопривредног газдинства је 
59 година.  

4.5.19. Пад броја задруга, задругара и броја запослених у задругама, доприносе повећаном 
ризику од социјалног искључивања и сиромаштва становништва сеоских подручја. 
Правна лица и предузетници чине 0,5% укупног броја пољопривредних 
газдинстава409, од чега земљорадничких задруга има 13%, односно 386 задруга.  

4.5.20. Удео аграрног буџета у националном буџету је нестабилан и недовољан. Удео 
аграрног буџета кретао се од 2,45% (у ребалансу 2,73%) у 2011. години, 2,43% 
(4,01%) у 2012. години и 4,49% (4,29%) у 2013. години. Упркос одредби Закона о 
пољопривреди и руралном развоју о минимуму од 5% издвајања за потребе 
сектора, Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину410 предвиђа учешће 
аграрног буџета у износу од 4,15%. 

4.5.21. Укључивање руралног становништва у процес праћења ефеката јавних 
политика унапређено је током 2013. године. Постављен је просторно-
информациони систем у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, који доприноси транспарентности рада, прикупља, 
обједињује, анализира и дистрибуира просторне податке.  

 
МЕРЕ И ПРОГРАМИ  

4.5.22. Мере Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде индиректно су 
и недовољно утицале на смањење руралног сиромаштва. Најзначајнија 
активност односила се на већу подршку газдинствима која се налазе на подручјима 
са отежаним условима рада у пољопривреди411. За мере руралног развоја проценат 
подршке овим газдинствима утврђен је у минималном износу од 45% у односу на 
30% за газдинства ван ових подручја412. Пољопривредне стручне службе су 
примениле програм развоја саветодавних послова, у складу са релевантним 
уредбама за 2011, 2012. и 2013. годину413. Подршка интересном удруживању 

                                                   
407 Попис становништва, 2011, РЗС. 
408 Попис пољопривреде 2012, РЗС. 
409 Попис пољопривреде 2012, РЗС. 
410 „Службени гласник РС”, број 110/13.  
411 На основу Правилника о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди „Службени 
гласник РС”, број 29/13  
412 Поред ових, дефинисане су повластице за кориснике премије за кравље млеко са ових подручја, Извештај о 
раду МПШВ за период јануар - март 2013. године.  
413 „Службени гласник РС”, бр. 74/11 и 50/13. 
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пољопривредних произвођача обухватила је: регистрацију шест нових, 
ревитализацију осам и деблокаду рачуна четири задруге414. 

4.5.23. Више од 90% подршке Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде усмерено је на подршку директним плаћањима, која још увек 
нису усаглашена са начином ове врсте подршке у ЕУ415. Током 2011. године416 
највећа подршка усмерена је на генетско унапређење сточарства и финансирање 
регреса репроматеријала за ратарску и повртарску производњу. Значајан износ 
буџетске подршке био је усмерен на исплату премија за млеко и подстицаје за 
подизање производних засада. Уредбе које се односе на инвестиције и подршку 
активностима усмереним на стварање производа са већом додатом вредношћу 
подржане су  значајно мањим средставима417. Преко Управе за трезор финансиране 
су мере селекције, подршка осигурању у пољопривреди, регрес за дизел гориво, 
аванси за житарице и индустријско биље, субвенције за ратарску производњу и 
производњу кромпира и подршка безбедности и квалитету хране, органских 
производа и производа са ознаком географског порекла418.  

4.5.24. Сарадња Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  са 
локалним самоуправама интензивирана је у области управљања земљиштем. 
Током 2012. године издато је 117 сагласности јединицама локалне самоуправе на 
годишње програме заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. 
Управа за земљиште  финансирала је уређење 442 км пољских путева у 42 јединице 
локалне самоуправе и наводњавање обрадивог пољопривредног земљишта, укупне 
површине 600 хектара за 330 регистрованих пољопривредних газдинстава, односно 
физичких лица, преко четири пољопривредне саветодавне стручне службе419.  

4.5.25. Сиромаштво и социјална искљученост руралног становништва 
мултисекторски је проблем. Министарство омладине и спорта финансирало је 
пројекте удружења који су усмерени ка изградњи капацитета младих у руралним 
областима за самозапошљавање и предузетништво у агробизнису и стицању 
предузетничких вештина.420 Министарство регионалног развоја и локалне 
самоуправе применило је мере које су директно усмерене на смањење сиромаштва 
у недовољно развијеним општинама кроз подстицај и развој предузећа и 
предузетништва, улагање у радно-интензивне гране прерађивачке индустрије и 
програме развоја инфраструктуре у 2012. години. Укупно 11 инфраструктурних 
пројеката (локални путеви) и мере неформалног образовања Службе 
координационог тела Владе за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа421, у 
значајној мери су таргетирале рурално становништво на територији ове три 
општине. Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја 
реализовала је укупно 54 пројекта у области запошљавања у руралним економским 

                                                   
414 Извештај о раду Владе за период јул-децембар 2012. године. Београд, април 2013. године. 
415 Европска комисија (2012): Извештај о напретку Србије, 2012. 
416 Управа за аграрна плаћања. 
417 Преко 96% подршке у 2012. години усмерено је на сточарство (премије за млеко 58,2%, генетско 
унапређење сточарства 35,6%, подршка тову јунади 1,9%,), за подизање производних засада око 1%, а за 
инвестиције свега 2,9%. 
418 Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање репроматеријала за ратарску и 
повртарску производњу у 2011. години, Уредба о подстицању пољопривредне производње путем кредитне 
подршке кроз субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години. 
419 Извештај о раду Владе за период јул-децембар 2012. године. Београд, април 2013. године. 
420 Министарство омладине и спорта, http://www.mos.gov.rs/ 
421 Извештај о раду Владе за период јул-децембар 2012. године. Београд, април 2013. године.  
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секторима (посебна пажња посвећена је запошљивости жена422) и изградњи и 
ревитализацији руралне инфраструктуре.  

4.5.26. У оквиру пројекта „Изградња капацитета за успостављање и имплементацију 
LEADER иницијативе у Републици Србији”423 и кроз процес креирања и јачања 
рада партнерстава подржана је израда 24 локалне стратегије руралног развоја. У 
оквиру истог пројекта, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство подржао је девет партнерстава са подручја АП Војводина у 2013. 
години424.  

4.5.27. Циљ пројекта „Рурални развој – Ефикасно управљање земљиштем” јесте да 
помогне и оспособи државу и општине, као и пољопривредне произвођаче, да буду 
бољи, рационалнији и ефикаснији власници пољопривредног земљишта. Пројекат 
реализује Немачка организација за међународну сарадњу, а предвиђено је да траје 
три године, до краја 2015. године. Буџет од 3,78 милиона евра финансирају 
Европска унија, са 2,78 милиона евра и Министарство за економску сарадњу 
Немачке, са милион евра.  

4.5.28. Већина локалних самоуправа буџетира издвајања за рурална подручја кроз 
издвајања за пољопривреду, док се издвајања за остале економске активности, 
комуналну инфраструктуру, социјална и друга издвајања за рурална подручја 
тешко препознају у локалним буџетима. Најчешћи облик подршке у већини 
локалних самоуправа односи се још увек на суфинансирање, субвенције, 
општинске премије за млеко и изградњу и одржавање сеоске комуналне 
инфраструктуре. У мањем броју случајева општински буџети партиципирају у 
инвестицијама у пољопривреду, продаји пољопривредних производа, удруживању 
и развоју руралног туризма и руралног предузетништва425.  

 
ЗАКЉУЧЦИ 

4.5.29. Подршка сектору пољопривреде и руралног развоја је неконзистентна и 
непредвидива, а укупни резултати су испод очекиваног и објективно могућег 
нивоа. Учешће аграрног буџета у националном буџету на релативно је ниском 
нивоу426. Буџетска подршка мерама руралног развоја још увек је мала, а допринос 
секторских политика смањењу сиромаштва и социјалном укључивању је 
ограничен. Прилагођавање правним тековинама ЕУ на самом су почетку, а 
институционалне промене одвијају се споро.  

4.5.30. Демографска кретања знатно су неповољнија у односу на градска насеља. 
Густина насељености десет пута је мања, а готово је за дупло мања од просечне 
густине насељености у Републици Србији. Учешће руралног становништва у 
укупном становништву се смањило за 3% у односу на претходни попис, док је 
просечна старост становништва већа за две године.  

                                                   
422 Пројекат „Агробизнис за жене”, USAID. 
423 ИПА 2007, Компонента: LEADER:, Europeaid/129135/C/SER/RS. Потписана 23 меморандума о разумевању 
унутар партнерстава која су сачињена од око 600 локалних заинтересованих страна, 20 локалних партнерстава 
је препознато као потенцијалне локалне акционе групе. Извор: Извештај о раду Владе за период јул-децембар 
2012. Београд, април 2013. 
424 Доступно на: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/299  
425 Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе, Област пољопривреде и руралног 
развоја, СКГО 2013, Београд. 
426 Извештај о раду Министарства у периоду јануар – март 2013. године.  
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4.5.31. Рурална подручја у Републици Србији карактеришу се сиромаштвом, 
регионалним и развојним неједнакостима, миграцијама, депопулацијом, 
неповољном демографском и образовном сликом, ниским нивоом локалних 
иницијатива и последично смањеном радном конкурентношћу, губитком 
природног и културног наслеђа и повећањем степена рањивости руралног 
становништва.  У периоду 2011-2013. године проценат сиромашног становништва 
је дупло већи у руралним у односу на градска подручја. 

4.5.32. У периоду 2011-2013. године, становништво у руралним срединама у поређењу са 
градским показује боље перформансе у основним показатељима тржишта рада. 
Међутим, удео рањиве запослености (самозапослени и помажући чланови 
домаћинства), старосна и образовна структура запослених значајно су 
неповољније. Разлог је висока запосленост у (нископродуктивној) пољопривреди, 
као и велики број лица у статусу помажућег члана домаћинства. 

4.5.33. Образовна структура руралног становништва, приступ образовним 
институцијама и информатичка писменост изразито су неповољни и 
доприносе слабљењу конкурентности руралне радне снаге на тржишту рада. 
Већина неписмених, лица са непотпуним основним образовањем и лица са 
основним образовањем из руралних је подручја. Слабо су развијени јавни стручни 
сервиси, образовне установе за додатно стручно и перманентно усавршавање, 
демонстрациони полигони, огледна газдинства и слично.  

4.5.34. Социјални сервиси и услуге не постоје у више од трећине локалних 
заједница427, а уочавају се изразити рурално-урбани и регионални дисбаланси у 
њиховој доступности. 

4.5.35. Поред жена и младих, нарочито искључене и дискриминисане поткатегорије 
руралног становништва су старији и деца, посебно деца са инвалидитетом. 
Статистички профил неписменог лица је жена, старости 71,5 годину која живи на 
селу428. Друштвена маргинализација и недостатак ресурса повећавају ризик од 
сиромаштва код ове категорије. Чак 57,2% газдинстава чији су носиоци жене 
изложенија су ризику од сиромаштва, с обзиром да користе мање од пет хектара.  

4.5.36. Локалне власти споро и неадекватно реагују на проблеме руралних заједница. 
Капацитети локалних самоуправа да преузму улогу у подршци сектору веома су 
ограничени. Рурално становништво слабо учествује у процесима планирања 
активности и доношења одлука на локалном нивоу. Проблеми осетљивих 
друштвених група су неафирмисани и разматрају се спорадично и фокусирано, 
углавном у домену положаја младих кроз канцеларије за младе. Међутим, ни у 
овим случајевима није изграђена посебна рурална димензија. Локалне самоуправе 
показују приличну неконзистентност у доступности и квалитету сервиса и услуга, а 
ситуација у АП Војводини у односу на остатак Републике Србије нешто је 
повољнија429.  

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 

4.5.37. Потребно је пружити подршку процесу прилагођавања националне статистике 
и показатеља стања у руралним подручјима статистици Еуростата.  

                                                   
427 База услуга социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа,  http://www.inkluzija.gov.rs/?p=21918,  
428 Попис становништва 2011, РЗС. 
429 Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе, Област пољопривреде и руралног 
развоја, СКГО 2013, Београд 
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4.5.38. Потребно је пружити подршку институционалној и финансијској стабилности 
и оснаживању сектора, кроз: подршку институционалним прилагођавањима у 
сектору у складу са ЕУ интеграцијама и препорукама ЕК; јачање капацитета 
одељења задужених за усвајање и примену политике руралног развоја 
(Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за аграрна 
плаћања); подршку успостављању ефикасног система финансирања пољопривреде 
и руралног развоја и управљања ризицима; подршку процесима успостављања и 
јачања партнерског односа владиних и невладиних структура, система доброг 
управљања сектором, партиципативног одлучивања, децентрализације одлучивања 
и управљања фондoвима.  

4.5.39. Неопходно је наставити подршку институционалном оснаживању сектора кроз 
промовисање територијалног приступа у дефинисању програма и мера руралне 
политике, као и путем оснаживања улоге локалне самоуправе у области 
пољопривреде и руралног развоја; развијање модела функционалне међусекторске 
сарадње; позиционирање секторских питања (рурално становништво и рурална 
подручја) као међусекторских питања у јавним политикама; подстицање 
хоризонталног и вертикалног повезивања свих релевантних актера у сектору.  

4.5.40. Неопходно је јачање капацитета локалних актера за европске интеграције у 
сектору пољопривреде и руралног развоја, кроз подршку локалним 
самоуправама и институцијама које заступају интересе локалне самоуправе у 
дефинисању њихове улоге у сектору и примени поверених надлежности, а 
нарочито у преносу послова на ниво месних канцеларија. 

4.5.41. У области социјалног укључивања и смањења сиромаштва, неопходно је:  

 развити програме запошљавања у руралним областима, са фокусом на 
запошљавање у ванпољопривредним делатностима и укључивање руралног 
становништва у активне мере запошљавања; 

 афирмисати развој предузетништва жена и младих у руралним срединама  
 подржати активности које доприносе остваривању равноправног дохотка свих 

произвођача, нарочито у подручјима са ограниченим условима привређивања у 
пољопривреди; 

 креирати нове моделе образовања и подржати акције у области доступности 
образовања, знања и информација (дигитално укључивање руралног 
становништва); 

 побољшати доступност социјалних услуга кроз анализу обима и квалитета потреба 
руралног становништваи изградње нових социјалних сервиса; 

 подржати процесе удруживања кроз јачање капацитета и мотивације произвођача 
за разним облицима удруживања и 

 подржати локалне иницијативе и њихово умрежавање на свим нивоима (LEADER и 
други облици територијалних иницијатива, међуопштинска, прекогранична, 
међусекторска сарадња и сл.). 
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5. Преглед димензија и стања социјалне 
искључености и сиромаштва у Републици Србији 

5.1. Запошљавање и тржиште рада 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У СРБИЈИ 

5.1.1. Законодавни оквир за креирање политике запошљавања и спровођење програма и 
мера активне политике запошљавања чине два реформска закона усвојена 2009. 
године: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености430и Закон о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом431.  

5.1.2. Усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом432 одредбе овог 
прописа усклађене су са званичним статистичким подацима и прописима о 
државној помоћи, односно извршено је усклађивање износа средстава који се 
обезбеђује за одговарајуће намене подстицања запошљавања особа са 
инвалидитетом, али и одржања њиховог запослења у предузећима за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. 
Истовремено, обезбеђено је право на субвенције за рефундацију зарада запослених 
особа са инвалидитетом. Такође, усвојеним изменама и допунама укинути су 
пенали, али је остала обавеза послодаваца који не запошљавају особе са 
инвалидитетом да ту обавезу испуне на неки од законом предвиђених начина.  

5.1.3. Планирано је да се током 2014. године доношењем Закона о запошљавању 
странаца изврши усклађивање домаћих прописа са директивама433 и уредбама о 
праву грађана ЕУ и чланова њихових породица, што ће омогућити слободно 
кретање и боравак, као и слободан приступ тржишту рада у РС.   

5.1.4. У последњих неколико година ради се на реформи Закона о раду као главног 
оквира радног законодавства. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о 
раду434 у циљу свеобухватније заштите и обезбеђивања веће правне и материјалне 
сигурности запослених жена које су засновале радни однос на одређено време. 
Изменама овог закона продужава се радни однос на одређено време за време 
трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге 
детета. Циљ наведених измена је усклађивање сфере рада и родитељства и заштита 
деце са инвалидитетом.  

                                                   
430 „Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10. 
431 „Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13. 
432 „Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13. 
433 Узете су у обзир директиве ЕУ број: 2003/109, 2004/81, 2001/55, 2013/33, 2011/95, 2009/52, 2004/38 и 
2004/114 које се првенствено односе на кретање и боравак странаца, међутим делом се везују и за могућност 
запошљавања и обезбеђивања остваривања права на рад под одговарајућим условима. Новим законом би се 
обезбедило унапређење амбијента за страна улагања (због једнообразности регулативе), свеобухватно 
регулисање могућности заснивања радног односа са странцима, али истовремено и закључивање других 
уговора којима се остварују права по основу рада, изједначавање страних држављана који имају боравак на 
територији РС са домаћим држављанима у погледу могућности запошљавања на свим пословима и 
остваривања права по основу незапослености, утврђивање квота, у циљу вођења активне политике 
запошљавања држављана РС, подаци о радним миграцијама и друга питања од значаја за запошљавање. 
434„Службени гласник РС”, број 32/13. 
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5.1.5. Стратешки оквир политике запошљавања представља Национална стратегија 
запошљавања за период од 2011-2020. године435. У контексту смерница и 
препорука Стратегије „Европа 2020”а уз уважавање карактеристика националног 
тржишта рада, као основни циљ политике запошљавања утврђено је да се до краја 
2020. године успостави ефикасан, стабилан и одржив тренд раста запослености и да 
се политика запошљавања, као и институције тржишта рада, потпуно ускладе са 
политикама ЕУ. Приоритетне активности односиће се на повећање запослености 
улагањем у људски капитал и већим социјалним укључивањем, поред  подстицања 
запошљавања у мање развијеним регионима и развоја регионалне и локалне 
политике запошљавања; развој институционалних капацитета и експанзију 
програма активне политике запошљавања и редуковање дуалности на тржишту 
рада. Основни инструмент за спровођење политике запошљавања је Национални 
акциони план запошљавања, који на годишњем нивоу утврђујe приоритетe 
политике запошљавања и приоритетне категорије теже запошљивих лица.  

5.1.6. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања надлежно је 
за политику запошљавања. Број приватних агенција за запошљавање je 64, a  
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ) пoтписaлa је кoдeкс o 
сaрaдњи сa 41 aгeнциjoм зa зaпoшљaвaњe и  девет нeвлaдиних oргaнизaциja. При 
НСЗ формирана је мрежа од седам миграционих сервисних центара, чиме је 
омогућено пружање индивидуалне помоћи и савета незапосленим лицима и 
потенцијалним мигрантима. Отворени су центри за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у филијалама за 
запошљавање у Београду, Крагујевцу и Новом Саду, a у три филијале 
функционишу центри за информисање и професионално саветовање у Београду, 
Новом Саду и Нишу. Путем новог сајта Националне службе за запошљавање 
унапређен је систем информисања корисника услуга и онлајн посредовања у 
запошљавању. Република Србија је започела припреме за приступање EURES436 
мрежи као дела свеукупне припреме у домену европских интеграција.  

 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ 

5.1.7. У периоду кризе на тржишту рада Републике Србије забележен је висок негативан 
еластицитет запослености, односно већи пад запослених од пада БДП-а. Међутим, 
у периоду 2011-2013. године БДП је имао кумулативан раст од 1,9%, док је 
запосленост порасла за 2,6%. То значи да је у овом периоду коефицијент 
еластичности запослености у Републици Србији износио 1,37, односно да је раст 
БДП-а од једног процентног поена довео до раста запослености од 1,35%. У другим 
упоредивим земљама еластичност запослености у односу на БДП креће се у 
очекиваном распону између 0 и 1. Овај позитиван тренд запослености представља 
само корекцију после дужег периода изузетно изражене деструкције запослености. 

5.1.8. У 2013. години број запослених у Републици Србији порастао је на 2.311.000 
лица, док је запослених становника радног узраста (15-64) било мање од 2,2 
милиона437. Стопа запослености за одрасло становништво износила је 37,7%, 
односно 47,5% за становништво радног узраста. Број незапослених лица радног 
узраста износио је 655 хиљада лица, а одговарајућа стопа незапослености за 
становништво радног узраста износи 23%. У априлу 2014. годинe стопa 

                                                   
435 „Службени гласник РС”, број 37/11. 
436 Европска мрежа послова, https://ec.europa.eu/eures/page/index  
437 Према Анкети о радној снази (у даљем тексту: АРС) 
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запослености je 48%, док стопа незапослености износи 21,6% за становништво 
радног узраста. 

5.1.9. За праћење социјалне укључености у димензији запослености унутар самих земаља 
чланица, као и за поређење између земаља ЕУ, користе се примарни и секундарни 
показатељи социјалне искључености из домена рада и запослености. Први 
показатељ мери регионалну кохезију на тржишту рада и представља коефицијент 
варијације стопа запослености између NUTS-2 региона у оквирима земаља чланица 
ЕУ438. Коефицијент варијације стопа запослености региона према АРС у 
Републици Србији релативно је умерен: у периоду 2011-2013. године и износио 
је 0,04%. Одговарајући коефицијент у земљама ЕУ значајно је већи и не може се у 
потпуности поредити са подацима за Републику Србију (због величине посматрана 
четири региона потцењене су разлике у стопама запослености између региона). 
Због наведених особина овог показатеља, сва поређења између земаља су 
незахвална439. Важније је пратити кретање овог показатеља за Републику Србију у 
дужем временском периоду. 

5.1.10. Праћење показатеља Стопа дугорочне незапослености показује константно 
веома високе стопе дугорочне незапослености, као и тенденцију њиховог 
повећања током економске кризе. Стопа дугорочне незапослености у периоду 2011-
2013. године порасла је за нешто мање од 2 процентна поена, са 17,4% у 2011. на 
19,2% у 2012. години, да би се потом вратила на ниво од 17,5% у 2013. години. 
Поређење са земљама ЕУ показује да по овом обележју Република Србија има 
четвороструко вишу стопу дугорочне незапослености у односу на просеке ЕУ-28 и 
ЕУ-15, који су исти и износе свега 4,7%. 

Табела 5.1.10. Стопа дугорочне незапослености у Републици Србији (15-64) 
 2011. 2012. 2013. 
Мушкарци 16,9 18,4 16,4 
Жене  18,1 20,2 18,9 
Укупно 17,4 19,2 17,5 
Извор: АРС 

5.1.11. Учешће дугорочно незапослених у укупном броју незапослених веома је високо у 
Републици Србији, а креће се на нивоу од око две трећине. Иако се учешће 
дугорочно незапослених у 2009. години благо смањивало због већег прилива нових 
незапослених лица, нови нагли раст ове стопе (у 2013. години износи 76%) 
сугерише да су токови на тржишту рада све успоренији и да је велики број особа 
које су на почетку кризе изгубиле посао остао у том статусу. У односу на земље 
ЕУ, Република Србија има највеће учешће дугорочно незапослених у укупном 
броју незапослених. 

Табела 5.1.11. Учешће дугорочно незапослених у укупном броју незапослених (15-64) 
 2011. 2012. 2013. 
Мушкарци 73,0 77,2 75,5 
Жене  74,6 78,8 76,6 
Укупно 73,7 77,9 76,0 

                                                   
438 Што је већи овај коефицијент, то је већи ризик од социјалне искључености: претпоставка је да је 
искљученост највећа у оним регионима који знатно заостају иза просека земље. 
439 Овај показатељ се у оквиру ЕУ не израчунава у чланицама као што су Ирска, Данска, Словенија, Малта, 
Луксембург и три балтичке земље. 
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Извор: АРС  

5.1.12. Стопa веома дуге незапослености у Републици Србији je високa и раст је био 
интензиван последњих пар година. У односу на 2010. годину, када се ова стопа 
кретала на нивоу од око 10%, дошло је до раста за три процентнa поена (на 13,1% 
колико износи ова стопа у 2013. години). Стопа веома дуге незапослености је виша 
за жене у односу на стопе за мушкарце, а та разлика износи 1,9 процентних поена у 
2013. години. Поређењем са земљама ЕУ, поново се уочава огромна разлика између 
њихових просечних вредности овог показатеља, које износе око 2,5%, и вредности 
за Републику Србију, које су скоро шестоструко више. 

Табела 5.1.12. Стопа веома дуге незапослености у Републици Србији (15-64) 
 2011. 2012. 2013. 
Мушкарци 12,5 14,1 12.3 
Жене  13,7 15,7 14.2 
Укупно 13,1 14,8 13.1 
Извор: АРС 
 
Национално специфични показатељи  

5.1.13. Разлика у кључним показатељима тржишта рада између Републике Србије и 
ЕУ, а пре свега у стопи запослености становништва радног узраста, 
представља један од највећих суштинских изазова у процесу приступања 
Републике Србије ЕУ. Република Србија ће имати тежак и амбициозан задатак да 
у овој деценији оствари конвергенцију према циљевима које поставља Стратегија 
„Европа 2020”.  

Табела 5.2.13. Основни показатељи тржишта рада (15-64), Компаративна анализа – 
Република Србија и ЕУ 

Основни показатељи тржишта рада 
Србија 

ЕУ-28 
2011. 2012. 2013. 

1. Стопа активности 59,4 60,1 61,6 71,9 
 Мушкарци 68,1 68,8 70,1 78,0 
 Жене  50,7 51,2 53,2 65,9 
2. Стопа запослености 45,4 45,3 47,5 64,1 
 Мушкарци 52,4 52,4 54,9 69,4 
 Жене  38,4 38,1 40,1 58,7 
3. Стопа запослености старијих радника 31,4 31,6 34,3 50,2 
 Мушкарци 42,8 42,4 45,0 57,5 
 Жене  20,9 21,6 24,7 43,3 
4. Запослени према професионалном статусу     
 Запослени 72,5 69,6 70,8 84.1 
 Самозапослени 20,5 22,8 22,6 14.5 
 Помажући чланови домаћинства 7,0 7,5 6,6 1.4 
5. Запослени по секторима     
 Услуге 60,9 59,2 54,9 78,4 
 Индустрија 20,6 19,8 27,0 16,9 
 Пољопривреда 18,5 21,0 18,1 4,7 
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6. Запослени са краћим од пуног радног 
времена 8,6 8,1 9,4 19,5 

7. Учешће запослених са мање од 15 радних 
часова недељно 1,07 1,1 1,9 ... 

 8. Стопа незапослености 23,6 24,6 23,0 10,8 
 Мушкарци 23,1 23,9 21,7 10,8 
 Жене  24,3 25,6 24,6 10,9 
 9. Стопа незапослености младих 50,9 51,1 49,4 23,4 
 Мушкарци 47,6 47,9 44,6 22,1 
 Жене  57,1 57,0 57,5 22,7 
 10. Стопа дугорочне незапослености 17,4 19,2 17,5 5,1 
 Мушкарци 16,9 18,4 16,4 5,2 
 Жене  18,1 20,2 18,9 5,1 
 11. Стопа веома дуге незапослености 13,1 14,8 13.1 2,5 
 Мушкарци 12,5 14,1 12,3  
 Жене  13,7 15,7 14,2  
12.  Стопа неактивности 40,6 39,9 38,4 28,1 
 Мушкарци 31,9 31,2 29,9 22,0 
 Жене  49,3 48,8 46,8 34,1 
13.  Учешће незапослених који нису 

пријављени на евиденцију НСЗ-а 18,2 18,9 22,3 … 

Извор: РЗС, Анкета о радној снази - Билтен, Евростат, 2013. 

5.1.14. Основна промена у структури становништва радног узраста до 2011. године 
огледала се у померању активног у неактивно становништво. Међутим, тренд је 
промењен и број aктивних становника радног узраста почиње да расте, и у 
периоду 2011-2013. године порастао је за више од 16 хиљада лица. С обзиром на 
пад укупног становништва радног узраста, то је у истом периоду довело до пораста 
стопе активности за чак 2,2 процентна поена. Према АРС за 2013. годину, стопа 
активности жена износи 53%, а мушкараца 70%, што представља разлику од 17 
процентних поена. 

5.1.15. Запосленост становништва радног узраста (15-64) повећана је са свог 
историјског минимума од око 2.083.000 радника у 2012. на 2.198.000 радника у 
2013. години, што представља повећање за скоро 115.000 радника. Стопа 
запослености у истом периоду порасла је са 44,2% на 47,5%. Као и до сада, стопа 
запослености је већа за мушкарце и износи 54,9%, а мања за жене и износи 40,1%, 
што представља разлику у стопама запослености од 14,8 процентних поена (14,1 у 
првом кварталу 2014. године) и чини родни јаз запослености високим у односу на 
просек ЕУ-28 од 10,9 процентних поена у 2013. години. Стопа запослености 
младих у Републици Србији је јако ниска и у првом кварталу 2014. године 
износи 13,1%, што је више него двоструко мање од стопе запослености младих у 
ЕУ-28 (32,8%). У 2013. години стопа запослености старијих радника растe на 
34,3%. 

5.1.16. Ако посматрамо запосленост у Републици Србији према врсти радног односа440, 
онда је учешће у запослености (15-64) највеће код запослених радника (запослени 

                                                   
440 АРС, 2013.  
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за плату) 70,8%, док је број самозапослених на нивоу од 22,6%, а помажућих 
чланова домаћинства у укупној запослености 6,6%. Уколико се посматра 
запосленост по секторима (пољопривреда, индустрија и услуге) највећи проценат 
запослених (15-64) је у сектору услуга 54,9%, затим у сектору индустрије 27%, док 
у сектору пољопривреде ради 18,1%. Самозапосленост, запосленост у 
пољопривреди и неформална запосленост расли су брже од просека, што 
представља значајну супротност у односу на претходних пет година, када су ови 
облици запошљавања континуирано падали у односу на запосленост за плату, 
запосленост у секторима изван пољопривреде и неформалну запосленост. 
Проценат запослених сa краћим од пуног радног временa износи 9,4% и 
двоструко је нижи од просека у ЕУ. 

 
Табела 5.2.16: Стопа неформалне запослености (15+) 

Србија  
2011. 2012. 2013. 

Стопа неформалне запослености 18,8 17,5 19,3 
Извор: АРС 

5.1.17. Неформална запосленост у Републици Србији је релативно висока441. Рад у 
„сивој” економији повезан је са ниским зарадама и ниском продуктивношћу, 
ниским нивоом заштите на раду, лошим радним условима, без плаћеног 
здравственог и социјалног осигурања. Учешће неформално запослених лица 
старијих од 15 година износи 19,3%. Могућност остајања без посла међу 
неформално запосленима већа је него међу формално запосленим радницима. Ако 
посматрамо године старости, запосленост у неформалном сектору највећа је код 
младих (15-24) и опада са вишим старосним добом и стицањем радног искуства. 

5.1.18. Незапосленост у Републици Србији је висока. Број незапослених, као и стопа 
незапослености, континуирано је растао од 2008. године, као последица утицаја 
економске кризе на тржиште рада. Међутим, снажно повећање запослености и 
благо повећање активности од друге половине 2012. године отворило је простор за 
пад стопе незапослености на 23% у 2013. години, односно 21,6% у првом кварталу 
2014. године. Стопа незапослености жена порасла је у току кризе, тако да у 
2013. години она износи 24,6% (виша је за 1,6 процентних поена од укупне стопе 
незапослености за становништво радног узраста), односно 22,3% у првом кварталу 
2014. године. Разлика у стопама незапослености између мушкараца и жена (15-64) 
наставља да расте у 2013. години и износи 2,9 процентних поена, док се ова 
разлика смањује у првом кварталу 2014. године на 1,3 процентних поена. 

5.1.19. Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду 2011–2013. 
године, показује да највеће учешће у структури незапослених имају незапослена 
лица од 25 до 34 године (29%, односно 190.000 лица), а затим лица 35-44 године 
(22,8%, односно 150.000 лица). Ако посматрамо стопе незапослености према 
старосној структури лица, раст стопе незапослености бележи се у категорији лица 
35-44 године (за 0,5 процентних поена, са 19,1% у 2011. на 19,6% у 2013. години) и 
категорији старијих незапослених лица 55-64 године (за 0,3 процентних поена, са 
14,9% у 2011. на 15,2% у 2013. години).  

                                                   
441 Неформална незапосленост се односи на учешће лица која раде без формалног уговора о раду у укупном 
броју запослених. Обухвата запослене у нерегистрованој фирми, запослене у регистрованој фирми, али без 
формалног уговора o раду и без социјалног осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства. 
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5.1.20. Стопа незапослености младих је од почетка кризе нагло порасла, са 32,6% 
2008. на 49,4% у 2013. години (тj. oкo 15% oд укупнoг брoja млaдих) односно 51,8% 
у првом кварталу 2014. године, a стoпa aктивнoсти у дужeм je oпaдaњу. 
Пoслoдaвци у aнкeтaмa o квaлификaциjaмa редовно истичу нeзaдoвoљствo 
oбрaзoвним прoгрaмимa кojи утичу нa крeирaњe нeoдгoвaрajућих квaлификaциja, 
кao и нeдoстaтак прaктичних знaњa и рaднoг искуствa млaдих. Млади са 
факултетским дипломама су били најтеже погођени кризом. Од 2008. до 2012. 
године, стопа незапослености младих са вишим образовањем се удвостручила – 
порасла је са 28% на 55%. Главни део овог пораста догодио се током прве године 
кризе. Ефекат кризе на тржишту рада код младих утицао је на смањење броја 
доступних послова погодних за младе и губитак запослења младих радника, 
посебно немогућношћу продужетка уговора на одређено време. 

5.1.21. Поред тога што су незапослени, значајан број младих људи је истовремено и ван 
процеса образовања и обуке (видети: Табела 9 - Број незапослених младих људи 
који је истовремено и ван процеса образовања и обуке, 2011 – 2013. година, Анекс 
1). У Републици Србији број младих који нису запослени, нису су у образовању, 
нити су укључени у обуке442 износио је око 150 хиљада (19,5% од укупног броја 
младих старости од 15-24 године) у 2013. години. што представља смањење у 
односу на 2012. и 2011. годину (око 21%).443. Број младих који нису запослени, 
нису су у образовању, нити су укључени у обуке износио је око 140 хиљада (25,3% 
од укупног броја младих старости од 18-24 године) у 2013. години, што такође 
представља смањење у односу на период 2011-2012. година (око 28%). Имајући у 
виду упоредне емпиријске налазе везане за утицај дугорочне незапослености на 
будућа примања младих људи (ефекат „ожиљка”)444, забрињава податак да чак 60% 
незапослених испод 25 година тражи посао дуже од 12 месеци. 

5.1.22. Стопа незапослености старијих радника удвостручила се у периоду од 2008. до 
2013. године, са 8,2% на 15,2%. У релативним оквирима, однос укупне стопе 
незапослености и стопе незапослености старијих особа смањен je са 1,71:1 на 
1,51:1, што представља значајно погоршање, имајући у виду дугорочни однос ове 
две стопе. Током последњих година, старији радници су пре свега погођени 
процесима приватизације и реструктурирања предузећа.  

5.1.23. Квалификациона структура незапослених лица показује да, у укупној 
незапослености, незапослена лица са високим и средњим образовањем учествују са 
81,7%, а лица без школе и нижег образовног нивоа са 18,3%. Међу незапосленим 
лицима у 2013. години најбројнија су лица са средњим образовањем (64,2%, 
односно 420.000 лица) код којих је изражена и највиша стопа незапослености 
24,6%, док је код лица са високим образовањем (11,4%, односно 75.000 лица) стопа 
незапослености износила 17,5%. 

5.1.24.  Стопа незапослености лица са нижим степеном образовања у значајној мери 
се погоршала. Од почетка кризе стопа незапослености лица са нижим степеном 
образовања (завршена основна школа и ниже) порасла је са 13% 2008. на 23,1% 
2013. години. Нижи степен образовања често је комбинован са другим факторима 
рањивости, јер припадају теже запошљивим лицима на тржишту рада: старији 
радници, становништво из руралних подручја, особе са инваидитетом и Роми. 

                                                   
442 Енг. NEET,  Not in employment, education or training.  
443 АРС 2011, 2012, 2013 
444 Gregg, P. and Tominey, E. (2005) ”The wage scar from male youth unemployment". Labour EconoMICS, 12(4), pp. 
487-509 
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Порези на зараде за минималну зараду су скоро исти као и за просечну зараду, а 
бенефиције не постоје. Последица тога је да лица са нижим степеном образовања 
имају ограничене могућности да пронађу запослење ван „рањиве” запослености, 
што додатно објашњава веома ниску стопу активности лица са нижим степеном 
образовања и парадокс у вези са релативно ниском стопом незапослености ове 
групе. 

5.1.25. Тржиште рада у Републици Србији одликује се једном од највиших стопа 
неактивности у региону, јер се пад запослености услед економске кризе у 
земљама у региону углавном „прелио” у незапосленост, a у Републици Србији 
знатан део оних који су изгубили посао повукао се из радне снаге у неактивност. 
Oд избијања економске кризе 2008. године, неактивност је била у значајном 
порасту, како у апсолутним, тако и у релативним показатељима. Међутим, у 
периоду 2011-2013. године, број неактивних особа старијих од 15 година смањио се 
за око 216 хиљада лица, а стопа неактивности опала је за два процентна поена. 
Према подацима АРС из 2013. године 38,4% лица радног узраста (15-64), односно 
51,6% особа старијих од 15 година у Србији је неактивно, а подаци из првог 
квартала 2014. године показују скоро непромењен ниво. Укупан број неактивних 
лица нешто је мањи од 3,2 милиона.  

5.1.26. Трендови неактивности указују на њен неравномеран раст за различите групе. 
Нeaктивнoст млaдих (15-24) кoнтинуирaнo се пoвeћaвa oд oктoбрa 2008. гoдинe, сa 
66,2% нa 71,2% у oктoбру 2011. и 72,8% у првом кварталу 2014. године. Најчешћи 
узрок неактивности младих на тржишту рада јесте чињеница да се велики део ове 
популације и даље налази на школовању. Са друге стране, учешће неактивних лица 
која као разлог своје неактивности наводе образовање, ниже је како у односу на 
просек ЕУ, тако и у односу на све земље у окружењу. Стопа неактивности 
изражена је и код жена, са 47,2% у првом кварталу 2014. године и повезана је са 
утицајем породичних обавеза и нижом могућности зарађивања када се укључе на 
тржиште рада. Ова стопа виша је у односу на укупну стопу неактивности (38,8%), 
као и на стопу неактивности код мушкараца (30,3%). Стoпa нeaктивнoсти oсoбa сa 
инвaлидитeтoм изнoсилa je 69%445 и упркoс нaпрeтку oствaрeнoм пoслe дoнoшeњa 
зaкoнa из 2009. гoдинe, нajвeћи брoj ових oсoбa и дaљe je извaн тржиштa рaдa због 
oбeсхрaбрeнoсти и нeпoвoљне oбрaзoвнe структуре, кao и нeдoстaткa рaднoг 
искуствa. Стoпа нeaктивнoсти осoба рaднoг узрaстa сa нижим oбрaзoвaњeм 
износила је 57,5%, двoструкo вишe у oднoсу нa висoкooбрaзoвaнe. Oбухвaт oвих 
лицa aктивним прoгрaмимa тржиштa рaдa, кao штo су jaвни рaдoви, прoгрaми 
„другe шaнсe”, нeдoвoљaн je дa би их пoдстaкao нa трajниjу aктивaциjу. Рeлaтивнo 
висoкa нeaктивнoст различитих група рeзултaт je сaдejствa понуде послова, 
институциoнaлних рeшeњa нa тржишту рaдa и дeмoгрaфских фaктoрa, укључуjући 
стaрeњe стaнoвништвa и рaднe мигрaциje. 

5.1.27. Негативан тренд смањења формалне запослености пратио је раст 
регистроване незапослености446. Просечан број незапослених лица на евиденцији 
НСЗ се у периоду 2011-2013. године повећао за око 22 хиљаде лица или 3%. 
Укупан број особа са инвалидитетом пријављених на евиденцију НСЗ на крају 
2013. године био је 20.627 лица (6.774 су жене или 33%), док је број незапослених 
особа са инвалидитетом која желе да НСЗ посредује у њиховом запошљавању 

                                                   
445 Стопа запослености особа са инвалидитетом била је 27%, а стопа незапослености 13,3% - Анкета о 
животном стандарду, РЗС, 2007  
446 На евиденцији НСЗ просечно је било у 2011. години 752.837 незапослених лица, у 2012. години 761.834 
незапослених лица, а у 2013. години 774.888 незапослених лица 
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14.491 лица (4.761 су жене или 33%). Учешће особа са инвалидитетом у укупном 
броју незапослених лица на евиденцији НСЗ је 2,7%. Квалификациона и старосна 
структура незапослених особа са инвалидитетом представља отежавајућу околност 
за запошљавање и укључивање ових лица у мере активне политике запошљавања. 
Преко 40% незапослених особа са инвалидитетом су неквалификовани радници, са 
средњим нивоом образовања је 51,4%, више образовање има 2,1%, а свега 2,2% 
лица стекло је високо образовање. У погледу старосне структуре, свега 15,1% лица 
млађе је од 30 година; у категорији 30–50 година налази се 42,7%, а 42,3% 
незапослених особа са инвалидитетом старије је од 50 година.  

5.1.28. На евиденцији НСЗ je 22.102 лица ромске националности, од којих су 10.150 
жене или 46%, што представља учешће Рома од 2,9% у укупном броју 
незапослених лица на евиденцији НСЗ. Ако посматрамо године старости, највећи 
број Рома на евиденцији НСЗ је од 15 до 30 година (34% од укупно пријављених 
лица ромске националности на евиденцију НСЗ), што значи да трећина 
незапослених Рома припада категорији младих. Ако се посматра образовни ниво, 
89,8% од укупног броја пријављених на евиденцију НСЗ лица ромске 
националности је неквалификовано, 9,8%је са средњим стручним образовањем , 
док само 85 Рома и Ромкиња пријављених на евиденцију НСЗ има више и високо 
образовање (0,4%). Лоша образовна структура ромске популације представља 
велики изазов коме се треба посветити у наредном периоду. Учешће незапослених 
лица која нису пријављена на евиденцију НСЗ показује искљученост из услуга 
посредовања НСЗ и у 2013. години износи 22,3%. 

5.1.29. Положај појединаца на тржишту рада, као и количина понуђеног рада када се нађу 
на тржишту рада, одлучујуће утичу на ниво сиромаштва и социјалне искључености 
(за више погледати одељак Финансијско сиромаштво и ускраћеност 
егзистенцијалних потреба).  
 

Социјални дијалог 

5.1.30. У 2011. години потписан је Социјално-економски споразум између Владе и 
репрезентативних социјалних партнера447 са циљем успостављања партнерства у 
решавању најважнијих проблема економске и социјалне политике и ублажавања 
ефеката економске кризе. 

5.1.31. Нацрти закона и измене постојећих прописа из области економије, зарада и 
здравства, иако у надлежности Социјално-економског савета Републике 
Србије, нису достављени на мишљење том телу448, а Савет се изјаснио о 
Националној стратегији запошљавања за период 2011-2020. године. У 2012. години 
на мишљење Савету нису достављени нацрти закона из области економије и 
здравства449, док се Савет изјаснио о сету закона из области образовања450, као и о 

                                                   
447 http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/doc/izvestaj_o_radu_saveta_i_sekretarijata_11.pdf 
448 Закон о изменама и допунама закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 57/11); Закон 
о изменама и допунама Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 57/11); Закон о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11); Закон о јавно-приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11); Закон о изменама и допунама Закона о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени гласник РС”, број 92/11).  
449 Закон о јавним предузећим („Службени гласник РС”, број 119/12); Закон о изменама и допунама Закона о 
здравственом осигурању и Закона о изменама и допунама закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС”, број 119/12); Закон о буџету  Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 114/12); 
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12). 
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подзаконским актима из области безбедности и здравља на раду и запошљавања451. 
У 2013. години  oдржане су две седнице.452 На Савету су представљени планирани 
ефекти економских мера453, a Нацрт закона о приватизацији и Нацрт закона о 
изменама и допунама Закона о стечају прослеђени су Влади без мишљења Савета. 
У току је рад на изменама и допунама Закона о раду454.   

5.1.32. Стално радно тело Савета за економска питања спровело је истраживање о 
ефектима приватизације у Републици Србији. Просечан број радника у 
предузећима обухваћених истраживањем у 2011. години, а која су наставила да 
послују готово је преполовљен (са 497 на 260), а укупан број радника у њима 
смањен је за 45%. Такође, број предузећа која раднике ангажују на одређено време 
је порастао, а смањује се и број синдикално организованих радника. Број 
приватизованих предузећа у којима данас постоји колективни уговор смањен  је у 
односу на период пре приватизације за више од 20%. Стално радно тело Савета за 
економска питања спровело је истраживање о ефектима реструктурирања јавних 
и јавно-комуналних предузећа.455 Пoтрeбнo je усвојити стратегију 
реструктурирања јавног сектора и избећи досадашња парцијална решења, која су се 
oднoсилa на отпуштање дела запослених и поновно запошљавање других. 

5.1.33. Мрежа локалних социјално-економских савета и даље је неразвијена и, са 
изузетком Покрајинског социјално-економског савета, у највећој мери је 
неактивна. Укупно регистрованих локалних савета у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања је 19, а основаних споразумом који нису 
регистровани је седам, код којих недостатак формалне регистрације не значи 
нужно и неактивност456. Најчешће препреке за регистрацију су проблеми са 
репрезентативношћу социјалних партнера, пре свега послодаваца, али и недостатак 
политичке воље локалних самоуправа. У малом броју градова и општина средства 
за рад савета  опредељена су буџетом и у врло скромним износима, још мањи број 
делује на основу плана рада и са активним радним групама, а готово ниједан нема 
успостављен секретаријат.  

5.1.34. У 2011. и 2012. години постигнут је известан напредак када је у питању бипартитни 
социјални дијалог на гранском нивоу у такозваном реалном сектору. Закључени су 
колективни уговори у грађевинском сектору, сектору хемије и неметала, као и у 
сектору пољопривреде, дуванске индустрије и водопривреде Републике Србије.457 
С обзиром да су потписани на период од три године, већ 2014. и почетком 2015. 
године нови изазов за актере социјалног дијалога биће преговори о њиховом 
продужењу или потписивању нових. И даље највећу покривеност колективним 
уговорима имају запослени у јавним службама и државним органима. У 2011. и 

                                                                                                                                                       
450 Нацрт закона о образовању одраслих; Нацрт закона о основном образовању и васпитању и Нацрт закона о 
средњем образовању и васпитању. 
451 Предлог Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера; 
Предлог националног акционог плана запошљавања за 2013. годину. 
452 У питању је најмањи број одржаних седница у календарској години од када је Савет основан законом. 
453 Министарство финансија: Информација о пакету мера за стабилизацију јавних финансија и опоравак 
привреде, од 08.10.2013. године.  
454 http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/381-pregled-odredbi-zakona-o-radu-koje-se-menjaju-i-dopunjuju  
455 Извештај о раду Социјално-економског савета и Секретаријата у 2012. години, број: 72/2013. 
456 Секретаријат Социјално-економског савета 
457 Грански колективни уговор за металску индустрију потписан у децембру 2011. године, Унија послодаваца је 
већ у новембру 2012.  једнострано отказала. 
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2012. години донетa je одлукa о проширеном дејству на све послодавце за пет 
гранских колективних уговора458.  

5.1.35. Износ минималне зараде у Републици Србији утврђује Социјално-економски савет, 
а у случају изостанка договора о износу, одлуку о томе доноси Влада. Почетком  
2011. године Савет је утврдио износ по радном часу од 95 динара нето459, што је на 
месечном нивоу износило 16.530 динара (нето). До краја године износ је повећан на 
102 динара.460 Овај износ важио је закључно са мартом 2012. године, када је Савет 
донео одлуку о повећању на 115 динара461, односно 20.010 динара на месечном 
нивоу. Нова усаглашавања у фебруару 2013. године нису довела до консензуса, и 
Влада је донела одлуку да износ од 115 динара остане све до краја 2013. године.462 
Однос минималне зараде према просечној, који у последњих неколико година 
осцилира око 45-50%, може се сматрати релативно високим за земљу са скромним 
БДП-ом и високом незапосленошћу попут Србије. Ипак, он не одудара од 
европског просека. 

 
Социјално предузетништво 
5.1.36. У Републици Србији је 2012. године деловало 1.196 социјалних предузећа. У 

укупном броју највећи удео имају задруге (66%) и удружења грађана (24%). Близу 
половине социјалних предузећа (46%) налазило се у Региону Војводине, док их је у 
Београдском региону свега 11%. Бруто додата вредност социјалних предузећа 
износи свега 0,2% БДП-а, којем су највише допринеле задруге (75%) и удружења 
грађана (11%). У социјалним предузећима је било запослено 10.326 особа, што 
чини 0,6% укупног броја запослених у Републици Србији: највише их је било 
запослено у задругама (59%), предузећима за запошљавање особа са 
инвалидитетом (20%) и удружењима грађана (14%). Половина укупног броја 
запослених у сектору социјалних предузећа долази из категорије теже запошљивих 
лица (14% лица старости до 30 година и 36% лица старијих од 51 године). У овом 
сектору било је ангажовано око 24 хиљаде волонтера, од чега преко 90% у 
удружењима грађана. У погледу социјалних циљева, 62% социјалних предузећа 
бави се економским оснаживањем, а 15% има социјално-хуманитарну мисију. 
Најчешћи проблеми за социјална предузећа су недостатак финансијских средстава, 
ниске цене производа/услуга и ненаплаћена потраживања. 463  

5.1.37. У 2013. гoдини активно је 45 предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом која запошљавају око 1.670 особа са 
инвалидитетом, а којима се из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију 
и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом пружа подршка кроз 
обезбеђивање субвенција дела зарада за особе са инвалидитетом, средства за 
побољшање услова рада. У 2013. гoдини за мере подстицања запошљавања и 

                                                   
458 Посебан колективни уговор за делатност пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде; 
Посебан колективни уговор за делатност грађевине и индустрије грађевинског материјала (укључујући и Анекс 
1) и Посебан колективни уговор за делатност хемије и неметала, а у 2012. години и за Посебан колективни 
уговор за грађевинарство и Посебан колективни уговор за металски сектор. 
459 „Службени гласник РС”, број 35/11. 
460 „Службени гласник РС”, број 22/12. 
461 „Службени гласник РС”, број 22/12. 
462 „Службени гласник РС”, број 31/13. 
463 Економски утицај социјалних предузећа у Србији, РСЗ 2014. У социјална предузећа убројају се задруге, 
удружења грађана, фондације, предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом, агенције за развој, пословни инкубатори и зависна „spin-off” предузећа. 
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професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, НСЗ је имала на 
располагању 645 милиона динара. Предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом потрошила су око 772 милиона динара.464 У 
сектору социјалних предузећа највећу продуктивност оствариле су агенције за 
развој, пословни инкубатори и фондације, док је пет пута мања продуктивност у 
предузећима за запошљавање особа са инвалидитетом и зависним предузећима.465  

5.1.38. Усвojeн je Зaкoн o сoциjaлнoj зaштити466, кojи увoди плурaлизaм лиценцираних 
пружaлaцa услугa сoциjaлнe зaштитe и отвара пoтeнциjaлнo тржиштe зa сoциjaлнa 
прeдузeћa. Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa467 oтвaрa мoгућнoст за учeшћe сoциjaлних 
прeдузeћa кoja сe фoкусирajу нa особе са инвалидитетом, а јавне институције могу 
одредити и додатне услове којима би били испуњени социјални аспекти. Нови 
нацрт Зaкoнa o зaдругaмa још увек није усвојен на седници Владе. . Нацрт увoди 
кoнцeпт „сoциjaлних зaдругa”, кoje су пoкaзaлe значајан потенцијал у пojeдиним 
зeмљaмa ЕУ. У прeтхoднoм пeриoду, Влaдa je утврдила прeдлoг Зaкoнa o 
сoциjaлнoм прeдузeтништву и зaпoшљaвaњу у сoциjaлним прeдузeћимa, кojи ниje 
усвojeн у 2013. гoдини.    

5.1.39. Систeм jaвних нaбaвки jeдaн je oд кључних извoрa финансирања сoциjaлних 
прeдузeћa, али су потребне и друге мeре пoдршкe и изгрaдња кaпaцитeтa у циљу 
oдрживoсти. Стратегијa  развоја јавних набавки468 увoди сoциjaлни aспeкт 
jaвних нaбaвки (пoрeд “зелених набавки”) и oтвaрa мoгућнoст зa нове моделе 
сарадње приватног, јавног и цивилног сектора. Пoтeнциjaл сoциjaлнoг 
прeдузeтништвa прeпoзнaje и Национална стрaтeгиja зaпoшљaвaњa за период 
2011-2020. године, кao и акциони план, кроз мере подстицања запошљавања, 
развојa социјалног предузетништва и социјалног укључивања теже запошљивих 
лица. 

5.1.40. Развој сeктoра сoциjaлнoг прeдузeтништвa заговарају Коалицијa за развој 
социјалног предузетништва469 и Мрежa социјалне економије Србије (СЕНС)470, 
која окупља 31 члaницу: удружeњa грaђaнa, прeдузeћa зa прoфeсиoнaлну 
рeхaбилитaциjу oсoбa сa инвaлидитeтoм, друштвa сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу и 
зaдругe. Финaнсиjскa и саветодавна пoдршкa зa сoциjaлнa прeдузeћa билa je 
пружeнa oд стрaне две бaнке и нa бaзи прojeктнoг финaнсирaњa471. Средства су 
коришћена за јачање социјалних предузећа и проширење капацитета, а 
истовремено је приватни сектор започео са праксом откупљивања производа и 
услуга од социјалних предузећа. 

 
МЕРЕ И ПРОГРАМИ 
5.1.41. Исплата новчане накнаде за случај незапослености (пасивне мере тржишта 

рада) врши се просечно месечно за 70 хиљада корисника (мање од 10% од укупног 
броја регистрованих незапослених) и у те сврхе издваја се последњих година око 

                                                   
464 Извештај о реализацији Националног акционог плана за 2013. годину 
465 Економски утицај социјалних предузећа у Србији, РСЗ 2014. 
466 „Службени гласник РС”, број 24/11. 
467 „Службени гласник РС”, број 124/12. 
468 „Службени гласник РС”, број 71/11. 
469 http://www.emins.org/uploads/useruploads/publikacije/Korsp_brosura-fb_FIN.pdf  
470 http://sens.rs/clanice-mreze  
471 Ерсте банка, Уникредит банка, USAID, Британски савет, УНДП и Ход фондација. 
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1,5 милијарди динара на месечном, односно 17 милијарди динара на годишњем 
нивоу. Учешће ових издатака у БДП-у је релативно стабилно током година и 
износи око 0,5%.  

5.1.42. Упркос погоршању кључних показатеља тржишта рада током 2011. године и 
најавама да ће сe повећати издвајања за мере активне политике запошљавања, у 
буџету за 2012. и 2013. годину средства за ове намене су значајно смањена. У 2011. 
години она су износила 0,19% БДП-а, у 2012. години су пала на 0,10% БДП-а, да би 
ребалансом буџета у 2013. години она износила свега 0,03% БДП-а (видети: Табела 
10 - Средства обезбеђена у буџету Републике Србије за мере активне политике 
запошљавања, 2011-2013. година, у динарима, Анекс 1). То је далеко мањи удео у 
поређењу са земљама у региону, а такође и далеко испод предвиђеног удела 
утврђеног Националном стратегијом запошљавања 2011−2020. године, којом се 
предвиђа да издвајања за мере активне политике запошљавања буду повећана на 
0,4% БДП-а до 2013. године, и 0,5% БДП-а до 2020. године. Ипак, укупна 
издвајања за подршку запошљавању незапослених лица знатно су већа, јер 
укључују средства Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и 
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом (видети: Табела 11 - Средства 
Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом, 2011-2013. година, у динарима, Анекс 1) и програме покрајинских 
и локалних власти, финансираних из буџета територијалне аутономије и јединица 
локалних самоуправа. 

5.1.43. Укупан број незапослених лица која су користила услуге/мере активне политике 
запошљавања у 2013. години био je oкo 184 хиљаде (видети: Табела 12 - Преглед 
незапослених лица која су користила услуге и мере активне политике 
запошљавања, 2011-2013. година, Анекс 1), а до сада су средства била довољна да у 
просеку око 20% незапослених лица на евиденцији НСЗ користи услуге/мере 
активне политике запошљавања током једне године. У циљу праћења ефикасности 
спровођења мера активне политике запошљавања и утврђивања учинка 
Националне службе за запошљавање, Mинистарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и НСЗ закључују Споразум о учинку НСЗ на годишњем 
нивоу; садржи податке о ефектима и резултатима реализације мера и активности 
укупно (видети: Табела 13 - Преглед запослених лица након укључивања у мере 
активне политике запошљавања, 2011-2013. година, Анекс 1) и по категоријама 
теже запошљивих лица и родно су разврстани. Након укључивања у мере активне 
политике запошљавања у 2013. години запослено је 21.932 корисника, што 
представља 22% од укупно укључених лица у мере активне политике запошљавања 
у тој години. 

5.1.44. Мере посредовања у запошљавању и професионалне оријентације и 
саветовања о планирању каријере472 ангажују веома скроман проценат средстава 
издвојених за активну политику запошљавања у конкретној години, али је њима 
обухваћен велики број незапослених лица, a ове мере сматрају се 
најефикаснијим473. Програми додатног образовања и обука474 у периоду 2011-

                                                   
472 У питању су: процена запошљивости и индивидуални планови запошљавања, посредовање по захтеву 
послодавца, обуке за активно тражење посла, клубови за тражење посла, сајмови запошљавања, информисање 
о могућностима за развој каријере, саветовање, селекција и класификација и тренинг самоефикасности. 
473 У 2013. години урађена је евалуацију нето утицаја следећих мера: клуб за тражење посла, обука за активно 
тражење посла АТП 1, тренинг самоефикасности АТП 2 и сајмови запошљавања, на стопу запошљавања лица 
која су их користила, на основу административних података. Добијени резултати нето ефеката мера за период 
евалуације 6 месеци и дуже након завршетка посматране мере473 су позитивни и статистички значајни и износе 
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2013. године ангажовали су нешто мање од 60% средстава издвојених за активну 
политику запошљавања. Програми за приправнике и програми стручне праксе у 
највећој мери обухватају младе, добро образоване особе које траже прво запослење, 
док се у програме обука чешће укључују ниско квалификоване особе. Програм 
стручне праксе, уведен 2011. године, подразумева стицање практичних знања и 
вештина за самосталан рад у струци без заснивања радног односа, а намењен је 
незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим 
образовањем.  

5.1.45. Субвенције за запошљавање475 увек су међу најскупљим мерама по кориснику, па 
је стога потребно поклонити нарочиту пажњу њиховом обликовању и праћењу 
током спровођења. У периоду 2011-2013. године субвенције су ангажовале око 25% 
средстава издвојених за активну политику запошљавања. У истом периоду 
програмима јавних радова ангажовано је око 15% средстава издвојених за 
активну политику запошљавања. Програми јавних радова требало би да пруже 
привремену финансијску подршку и радно искуство обесхрабреним, дугорочно 
незапосленим, сиромашним радницима и да тако повећају њихову будућу 
запошљивост. У пракси, овај циљ је понекад био у сенци субвенционирања 
корисних локалних активности релативно независно од степена ангажовања 
припадника посебно осетљивих група. Као резултат Уредбе о подстицању 
запошљавања усвојене 2011. године,476 кроз подршку отварању нових радних 
места, смањивању утицаја економске кризе и подстицању запошљавања у 
приватном сектору, 16.623 послодаваца је користило ову олакшицу за 
запошљавање, док је 40.701 лица запослено, од чега 27.676 са евиденције 
незапослених лица НСЗ, у периоду од маја 2011. до децембра 2013. године. 

5.1.46. Од 2009 - 2011. године програм „Прва шанса” обухватиo је укупно око 45 хиљада 
младих који су кроз овај програм стекли прво радно искуство. Други програм су 
субвенције за запошљавање послодавцима за отварање нових радних места, које су 
запослиле у просеку 1.500 младих сваке године. Током 2011. године започет је нови 
програм стручне праксе, који је обухватио око 6.500 младих до 30 година живота. 
До фебруара 2012. године око 2.680 младих учествовало је у мерама које су 
подржане кроз Фонд за запошљавање младих (51,4% мушкараца, 48,6% жена)477. У 
НAПЗ за 2013. годину новина је реализација пакета услуга за младе, као начина 
да се пружи интегрисана услуга младима у условима веома скромних средстава за 
активне програме тржишта рада. Пакет услуга за младе реализован је укључивањем 
у мере активне политике запошљавања скоро 20.000 лица из категорије младих 

                                                                                                                                                       
2 процентна поена за клубове за тражење посла, 3 процентна поена за обуке за активно тражење посла АТП 1 и 
8 процентних поена за сајмове запошљавање, док за тренинг самоефикасности АТП 2 нема позитивних нето 
ефеката, јер је циљ мере активација незапослених лица. Ипак, требало би имати у виду да су финансијска 
средства утрошена на посредовање у запошљавању и професионалну оријентацију и саветовање о планирању 
каријере, па према томе и њихов удео у укупним трошковима мера активнеполитике запошљавања, прилично 
потцењена, с обзиром да се трошкови ових мера углавном покривају из оперативних трошкова НСЗ. Треба 
нагласити да је број лица укључен у ове мере условљен ограниченим капацитетима Националне службе за 
запошљавање (број запослених и просторно технички услови). 
474 У питању су: програми оспособљавања за самостални рад (приправници, стручна пракса, стицање 
практичних знања), обуке (за тржиште рада, на захтев послодавца), преквалификација и доквалификација и 
функционално основно образовање одраслих. 
475 У питању су субвенције за самозапошљавање и субвенције за запошљавање послодавцима за отварање 
нових радних места. 
476 „Службени гласник РС”, бр. 32/11 и 34/11.  
477 Summative Evaluation Report: Joint Programme - Support To National Efforts For The Promotion Of Youth 
Employment And Management Of Migration. 
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укључених у мере у прва три месеца од пријаве на евиденцију, што представља 
учешће од 21,7% у укупном броју теже запошљивих лица укључених у мере 
активне политике запошљавања (91.038 лица).  

5.1.47. Старији радници (50+) су укидањем програма „Отпремнином до посла” остављени 
без посебног програма који би био усмерен на њихово активирање, те је њихова 
позиција на тржишту рада остала веома тешка, упркос механичком побољшању 
стопе активности због продужетка старосног услова за пензију и других мера, као 
што је увођење строжијег режима за инвалидске пензије. Програм „Друга шанса”, 
усмерен на функционално образовање одраслих и њихову припрему за укључивање 
на тржиште рада, обухватио је старије раднике на нивоу око 9% од укупног броја 
корисника програма. Стандардни програм субвенција за обавезно социјално 
осигурање за новозапослене раднике478 имао је 32% корисника из ове старосне 
категорије од укупног броја корисника. 

5.1.48. Посебан проблем на тржишту рада и даље представља велики број вишковa 
запослених. Радноправни статус и запошљавање ове категорије решавали су се на 
различите начине, укључујући и применом различитих мера активне политике 
запошљавања, а у 2013. години започело се са реализацијом пакета услуга за 
вишкове запослених старијих од 50 година. Пакет је реализован укључивањем у 
мере активне политике запошљавања 786 лица из ове категорије (учешће од 0,9% у 
укупном броју теже запошљивих лица укључених у мере активне политике 
запошљавања).  

5.1.49. Број укључених особа са инвалидитетом у програме и мере активне политике у 
2013. години повећан je за око три пута (око 5.600 особа са инвалидитетом је 
укључено у мере) у односу на 2009. годину. Током 2013. године издато је 22 
одобрења за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације особа 
са инвалидитетом. Од почетка примене Закона о запошљавању и професионалној 
рехабилитацији запослено је око 28 хиљада особа са инвалидитетом479.  

5.1.50. Поред расписивања редовних јавних позива, НСЗ расписује и посебне јавне позиве 
за доделу субвенција за самозапошљавање и зa послодавцe за запошљавање лица 
ромске националности. Уз субвенцију послодавцима за отварање нових радних 
места запослено је укупно осам Рома, док је уз субвенцију за самозапошљавање 
започело сопствени посао укупно 28 Рома. Поред ових позива, Роми се укључују и 
у остале програме и мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ. У 
2013. години у мере активне политике запошљавања укључено је бише од 3.000 
Рома. Лица ромске националности су током 2013. године представљала 33% 
учесника програма функционалног образовања одраслих. Учешће Ромкиња у 
субвенцијама за самозапошљавање стално расте - са 36% 2008. године на 40% 2013. 
године.  

5.1.51. У оквиру пројекта Техничка подршка за инклузију Рома, који финансира 
Европска унија а спроводи Мисија ОЕБС-а, једна од компоненти усмерена је на 
подршку предузећима која имају потенцијал за одрживо запошљавање Рома (у 
процесу селекције 44 иницијативе/предузећа изабране су за подршку од укупно 68). 

5.1.52. Децентрализација и подстицање развоја регионалне и локалне политике 
запошљавања један је од приоритета политике запошљавања. У току 2011. 

                                                   
478 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, „Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 
5/09, 52/11, 101/11, 7/12-усклађени дин. изн., 8/13-усклађени дин.изн., 47/13, 108/13 и 6/14-усклађени дин. изн.). 
479 1. мај 2009 – 30. мај 2014. године, Национална служба за запошљавање. 
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године одобрено је суфинансирање 122 локална акциона плана запошљавања у 121 
локалној самоуправи и АП Војводини. Средства из буџета Републике Србије која 
су опредељена за суфинансирање програма и мера износила су 22,8% средстава за 
реализацију активних мера запошљавања, од чега је половина отишла у неразвијене 
општине У 2012. години одобрено је суфинансирање 135 акциона плана 
запошљавања и подржано је учешће у финансирању локалних акционих планова 
запошљавања 82 неразвијене општине (обезбеђено је 51,91% средстава у односу на 
укупно опредељена средства). У 2013. години, подржано је суфинансирање 130 
захтева локалних самоуправа. Међутим, средства намењена реализацији мера 
ребалансом републичког буџета знатно су умањена, па у већини случајева до 
суфинансирањa није дошло, али су многе локалне самоуправе одлучиле да 
реализују мере предвиђене акционим плановима сопственим средствима480. 

5.1.53. У оквиру мера подршке развоја малих и средњих предузећа и предузетника 
(МСПП)481 реализовани су следећи програми у 2013. години: Програм подршке 
иновативним брзорастућим малим  и средњим предузећима (додељено је око 26 
милиона динара, а 32 предузећа су добила средства);  Програм подршке малим 
предузећима за набавку опреме за 78 предузећа (додељено око 93 милиона динара); 
Програм стандардизованог сета услуга за мала и средња предузећа и предузетнике 
који се реализује преко акредитованих регионалних  развојних агенција у износу од 
41 милион динара. У 2013. години покренут је пилот пројекат финансијске 
подршке кроз Програм подршке активностима удружења за подстицање развоја 
предузетништва. Један од специфичних циљева је промовисање омладинског и 
женског предузетништва, укључујући и развој вештина и знања и подршку за 
реализацију пословне идеје. Подржано је девет удружења, а од укупно 
реализованих средстава (осам милиона динара) за развој женског предузетништва 
утрошено је 1,3 милиона динара482. 

5.1.54. Када је реч о подстицању женског предузетништва, покренута је кредитна линија 
Фонда за развој за развој женског предузетништва у 2012 години. У периоду 2012 – 
2013. године483 додељено је пет кредита за правна лица у вредности од 15,4 
милиона динара, а предузетницама је одобрен 21 захтев у вредности од 49 милиона 
динара.484  

5.1.55. У периоду 2011-2013. године, Министарство омладине и спорта наставило је да 
промовише програме и пројекте у области развоја омладинског предузетништва, 
подршком различитим мерама и активностима које су имале за циљ повећање 
способности младих за самозапошљавање и започињање сопственог бизниса.  

5.1.56. Циљ ИПА 2011 пројекта „Подршка креирању политике запошљавања” је да 
побољша утицај политике запошљавања у Србији, да интегрише систем за 
прогнозе, мониторинг и евалуацију у дизајн и спровођење активних мера политике 

                                                   
480 Из буџета јединица локалних самоуправа обезбеђено је 274.401.582,64 динара за реализацију програма и 
мера активне политике запошљавања из локалних акционих планова запошљавања. 
481 Поред Министарства привреде, у спровођење мера подршке развоја МСПП укључене су и Национална 
агенција за регионални развој, Агенција за страна улагања и промоцију извоза, Фонд за развој и Агенција за 
осигурање и финансирање извоза. 
482 Извор: Министарство привреде. 
483 Закључно са 30.8.2013. године. Извор: Министарство привреде.  
484 Гаранцијски фонд АП Војводине наставља подршку женском предузетништву кроз програм подршке радно 
неактивним женама и финансирањем набавке опреме предузетницама и оснивачима малих предузећа, 
Извештаји о пословању 2011. и 2012. године, Гаранцијски фонд АП Војводине. 
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запошљавања. Корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и Национална служба за запошљавање. Примена пројекта је 
започела у новембру 2012. године, а пројекат ће трајати до септембра 2014.  

5.1.57. Твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији 
за Европску стратегију запошљавања”, финансиран од стране Европске уније у 
износу од два милиона евра, допринео је јачању капацитета Сектора за 
запошљавање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 
Националне службе за запошљавање, с циљем да се у сарадњи са заинтересованим 
странама убрзају реформе на тржишту рада, а у оквиру процеса приступања 
Европској унији.  

 
ЗАКЉУЧЦИ 
5.1.58. Политика запошљавања имала је скромне резултате, нарочито у односу на циљеве 

Националне стратегије запошљавања 2011-2020. И после пораста запослености у 
2013. години, стопа запослености је и даље за око два процентна поена испод 
циљане стопе у стратегији, а стопа незапослености за око пет процентна поена 
изнад циљане стопе. 

5.1.59. Положај Републике Србије у погледу европских показатеља који се односе на 
проблем дугорочне незапослености у односу на просек Европске уније изразито је 
неповољан. 

5.1.60. У протеклој деценији, Република Србија је прошла кроз „опоравак без раста 
запослености”, али се овај тренд преокренуо у „стагнацију са високом стопом 
запослености” од октобра 2013. године и на то су утицали фактори на страни 
понуде радне снаге. У октобру 2013. године стопа запослености радног узраста 
износила је 49,2%, а стопа незапослености пала је на 21%, док је стопа активности 
од 62,2% достигла ниво пре кризе.  

5.1.61. Становништо је на изазов продуженог опадања извора расположивог дохотка изван 
сопственог рада (пензије, дознаке, ренте, кредити, итд.) одговорило повећаном 
породичном понудом рада, посебно кроз неформално запошљавање, 
самозапошљавање и неплаћени рад помажућих чланова домаћинства. С друге 
стране, запосленост за плату у приватним предузећима не показује битне знаке 
опоравка, што је последила стагнације БДП-а, завршетка процеса приватизације и 
неповољног пословног окружења. 

5.1.62. Програми и мере активне политике запошљавања које је НСЗ пре и после кризе 
споводила мало пажње су посвећивали решавању фактора отежане запошљивости 
са којима се суочавају многи млади на тржишту рада. Посебно забриљава 
категорија младих који нису запослени, нису у образовању, ни у обукама 
(категорија NEET).  

5.1.63. Стопа незапослености лица са нижим степеном образовања у значајној мери се 
погоршала, а ова лица имају ограничене могућности да пронађу запослење ван 
„рањиве” запослености, што додатно погоршава њихов положај на тржишту рада.  

5.1.64. Висока неактивност у Републици Србији последица је, са једне стране, тешке 
економске ситуације и малог броја слободних радних места, што делује 
обесхрабрујуће на све групе неактивних лица. Са друге стране, неактивност је 
одређена и специфичним факторима понуде рада, који се разликују у зависности од 
узраста и пола неактивних лица. У условима стагнирања или спорост раста БДП-а 
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и демографског изазова, превазилажење високе стопе неактивности становништва 
је важно, јер представља један од могућих извора раста.  

5.1.65. Да би се ефикасно допринело смањењу ефеката економске кризе пружањем 
подршке теже запошљивим лицима и посебно осетљивим категоријама 
незапослених, у складу са Националном стратегијом запошљавања за период 2011–
2020. године, потребно је, поред повећања економске активности, повећати 
средстава за мере активне политике запошљавања. Међутим, средства за мере 
активне политике запошљавања су у последње три године драстично смањена, са 
0,17% БДП-а у 2011., на само 0,03% БДП-а у 2013. Години. Ово је недовољно зи 
далеко је мањи релативни удео у поређењу са земљама у региону. 

5.1.66. Евалуација мера и креирање политике запошљавања засновано на подацима има 
одлучујући значај за делотворност политике запошљавања, а детаљне препоруке су 
формулисане у области мера активне политике запошљавања485.  Приликом израде 
НАПЗ-а потребно је користити детаљне податке о тржишту рада и системску 
евалуацију бруто и нето ефеката мера активне политике запошљавања. 

5.1.67. Резултати неколико евалуација нето утицаја индивидуалних програма последњих 
година могли би се резимирати на следећи начин. Показало се да су посредовање у 
запошљавању и професионална оријентација и саветовање о планирању каријере 
веома ефикасни, што потврђује и међународно искуство. Што се тиче програма 
обука, евалуације дају мешовите резултате, али установљени су дугорочни 
позитивни ефекти. Програми директног субвенционисања запослења имају јаче 
директне ефекте, али реч је о скупим програмима, а до запошљавања би дошло и 
без мера подршке. Програми јавних радова, у складу са међународним искуством, 
имају веће ефекте као мера социјалне политике и социјалног укључивања него као 
мера за побољшање шанси за налажење посла. У циљу побољшања положаја лица 
ромске националности на тржишту рада активности су биле усмерене на: 
побољшање образовне структуре, укључивање у програме активних мера на 
тржишту рада (додатно образовање и обуке, јавни радови, подршка 
самозапошљавању) и промовисање флексибилних облика запошљавања. Како је 
међу интерно расељеним лицима и знатан број Рома, за ромску популацију су од 
значаја и мере које се односе на интерно расељена лица. 

5.1.68. Активна политика запошљавања промовише и концепте целоживотног учења и 
активног старења, које треба да прати и побољшан приступ обукама, образовању и 
каријерном вођењу, у комбинацији са систематским информисањем о отварању 
нових радних места и могућностима за запошљавање. Посебна подршка пружа се 
категоријама лица са ниским нивоом знања и вештина, али се истовремено 
планирају и обуке којима се унапређују компетенције високо квалификованих 
радника. 

5.1.69. Европска комисија је у својим извештајима о напретку редовно указивала на 
неразвијен социјални дијалог у Републици Србији и потребу јачања капацитета 
његових учесника486. Истицано је још увек недовољно уважавање институције 
Социјално-економског савета, коме се и даље у највећој мери не достављају на 
мишљење нацрти закона из делокруга рада Савета, као и нередовна динамика 
заседања.  

                                                   
485 Пројекат Даље интегрисање система за прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирање и спровођење мера 
активне политике запошљавања и усклађивање Националне класификације занимања са ISCО 2008 
стандардима” 
486 Извештај о напретку у Републици Србији, 2011, 2012, 2013.  
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5.1.70. Подршка Владе развоју социјалног предузетништва треба да се усмери ка следећим 
областима: управљање јавном политиком и јачање институција, приступ 
финансијама, вештине и приступ тржиштима. Као један од највећи проблема су 
финансијска средства, поред ниске конкурентности социјалних предузећа и 
ненаплативих потраживања.  

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 

5.1.71. Препоруке које се односе на стратешки оквир политике запошљавања: 

 потребно је интегрисати процес креирања политике запошљавања са процесом 
креирања економске политике, како у краткорочном, тако и у дугорочном оквиру; 

 с обзиром на нову економску реформску агенду, као и на промењене околности на 
тржишту рада, потребно је спровести свеобухватну анализу примене Националне 
стратегије запошљавања и ревидирати циљеве и акције за период 2015-2020. 

 потребна је континуирана евалуација мера, као и консолидација капацитета за 
креирање политике засноване на подацима у надлежном министарству и НСЗ, кроз 
систематско коришћење ex ante и ex post евалуација програма запошљавања и као 
основу за буџетске процесе. 

5.1.72. Препоруке које се односе на институције тржишта рада  

 реформа радног законодавства требало би да иде у правцу промена законских 
одредби које се односе на заштитз запослења (питање отпремнина, трајање уговора 
на одређено време) и радно време; 

 подстицање корисника накнаде за раније налажење запослења кроз: 
o административни притисак на кориснике кроз честе позиве, контроле и 

захтеве за обавезним јављањем или извештавањем, додељивање премија за 
брзо налажење посла које надокнађују „пропуштену корист” од накнаде за 
незапосленост; 

o нуђење учешћа у скупљим активним програмима тржишта рада без 
укидања права на накнаду, као начин да се стимулише напор за повећањем 
шанси за налажење посла. 

5.1.73. Поред  реформе радног законодавства, препоруке везане за тражњу за радном 
снагом односе се и на опорезивање рада (пре свега високих пореза на ниске зараде), 
завршетак процеса приватизације (за раднике који ће бити проглашени за 
технолошки вишак обезбедити отпремнине и подршку у проналажењу исплативог 
запослења), побољшање пословног окружења, подстицаје за инвестирање и 
субвенција за запошљавање (спровести евалуацију ефеката и исплативости 
најзаступљенијих програма са циљем реформе и консолидације ових подстицаја).  

5.1.74. Препоруке које се односе на активне мере политике тржишта рада и мере усмерене 
ка подстицању активности становништва и повећању квалитета радне снаге: 

 издвајања за мере активне политике запошљавања повећати на 0,5% БДП-а до 
2020. године, у складу са циљевима дефинисаним у Националној стратегији 
запошљавања 2011−2020. године, са циљем да се показатељи тржишта рада у 
Србији приближе показатељима у земљама ЕУ; 

 повећати издвајања за мере посредовања у запошљавању и професионалну 
оријентацију и саветовање о планирању каријере. То би омогућило и да се уведу 
чешће услуге саветовања, у односу на досадашњу праксу једног саветовања у три 
месеца; 
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 програме додатног образовања и обуке осмислити тако да више одговарају 
потребама слабије образованих корисника. Како је анализа показала да је 
образовни ниво неактивне популације изразито низак, повећање њихове 
партиципације на тржишту рада могуће је уколико ова лица добију боље програме 
додатног образовања и обуке; 

 детаљно редизајнирати програме обука у циљу пребацивања нагласка са обуке у 
учионицама на обуке на радном месту (обуке на захтев послодавца); 

 покренути масовније програме за младе (попут „Прве шансе”) и за младе који 
немају завршену средњу школу. Анализа је показала да поседовање радног 
искуства код младих смањује вероватноћу неактивности; 

 јачање међуресорне сарадње, а нарочито путем увођења система интегрисаних 
услуга из области образовања, социјалне заштите, запошљавања и бриге о младима, 
како ради превенције, тако и ради скраћивања периода већ настале незапослености 
теже запошљивих категорија становништва; 

 квалитетније праћење и оцене постојећих програма и мера и њихово ефикасније 
таргетирање према рањивим групама, као и активно учешће заинтересованих 
страна у процесу праћења и оцене мера активне политике запошљавања, и 
достављање повратних информација свим учесницима у процесу и широј јавности 
(локална самоуправа, удружења послодаваца, синдикати); 

 да би се подстакла већа партиципација жена на тржишту рада неопходно је 
усвојити одговарајуће политике које би допринеле бољој усклађености посла, 
породице и приватног живота; 

 креирати посебне програме и мере за одређене категорије теже запошљивих лица и 
лица са вишеструком рањивошћу, као и задржати фокус на младима, јер је проблем 
незапослености младих веома изражен; 

 побољшати пакет услуга за младе са циљем интензивнијег усмеравања и 
саветовања. Укључивати младе у програм обуке на раду и усмеравати их на 
коришћење субвенција за самозапошљавање; 

 креирати посебан програм субвенција за самозапошљавање усмерен на старије 
раднике са значајним радним искуством, а на основу позитивног искуства програма 
„Отпремнином до посла”, као и растућег броја старијих учесника у овом програму; 

 усвојити принцип шире политике активног старења, која представља један од 
кључних економско-социјалних циљева Европске уније; 

 за унапређивања образовне структуре ромске популације приоритет треба да буде 
финансирање програма за општи приступ образовању за младе до 30 година кроз 
ширење програма попут „Друге шансе”; 

 национални систем класификације занимања ускладити са међународним 
стандардима и принципима за развој система класификације занимања ISCO; 

 у напредном периоду потребно је дефинисати Оквир за развој социјалног 
предузетништва, као и координацију на међуминистарском нивоу. Приoритете и 
мере треба повезати са циљевима и правним формама социјалних предузећа 
(задруге, удружења и фондације, предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање ОСИ, д.о.о.). Значајан извор финансирања могу да буду јавне набавке 
(социјални аспект јавних набавки) стога је потребно радити на подизању свести о 
користима и могућностима оваквих набавки. 
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5.2. Образовање 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
5.2.1. У 2012. години усвојена је Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 

године,487 која се бави утврђивањем сврхе, циљева, праваца, инструмената и 
механизама развоја система образовања. Циљеви стратешког развоја система 
образовања су: повећање квалитета процеса и исхода на свим нивоима образовања, 
повећање обухвата становништва Републике Србије на свим нивоима образовања, 
достизање и одржавање релевантности образовања и повећање ефикасности. У 
току 2014. године очекује се усвајање акционог плана за реализацију циљева који 
су дефинисани стратегијом.  

5.2.2. Низ закона којима се регулишу питања из области образовања и васпитања, 
ученичког и студентског стандарда усвојен је током 2013. године: Закон о 
изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Закон о 
основном образовању и васпитању, Закон о средњем образовању и васпитању, 
Закон о образовању одраслих, Закон о изменама и допунама Закона о високом 
образовању и Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском 
стандарду. Закони усвојени 2013. године припремљени су у складу са циљевима 
Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.  

5.2.3. Законом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и 
васпитања488 из 2011. године прецизније су уређена следећа питања489: вођење 
евиденција и јавних исправа, улогa савета националних мањина у ситуацијама у 
којима се у већини одељења образовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине и рад интерресорних комисија (уместо препоруке изабраног 
лекара, комисије дају мишљење по питањима додатне подршке у образовању и 
уписа у школу за децу са сметњама у развоју).  

5.2.4. Законом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и 
васпитања490 из 2013. године унете су измене и допуне које се односе на: приступ 
образовању на свим нивоима, деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју 
и инвалидитетом, као и лицима смештеним у установама социјалне заштите, 
лицима на болничком или кућном лечењу; смањење стопе осипања из система 
образовања и васпитања; развијање кључних и стручних компетенција; оснивање и 
делатност Агенције за образовање и васпитање; организацијa учења језика за децу 
прогнаних или расељених лица или лица која су враћена у земљу на основу 
споразума о реадмисији; улогe андрагошког асистента. Националном просветном 
савету и Савету за стручно образовање и образовање одраслих дата је надлежност 
да прате, анализирају и дају препоруке за смањење осипања деце и ученика из 
система образовања, као и утврђивање предлога мера за наставак образовања особа 
које су напустиле систем. Закон предвиђа да се за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом прилагођавају уџбеници у складу са њиховим потребама, као и да 
им се пружа друга (додатна) подршка на начин уређен посебним прописом - 
Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

                                                   
487 „Службени гласник РС”, број 107/12. 
488 „Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11. 
489

 Закон о основама система образовања и васпитања је од тренутка свог доношења (2009.) доживео две 
измене и допуне и то 2011. и 2013. године.  
490 „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13. 



 

132 
 

ученику.491 Додатна подршка, између осталог, односи се и на следеће: 
прилагођавање и набавку уџбеника и наставних средстава (нпр. на Брајевом писму 
и слично, зависно од потреба ученика); употребу прилагођених наставних 
средстава и асистивних технологија; обезбеђивање обуке за ученика за коришћење 
Брајевог писма, самостално кретање, коришћење средстава асистивне технологије, 
знаковног језика или других алтернативних начина комуникације; обезбеђивање 
подршке образовној, здравственој или социјалној установи ради прилагођавања 
услова и окружења и набавке средстава за рад са дететом коме је потребна додатна 
образовна подршка. 

5.2.5. Закон о основном образовању и васпитању492 уређује обавезно и бесплатно 
основно образовање и васпитање.  Обавезно образовање подразумева Припремни 
предшколски програм и основно образовање и васпитање у трајању од осам година. 
Припремни предшколски програм се реализује у години пред полазак детета у 
школу, у трајању од четири сата девет месеци. Деца са сметњама у развоју уписују 
се у школу за ученике са сметњама у развоју на основу мишљења интерресорне 
комисије и уз сагласност родитеља, односно старатеља. Ученици завршавају 
основно образовање и васпитање полагањем завршног испита и тако стичу право 
на упис у средњу школу. За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
завршни испит се прилагођава у зависности од врсте потребне додатне подршке и 
спроводи се према индивидуалном образовном плану. Закон прописује спровођење 
редовних националних и међународних испитивања постигнућа ученика. Уведена 
је и могућност организовања наставе  код куће и на даљину, а за ближе услове 
очекује се усвајање предвиђених правилника. Законом је прописано и да школска 
библиотека у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена 
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и обавеза сваке основне 
школе да има своју интернет страну.493  

5.2.6. Према Закону о уџбеницима и другим наставним средствима,494 за извођење 
прилагођеног образовно-васпитног рада са слепим и слабовидим ученицима, 
уџбеник, односно наставно средство, може да се издаје на Брајевом писму, у 
електронској форми или форматима који су прилагођени за слепе и слабовиде. 
Закон сврстава уџбенике прилагођене потребама ученика са сметњама у развоју и 
инвалидитетом у категорију нискотиражних уџбеника, и њихово издавање 
регулисано је Правилником о издавању нискотиражних уџбеника.495  

5.2.7. Закон о средњем образовању и васпитању496 уређујe средњoшколско образовање 
и васпитање које је бесплатно и није обавезно. Уведена је и могућност 
организовања наставе на даљину. За ученике и одрасле са сметњама у развоју и 

                                                   
491 „Службени гласник РС”, број 63/10. 
492 „Службени гласник РС”, број 55/13. 
493 Према подацима Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, који су прикупљени 
током реализације пројекта „Дигитална школа”, 842 школе је имало своју интернет презентацију. 
494 „Службени гласник РС”, број 72/09. 
495 „Службени гласник РС”, број 30/10. Издавачи уџбеника имају обавезу да учествују у обезбеђивању 
средстава за издавање нискотиражних уџбеника сразмерно тиражу, односно у висини од 1% стварених нето 
прихода од продатих уџбеника и других наставних средстава у претходној календарској години, а ако ова 
средства нису довољна, остатак се обезбеђује из остварених вишкова прихода над расходима јавног издавача 
(ЈП Завод за уџбенике) или из других извора  
у складу са законом (члан 5). Такође, правилником је прописано да се каталог нискотиражних уџбеника 
објављује на  
веб-сајту министарства (члан 10).  
496  „Службени гласник РС”, број 55/13. 
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инвалидитетом који похађају редовне школе, Закон прописује додатну подршку, 
тако да школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и, 
зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план. Школе за ученике са 
сметњама у развоју остварују образовање и васпитање за поједина занимања за 
ученике који се у ову врсту школе уписују на основу мишљења интерресорне 
комисије и уз сагласност родитеља. Уколико се настава организује на језику 
националне мањине или на страном језику, Законом је прописано да се за ученике 
организује и настава српског језика. Средњу школу ученик завршава полагањем 
завршног испита и/ или матуре.  У складу са законима, министар је у обавези да до 
краја школске 2016/17. донесе програм завршног испита у стручној школи, а до 
краја школске 2017/18. донесе програм опште, стручне и уметничке матуре. 
Доношењем програма матуре ствара се предуслов да се ученик  упише на 
високошколску установу без полагања пријемног испита а у складу са одредбама 
које прописује Закон о високом образовању497.  

5.2.8. Закон о образовању одраслих498 уређује образовање и целоживотно учење 
одраслих као део јединственог система образовања у Републици Србији. 
Образовање одраслих остварује се кроз формално и неформално образовање и 
информално учење које може да обавља основна или средња школа или друга 
организација, уколико је регистрована за образовање и добије одобрење 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја499. Закон прописује 
формирање секторских већа, као стручних тела која се образују за секторе рада 
према Јединственој класификацији делатности. Прописује се и могућност да 
локална самоуправа формира Савет за образовање одраслих, ради ефикаснијег 
праћења и остваривања образовања одраслих, као и доношење Годишњег плана 
образовања одраслих. Више јединица локалне самоуправе могу основати 
заједнички савет за образовање одраслих.  

5.2.9. Закон о високом образовању је током 2012. и 2013. године мењан500. Изменама и 
допунама овог закона у 2012. години допуњене су надлежности Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета која сада има мандат да предлаже национални 
оквир квалификација за ниво високог образовања, који утврђује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. Изменама из 2013. Успостављен је законски 
основ за успостављање Академије за националну безбедност501.  

5.2.10. Закон о изменама и допунама закона о ученичком и студентском стандарду502 
прописује право на стипендију за изузетно надарене ученике и студенте која се 
месечно исплаћује, без обавезе враћања. Ученичке, односно студентске стипендије 
или кредит, на основу одлуке, може да додељује и јединица локалне самоуправе. 
Изменама и допунама регулисана су питања вођења евиденција о установи, 

                                                   
497 Ученик који има положену општу матуру не полаже пријемни испит већ му се бодују резултати матуре, 
Уколико је потребно високошколска установа може да организује проверу склоности и способности ученика. 
Високошколска установа може ученике који имају положену стручну или општу матуру да упути на полагање 
одређених предмета опште матуре. 
498 „Службени гласник РС”, број 55/13. 
499 Одрасли, у смислу овог закона, су лица старија од 15 година која стичу основно образовање према програму 
за основно образовање одраслих, лица старија од 17 година која стичу средње образовање према програму за 
одрасле и лица старија од 18 година која су укључена у друге облике неформалног образовања и информалног 
учења. 
500 "Службени гласник РС", бр. 93/12 и 89/13. 
501 Високошколска установа за остваривање студијских програма у области националне безбедности 
502 „Службени гласник РС”, број 55/13. 
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запосленима, ученицима и њиховим родитељима, односно старатељима и 
студентима, као и начин прикупљања, вођења и обраде података. 

5.2.11. Локалне самоуправе, у складу са Законом о локалној самоуправи503, имају 
извршну власт на локалном нивоу. У области образовања, а на основу Закона о 
основама система образовања и васпитања, локална самоуправа: оснива 
предшколске установе, основне и средње школе; припрема и доноси акт о мрежи 
предшколских установа и акт о мрежи основних школа на основу утврђених 
критеријума; оснива центар за стручно усавршавање; именује и разрешава чланове 
управног одбора у предшколској установи и школског одбора у школама (основна 
школа, средња школа и школа за образовање одраслих); врши инспекцијски надзор 
као поверени посао; финансира предшколско васпитање и образовање, стручно 
усавршавање запослених, јубиларне награде, превоз ученика и запослених504 () и 
друге текуће расходе. Поред тога, води евиденцију и обавештава предшколску 
установу, односно основну школу, о деци која су стасала за припремни 
предшколски програм, односно за основну школу.  

5.2.12. До периода доношења нових закона у 2013. години донет је велики број 
подзаконских аката (правилника) који ближе уређују питања квалитета 
образовања, као и правилника који се односе на: стандарде - постигнућа ученика 
за крај основног и општег средњег образовања и васпитања, компетенција 
наставника, васпитача и директора, квалитета рада установа, квалитета уџбеника; 
стручно усавршавање и стицање звања наставника, стручних сарадника и 
васпитача; завршни испит у основном образовању и васпитању; правилници који 
ближе регулишу оцењивање ученика у основној школи, програм обуке педагошких 
асистената, норму непосредног рада са ученицима, нискотиражне уџбенике и 
друго. Међу актима чије се доношење очекује је и Правилник о ближим 
критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, 
ученика или трећег лица у установи. Такође, за област социјалног укључивања од 
важности је и очекивано доношење правилника о учењу на даљину, онлајн учењу и 
о настави за децу на кућном и болничком лечењу. 

5.2.13. Национални просветни савет је 2013. године израдио и усвојио „Смернице за 
унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у 
образовању”.505 Смернице посебно обрађују примену ИКТ у функцији социјалног 
укључивања кроз препоруке у области развоја приступачних дигиталних наставних 
материјала, примене асистивних технологија, нових модела наставе, 
флексибилнијег коришћења школске опреме и др. 

5.2.14. Усвојен је Правилник о техничким стандардима приступачности506, којим се 
прописују услови које треба испунити приликом пројектовања, изградње, 
адаптације, пренамене и реконструкције објеката за јавну намену, чиме се значајно 
олакшава живот у заједници особама са инвалидитетом и особама са отежаним 
кретањем. Све образовне институције су у обавези да поштују стандарде наведене 
у овом правилнику. 

                                                   
503 „Службени гласник РС”, број 129/07. 
504 Локална самоуправа је дужна да финансира превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног 
предшколског програма на удаљености већој од 2 км, ученика основне школе на удаљености већој од 4 км, а у 
случају деце и ученика са сметњама у развоју без обзира на удаљеност. Поред тога, локална самоуправа има 
обавезу да финансира превоз ученика на републичка такмичења. 
505 Смернице за унапређење улоге IКТ у oбразовању, интернет презентација Националног просветног савета, 
http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2013/12/SMERNICE_final.pdf  
506 „Службени гласник РС” број 46/2013. 
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ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ 
5.2.15. Образовна структура становништва Републике Србије и даље је неповољна.507 

На основу Пописа становништва из 2011. године, 2% становника старијих од десет 
година је неписмено (жена је пет пута више него мушкараца), 11% становништва 
старијег од 15 година има непотпуно основно образовање, 20,8% само основно и 
48,9% становништва средње образовање. Само 16,2% становништва има завршено 
више или високо образовање508.  

5.2.16. Постоје значајне регионалне и социјалне разлике у погледу нивоа образовања. 
Према резултатима Пописа 2011. године (видети: Табела 14 - Становништво према 
образовној структури по типу насеља и полу, по регионима, Попис 2011., Анекс 1), 
у градским срединама има око 23%, а ванградским свега 6% особа са вишим или 
високим образовањем, док је однос обрнут у погледу стопе особа са основним 
образовањем и ниже од тога – у градским срединама је та стопа око 23%, а у 
ванградским срединама чак око 51%. Поређење различитих округа у Србији 
додатно осветљава велике регионалне разлике у погледу степена образовања 
становништва и те разлике кореспондирају са разликама у степену економске 
развијености региона. Међу мушкарцима и женама постоји сличан проценат особа 
које имају више и високо образовање (око 16%), али је у популацији жена нешто 
већи број особа које имају основно образовање или ниже (39% наспрам 29%).  

5.2.17. Поређење образовног нивоа различитих етничких заједница указује такође на 
велике разлике – нпр. у оквиру ромске заједнице 87% популације има основно или 
ниже образовање, а мање од 1% има више и високо образовање (видети: Табела 15 - 
Становништво према етничкој и образовној структури по типу насеља и полу, по 
регионима, Попис 2011., Анекс 1). 

5.2.18. Образовна структура особа са инвалидитетом је неповољна: 52,7% особа са 
инвалидитетом узраста изнад 15 година има завршено основно образовање или 
непотпуну основну школу, док свега 6,5% има завршено више или високо 
образовање. Ове разлике сe продубљују уколико посматрамо и податке на 
регионалном нивоу (видети: Табела 16 - Особе са инвалидитетом према старости и 
школској спреми (у %), Попис 2011., Анекс 1). 

5.2.19. Образовни ниво радно активног становништва (15-64) је низак: око 27% особа нема 
завршено осмогодишње основно образовање или има завршено само осмогодишње 
основно образовање, а више од половине (56,4%) има завршено средње 
образовање. Свега око 11% становништва има високо образовање (ISCED ниво 5 и 
више).509   

5.2.20. Стопа раног напуштања школовања и система обука је висока. Особе које су 
рано прекинуле образовање су особе узраста од 18 до 24 година које су завршиле 
основно образовање (ISCED 1 или ISCED 2) или кратке (у трајању до 2 године) 
програме средњег образовања (ISCED 3c) и које нису укључене у образовање и 
систем обуке (NEET)510. Значајан број младих људи је истовремено и ван 
процеса образовања и обуке (видети: Табела 9 - Број незапослених младих људи 

                                                   
507 РЗС (2012), Попис 2011. 
508 5,6% више и 10,6% високо образовање. 
509 РЗС, Анкета о радној снази, 2013 
510 Енг. NEET,  Not in employment, education or training, дефиниција дата у складу са предлогом ЕК, 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-52_en.htm?locale=en 
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који је истовремено и ван процеса образовања и обуке, 2011 – 2013. година, Анекс 
1). У Републици Србији број младих који нису запослени, нису су у образовању, 
нити су укључени у обуке износио је око 140 хиљада (25,3% од укупног броја 
младих узраста 18-24 године) у 2013. години.511 Нема прецизних података о раном 
напуштању школовања у Републици Србији. У Стратегији развоја образовања 
Републике Србије 2020, осипање из основног образовања креће се између 10 и 15 
одсто генерације, с тим што је значајно веће код деце из осетљивих друштвених 
група. Када је реч о средњем образовању процене о раном напуштању школовања 
крећу се од 8 до чак 30 одсто.   

Табела 5.2.20. Број незапослених младих људи који је истовремено и ван процеса 
образовања и обуке (2011-2013) 

  
15-24 година 18-24 година 

2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013. 
NEET 179.738 174.677 149.965 170.782 166.23 140.766 

Учешће у укупном 
броју становништва 

21,3% 21,5% 19,5% 28,1% 27,6% 25,3% 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 

5.2.21. Мали број одраслих укључен је у програме целоживотног образовања. Према 
подацима Анкете о образовању одраслих, у 2011. години 16,5% одраслих старости 
25-64 година учествовало је у програмима образовања, што је значајно ниже од 
просека земаља ЕУ, у којима око 41% одраслих учествује у образовању.512  

5.2.22. Иако је начињен помак, још увек је важно радити на усаглашавању са ЕУ 
циљевима и показатељима у образовању. У односу на ЕУ циљеве у образовању, 
образовни систем у Републици Србији има следеће перформансе: 

Табела 5.2.22. Перфомансе Републике Србије у односу на ЕУ циљеве у образовању 
(2013) 
 

ЕУ 27 ЕУ 2020 
циљеви Србија 2013 

Стратегија 
развоја 

образовања у 
Србији до 

2020. године 
Партиципација деце у 
предшколском васпитању и 
образовању  
(од 4 године до поласка у 
обавезно образовање)513 (а) 

 
91,7% 

 
95% 

 
54,8%514 

 
80% 

Особе које су рано прекинуле 
школовање и нису на обуци  

 
13,5% 

 
<10% 

 
25,3%515 

<15% 

                                                   
511 РЗС, Анкета о радној снази, 2013. Број младих који нису запослени, нису су у образовању, нити су 
укључени у обуке износио је око 150 хиљада (19,5% од укупног броја младих старости од 15-24 године) у 2013. 
години. 
512 РЗС (2011), Анкета о образовању одраслих. 
513 У Републици Србији је то ППП (припремни предшколски програм). 
514 Податак не укључује ППП. 
515 РЗС, Анкета о радној снази, 2013. Када је реч о средњем образовању, процене о раном напуштању 
школовања крећу се од 8 до чак 30 одсто. 
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% особа 18-24 година са 
основним образовањем (ISCED 
2) које нису укључене у 
образовање или обуку (б) 

   

% ученика са ниским нивоом 
читалачке писмености (Испод 
Нивоа 2 на PISA скали 2012) 
(в) 

18,6% 15% 
33,2% читалачка 

38,9% математичка 
35% научна516 

<25% 

% особа старости 30-34 године 
које су завршиле високо 
образовање(г) 

 
34.6% 

 
40% 

 
18% 

 
38,5%517 

Доживотно учење  
% одраслих од 25-64 који 
учествују у образовању и обуци 
(д) 

 
8,9% 

 
15% 

 
3,5%518 

 
7%519 

Извори: (a) за ЕУ: Eurostat, Structural Indicators, за Републику Србију – Статистички годишњак 
Републике Србије 2013, б) за ЕУ: Eurostat, Structural Indicators, за Србију АРС, РЗС, в)PISA 2012 
Results: What Students Know and Can Do Student Performance in Mathematics, Reading and Science 
Volume I, г) за ЕУ: Eurostat, Structural Indicators , за Републику Србију – Попис 2011 д) за ЕУ - 
Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 
2010 
 
Обухват и приступ образовању 
5.2.23. Подаци Републичког завода за статистику и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о броју предшколских објеката и броју деце у систему 
предшколског васпитања и образовања разликују се због различите методологије за 
прикупљање података и различитог временског периода у којем се подаци 
прикупљају (РЗС прикупља податке о стању на дан 1. октобар, а деца у ППП се 
уписују и након тог датума. 

5.2.24. Према подацима Републичког завода за статистику, у Републици Србији има 170 
предшколских установа и 2411 објеката у којима се реализује програм 
предшколског васпитања и образовања (2330 државни и 81 приватни објекат). У 
школској 2012/2013. години предшколским васпитањем и образовањем је било 
обухваћено 188340 деце520, распоређених у 9359 васпитних група, а укупан број 
запослених у овом нивоу васпитања и образовања је био 24360.521 Када се ови 
подаци упореде са подацима из школске 2011/2012. године522 показују повећање 

                                                   
516 У Републици Србији у 2009. 32,8 % деце је било недовољно функционално писмено у домену читалачке 
писмености, 40,5% у домену математичке писмености и 31,4 % у научној писмености. Бауцал А, Павловић Д, 
Научи ме да мислим, научи ме да учим, Анализа података PISA 2009, Институт за психологију Филозофског 
факултета у Београду, Центар за примењену психологију, 2010. година. 
517 Министратсво просвете, науке и технолошког развоја, билатерални скрининг, април 2014. 
518 Министратсво просвете, науке и технолошког развоја, билатерални скрининг, април 2014. 
519 Није могуће упоређивати податке за Републику Србију и земље чланице ЕУ јер се подаци за овај показатељ 
не прикупљају на исти начин. За земље Европске уније овај показатељ рачуна се на основу података Анкете о 
радној снази. 
520 Број деце обухваћен системом предшколског васпитања и образовања узраста од 6 месеци до поласка у 
школу у установама које спроводе програм предшколског васпитања и образовања.  
521 Подаци су преузети са http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/99/66/dd20042013.pdf  
522 Извор података: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/17/33/05_Obrazovanje.pdf  
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броја деце за око 3440 (у наведеној школској години укупан број деце је био 
184900, број васпитних група 9264).  

5.2.25. Најнижи је обухват деце јасленог узраста (0-3 године) и износи 15,9%. Обухват 
четворогодишњака је у школској 2012/2013 износио 49,7%, а обухват деце од 3 
године до поласка у школу је 58,1%.523 Иако обухват деце обавезним 
предшколским програмом још увек није потпун бележи се тренд пораста деце. У 
поређењу са 2010/11. годином, обухват деце обавезним припремним предшколским 
програмом у школској 2011/12. години је порастао за 5,6% и износио је 93,16% 
(према 87,54%), док је обухват деце у школској 2012/13 износио 92,65%. У 2014. 
години, према прелиминарним подацима истраживања MICS, обухват деце 
старости 36 – 59 месеци програмима раног развоја је за општу популацију у 
Републици Србији 50,2%, док је обухват деце из ромских насеља 5,7%.524 Учешће 
деце у предшколском васпитању и образовању из породица са вишим социо-
економским статусом (СЕС) значајно је више него учешће деце из 
најсиромашнијих породица (82% наспрам 9%)525. Приступ систему предшколског 
васпитања и образовања за децу у руралним подручјима упола је мањи него у 
градовима: 28,7% наспрам 56,6%. И деца са инвалидитетом су недовољно 
обухваћена овим системом. Док око 5% деце у овој узрасној групи има неки 
инвалидитет, само 1,2% уписане деце су деца са инвалидитетом.526 

5.2.26. У школској 2012/2013. години, према подацима Републичког завода за статистику, 
број живорођене деце у Републици Србији у периоду март 2006 - фебруар 2007. 
године (деца стасала за похађање ППП-а)  је 70.686. Од наведеног броја у ППП, у 
школској 2012/2013. години, било је укључено 65.489 деце527, односно програмом 
је било обухваћено 92,65% деце одговарајућег узраста.528  

5.2.27. Број ученика у основном образовању се и даље смањује. У први разред основне 
школе школске 2012/13. године уписано је 70.192 ученика, док се у основном 
образовању налази 565199 ученика. То је у односу на школску 2011/2012. годину 
мање за 6.900 (број ученика у школској 2011/2012. био је 572.099).529  

Табела 5.2.27. Укупан број деце уписане у редовно основно образовање 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

598.108 587.147 578.978 572.099 565.199 

Извор: Републички завод за статистику, Статистика образовања 
 

5.2.28. Обухват основним образовањем и васпитањем деце основношколског узраста, у 
школској 2011/12. години је нешто нижи у односу на претходну школску годину и 

                                                   
523 Републички завод за статистику, Статистика образовања 
524 УНИЦЕФ, MICS 2014, прелиминарни резултати. 
525 УНИЦЕФ, MICS 2014, прелиминарни резултати. 
526 Улагање у образовање у раном детињству у Србији, УНИЦЕФ, 2012. 
527 Према подацима МПНТР у школској 2012/2013. години, у ППП је било укључено 68778527 деце, односно 
97,3% деце одговарајућег узраста. За 63089 деце програм је организован у предшколским установама; у 
основним школама за 4997 деце; 96-оро деце програм је похађало у основним школама за децу са сметњама у 
развоју, а 596 деце у приватним предшколским установама. Припремним предшколским програмом било је 
обухваћено 1837 деце ромске националности, уз напомену да је ово непотпун податак 
528 Подацима РЗС нису обухваћена деца која ППП похађају у школама за децу са сметњама у развоју 
529 Подацима се односе на почетак школске године 
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износи 95,25%530. Иако је основно образовање обавезно, обухват основним 
образовањем и васпитањем деце старости 7 година у школској 2011/12. години био 
је 92,60%, а нешто је већи у школској 2012/13. години, 95,70%531.  

5.2.29. Према подацима истраживања MICS, проценат деце која уписују први разред 
основне школе за општу популацију у 2014. години износио је 97%, док 69,1% деце 
из ромских насеља уписује први разред у години у којој су спремна за полазак у 
основну школу. Велики број деце из ромских насеља која упишу основну школу не 
заврше је, и овај проценат је значајно већи за децу из ромских насеља у односу на 
децу из опште популације (23% према 2,1%).532 

5.2.30. Стопа одустајања у школској 2011/2012. години износила је 0,90%. Стопа 
одустајања од школовања у основном образовању у школској 2011/12. години 
износила је 0,90%, док је у школској 2012/13. стопа одустајања 0,70%.533 Деца која 
одустају од редовног школовања су најчешће из маргинализованих група (Роми), 
који школовање или не настављају или настављају у школама за образовање 
одраслих. Највећа стопа одустајања за наведени период била је у између 5-6 
разреда 3,1%, а најмања између 3-4 разреда и износи 0,7%.534 Стопа завршавања 
основне школе у школској 2012/13. години износи 96,60.535 

5.2.31. Према истраживању МНТПР-а на четири петине свих основних и средњих школа у 
Републици Србији536, утврђено је да од ученика којима је потребна додатна 
подршка 92,2% похађа редовне школе (а остали специјалне). Уочено је да већи 
проценат деце којој је потребна додатна подршка уписује редовне основне него 
редовне средње школе.537  

Табела 5.2.31. Број ученика у редовним основним школама са којима се радило по 
индивидуалном образовном плану (ИОП) у школској 2013/14. години 
 Ученици за које је 

израђен ИОП1 
Ученици за које је 

израђен ИОП2 
Ученици који имају 

мишљење ИРК 
укупно ученице укупно ученице укупно ученице 

Укупно у 
редовним 
основним 
школама 

4.538 1.722 2.500 993 2.852 1.101 

У матичним 3.912 1.477 2.082 816 2.424 918 

                                                   
530 Обухват основним образовањем и васпитањем деце основношколског узраста представља однос броја деце 
старости 7-14 година која похађају основну школу и процењеног броја деце узраста 7-14 година. 
531 Обухват основним образовањем деце старости 7 година представља однос броја деце старости 7 година која 
похађају основну школу и процењеног броја деце старости 7 година. 
532 УНИЦЕФ, MICS 2014, прелиминарни резултати 
533 Републички завод за статистику, Статистика образовања, Стопа одустајања представља разлику између 
броја ученика на почетку и броја ученика на крају школске године, стављена у однос са бројем ученика на 
почетку школске године. Овај начин израчунавања стопе одустанка не може да региструје оне ученике који су 
одустали између краја једне школске године и почетка наредне школске године. 
534 Комбиновани подаци Министарства просвете и РЗС. 
535 Републички завод за статистику, Статистика образовања Стопа завршавања основног образовања јесте 
однос броја ученика који су завршили завршни (осми) разред основног образовања и старосне групе деце 
узраста предвиђеног за завршавање основног образовања. 
536 МПН, (2012). Мониторинг реализације инклузивног приступа у образовном систему у Србији  
537 ДИЛС је пројекат Владе који се финансира из средстава зајма Међународне банке за обнову и развој - IBRD 
број 7510 („Службени гласник РС”, број 121/08). Пројекат реализују три ресорна министарства: Министарство 
просвете, Министарство здравља и Министарство рада и социјалне политике. 
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школама 
У издвојеним 
одељењим 626 245 418 177 428 183 

Извор: РЗС, Статистика образовања, 2014 

5.2.32. Капацитети за спровођење инклузивног приступа образовању континуирано 
се унапређују на националном нивоу путем разноврсних мера и решења, као што 
су: Мрежа подршке инклузивном образовању, која пружа подршку образовно-
васпитним установама у развоју доступног, квалитетног и праведног образовања за 
свако дете, посебно за децу из социјално осетљивих група; Тим за инклузивно 
образовање, као стручни тим који се формира на нивоу установе и препорука је да 
броји од три до пет чланова установе (наставници, стручни сарадници, 
представници стручних већа); интерресорне комисије, које врше процену потреба 
за додатном подршком у здравству, социјалној заштити и образовању. Такође, у 
систем су уведени педагошки асистенти (у овом тренутку у систем је укључено 170 
педагошких асистената, а њихове плате финансиране су из буџета Републике 
Србије)538. Према најновијем истраживању539, 52,52% наставника од испитаних 811 
у разредној настави изражава позитиван став према инклузивном образовању. 
Развијен је предлог Оквира за праћење инклузивног образовања у Србији540 са 
циљем праћења реализације инклузивног образовања и унапређења квалитета 
инклузивног образовања. 

5.2.33. У први разред основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години, на 
територији АП Војводине541 уписано је укупно 18.651 ученика, што је за 2,31% 
мање у односу на школску 2012/2013. годину. У оквиру уписаног броја ученика, 
6,49% уписаних ученика припада ромској националној заједници. У наставу 
изборног предмета „Ромски језик са елементима националне културе” укључено је 
164 ученика првог разреда, што је за 76 ученика (86,36%) више него претходне 
школске године. На основу података Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, путем мера афирмативне акције у школској 2012/2013. години у први 
разред средњих школа уписано је 369 ученика. Према истом извору, у школској 
2013/2014. години на територији АП Војводине укупно је уписано 94 ученика са 
сметњама у развоју. Од уписаног броја ученика, 21 похађа наставу у редовним 
основним школама, а 73 у основним школама за децу са сметњама у развоју.  

5.2.34. Иако већина ученика којима је потребна додатна подршка завршава разред у 
редовним школама, у поређењу с осталим ученицима знатно већи проценат ових 
ученика исписује се из школе и понавља разред. Проценат ученика којима је 
потребна додатна подршка који се исписују или понављају разред приближно је 
исти у редовним и специјалним школама. Код ученика из осетљивих група већа је 
стопа напуштања и понављања разреда, а највећа је поново код ученика из 

                                                   
538 Кроз пројекат Образовање за све – унапређење доступности квалитета образовања деци из 
маргинализованих група – ИПА 2008 урађен је правилник о педагошким асистентима и обучено је нових 128 
асистената. У оквиру ИПА 2012. предвиђен је пројекат који се односи на даље обуке педагошких асистената и 
превенцију, путем стипендирања, осипања ученика ромске националности из система образовања. 
539 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (2010.): Процена капацитета и потреба учитеља за 
развој инклузивног образовања. Истраживање је спроведено у оквиру пројекта Савеза учитеља Републике 
Србије  „Подршка инклузивном образовању кроз образовни систем”. Београд, Република Србија. 
540 Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, ФОС-ом и Институтом за 
психологију, 2014. 
541 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/_obrazovanje/informacije/2013_2014/Informacija_Upis_u_prvi_razred_
osnovne_skole_2014.pdf  
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социјално нестимулативних средина (у редовним основним школама преко 5% се 
исписује у свим разредима, сем у осмом). За почетак предметне наставе 
карактеристичан је велики проценат ученика који понављају разред из осетљивих 
група (8%), као и оних који се исписују (11%). Чини се да је ова промена нарочито 
тешка за ученике из социјално нестимулативних средина – 15,4% ових ученика 
исписује се из петог разреда. Стање (према критеријумима 
завршавања/понављања/напуштања разреда) у редовним средњим школама је по 
ученике којима је потребна додатна подршка најлошије, а нарочито по оне с 
тешкоћама у учењу. Чак 30% ових ученика не успева да заврши уписани разред 
средње школе, а у прва два разреда средње школе се око 13% њих испише из 
разреда.542  

5.2.35. Стопа настављања школовања после завршене основне школе је већа од 
99%.543 То значи да од свих оних који заврше основну школу мање од једног 
процента не настави школовање на средњошколском нивоу. Ипак, по упису у 
средње школе долази до осипања тако да, обухват средњошколским образовањем и 
васпитањем деце средњошколског узраста износи 85,40% у школској 2012/13. 
години.544 Напуштање (drop-out) пре завршетка средњег образовања је у 
трогодишњим образовним профилима 3,21% а у четворогодишњим 1,29%. На 
нивоу средњошколског образовања стопа одустајања је 1,54%.545 Република Србија 
је једна од ретких земаља где средње образовање још увек није обавезно, иако је 
Стратегијом развоја образовања предвиђено увођење обавезног средњег 
образовања.  

5.2.36. Према подацима истраживања MICS, проценат деце из ромских насеља која 
похађају средњошколско образовање и више је 21,6%.546 

5.2.37. Број студената уписаних на високошколске установе расте. У школској 
2013/2014. години, први пут у прву годину академских или струковних студија547 је 
уписано око 62%548 од броја рођених 1995. године који у тој школској години 
стасавају за упис у високо образовање. Од тог броја, око 49,5% се финансира 
средствима из буџета (а око 50,5%) су самофинансирајући студенти. На државне 
факултете уписано је око 60% студената (од чега 63% на буџету и 37% 
самофинансирајућих), на државне високе школе око 24% студената (од чега 48% на 
буџету и 52% самофинансирајућих). На приватне факултете уписано је око 13% 
студената у Србији, а на приватне високе школе око 3% студената. Од свих 
студената, свих нивоа и врста студија, укупно 44,07%  је финансирано из буџета 
Републике Србије. Број студената који је дипломирао 2011. Године био је 47.523.549 

5.2.38. Роми су у високом образовању веома мало заступљени. Међу укупном 
студентском популацијом Роми су заступљени са мање од једног промила што је 

                                                   
542 Курчубић, П. (2012). Мониторинг реализације инклузивног приступа у образовном систему у Србји. 
Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
543 Републички завод за статистику, Статистика образовања, Стопа настављања школовања после завршене 
основне школе јесте однос броја новоуписаних ученика у I разред средње школе и ученика који су уписали 
завршни, осми разред основне школе у претходној школској години 
544  Републички завод за статистику, Статистика образовања 
545 Републички завод за статистику, Статистика образовања 
546 УНИЦЕФ, MICS 2014, прелиминарни резултати 
547 РЗС, без података за Косово и Метохију: 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/25/87/AS10_355_srb+korekt.pdf  
548 53.564 студената. 
549 РЗС, Статистички годишњак 2013. 
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далеко мање него њихова заступљеност у укупној популацији која износи 3-
5%.Највећи део ових студената (50%) студира у АП Војводини550. Мере 
афирмативне акције спроводе се и при упису на факултете, те је тако школске 
2012/2013. године на факултете уписано 120 свршених средњошколаца ромске 
националности551. 

5.2.39. Критеријум успешности још увек је доминантан критеријум за доделу 
ученичких и студентских стипендија552. У школској 2013/2014. години додељено 
је 11.968 ученичких стипендија, од чега су само 10% стипендије подељене 
ученицима из осетљивих друштвених група. Додатно, 324 стипендије додељене су 
ученицима који припадају ромској националној заједници.553 

5.2.40. Истраживање показује да је стипендије и кредите у академској 2011/12 користило 
само 12% академаца, свега 7% студената становало је у студентским домовима, а 
петина је користила субвенционисану исхрану у студентским ресторанима. Подаци 
показују да чак 80% студената није користило ниједну врсту помоћи, а 60% се 
уопште не квалификује за то.554 

5.2.41. У академској 2011/2012. години на Универзитету у Београду се школовало 121, на 
Универзитету у Новом Саду 49, на нишком двадесет, а на крагујевачком осам 
студената са хендикепом. Иако не постоје прецизни статистички подаци, уочљиво 
је да њихов број расте неколико година уназад.555 

5.2.42. Закон о високом образовању предвиђа право студента да полаже испит на начин 
прилагођен његовим могућностима, али не дефинише ближе услове у погледу 
уклањања препрека за студирање студентима са инвалидитетом у погледу 
приступачности простора, наставних материјала и наставе уопште, као ни 
доступности информација и студентских служби. Студенти са хендикепом и даље 
се суочавају са физичким препрекама и као и са препрекама када је реч о самој 
настави и уџбеницима, као и приступу информацијама и студентским службама.  
Дом „Мика Митровић” је још увек једини дом за студенте са инвалидитетом и 
нарушеним здрављем и налази се у Београду. 

5.2.43. Мрежа образовно-васпитних установа и организација рада у њима није 
адекватна. Мрежа предшколских установа, основних и средњих школа и даље није 
прилагођена демографским и економским променама556. Поред тога, највећи број 

                                                   
550 Према подацима Темпус пројекта: Једнак приступ за све, оснаживање социјалне димензије у циљу јачања 
европског простора високог образовања, 2011/14. Доступно на интернет презентацији: 
http://www.equied.ni.ac.rs/  
551 Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
552 Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС”, бр. 46/10, 
47/11, 56/12 и 75/13) 
553 Подаци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
554 Према подацима Темпус пројекта: Једнак приступ за све, оснаживање социјалне димензије у циљу јачања 
европксог простора високог образовања, 2011/14. Доступно на интернет презентацији: 
http://www.equied.ni.ac.rs/  
555 Удружења студената са хендикепом из Београда, Крагујевца, Ниша и Новог Сада.  
556 Закон о основама система образовања и васпитања (2009.) чланом 29. прописује да се број и просторни 
распоред образовно-васпитних установа планира актом о мрежи установа, а акт се доноси у складу са 
критеријумима које утврђује Влада (Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских 
установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС”, број 80/10). Тако су донети критеријуми за 
нову мрежу предшколских установа и основних школа. На основу ове уредбе скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси акт о мрежи предшколских установа и основних школа, односно планира број и просторни 
распоред ових установа. Акт о мрежи односи се само на оне установе чији је оснивач Република, Аутономна 
покрајина или јединица локалне самоуправе. Акт о мрежи средњих школа чији је оснивач Република, 
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школа нема приступне рампе и тоалете што значи да се деца са инвалидитетом, 
која се школују у овим установама, суочавају са додатним тешкоћама нису 
доступне. Овај проблем је посебно изражен у руралним срединама и у близини 
ромских насеља, што се најнегативније одражава на сиромашну децу. Такође, 
ученици из осетљивих друштвених група често нису у могућности да се образују у 
школама у којима желе, јер им недостаје средстава за плаћање школовања ван 
места становања.  

 
Квалитет образовања 

5.2.44. Образовни систем у Републици Србији остварује ниже исходе у односу на 
међународни просек. Анализа образовних постигнућа петнаестогодишњака у 
Републици Србији на основу испитивања PISA557 показала је да су се резултати 
ученика из Републике Србије значајно нижи у односу на OECD просек, као и у 
односу на друге европске земље (осим Бугарске и Румуније). Ипак, образовна 
постигнућа ученика из Србије су се поправили у периоду од 2006. до 2012. године. 
У домену читалачке писмености просечна постигнућа у 2012. години су била виша 
за 45 поена у односу на 2006. годину, док је мањи напредак остварен у доменима 
научне и математичке писмености (14 поена из математике и девет у домену 
науке). Поред тога, напредак је остварен и у смислу смањења процента ученика 
који нису достигли ниво функционалне писмености - са 52% колико је било 2006. 
године у домену читалачке писмености на 33% у 2012. години. У Републици 
Србији социјално-економски статус ученика објашњава око 12% варијансе на скали 
математичке компетенције по чему Република Србија спада у групу земаља у 
којима је праведност образовања на сличном нивоу као у OECD земљама.558 

5.2.45. Резултати испитивања TIMSS559 из 2011. године показују да просечно 
постигнуће из математике (у четвртом разреду) износи 516 поена. Разлика у 
постигнућу између дечака и девојчица износила је шест поена у корист дечака, али 
та разлика није статистички значајна. Даље, 10% ученика четвртог разреда није 
достигло границу најнижег нивоа знања из математике, а мањи број ученика (9%) 
достиже нивое напредног постигнућа, што се поклапа са међународном медијаном. 
У области природних наука, просечно постигнуће износило је такође 516 поена, а 
разлике у постигнућу између дечака и девојчица нису биле значајне. На напредном 
нивоу нашло се 8% ученика, док њих 9% не достиже границу најнижег нивоа 
знања. У односу на постигнуће земаља у окружењу. Србија постиже боље скорове 
и од Хрватске (490 поена) и Словеније (513 поена) у домену математике,док је 
Словенија са 520 поена из природних наука боља од Србије. Хрватска и Србија 
имају једнако постигнуће када је реч о домену природних наука.  

                                                                                                                                                       
Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе доноси Влада на основу критеријума (члан 13. став 4. 
Закона о изменама и допунама ЗОСОВ,  „Службени гласник РС”, број 55/13). 
557 PISA (Programme for International Student Assessment) је један од инструмената којим се на нивоу ЕУ прати 
остварење Лисабонских циљева, a његови резултати су показатељи квалитета образовања који су предвиђени 
Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ, Стратегијом за смањење сиромаштва у Србији, као 
и национално специфичним показатељима социјалне искључености.  
558 У Републици Србији 2009. године социјално-економски статус ученика објашњавао је свега 10% варијансе 
образовних постигнућа у домену читалачке писмености, док је 2006. објашњавао 14% варијансе. Просечна 
разлика у домену читалачке писмености између ученика који се на скали социјално-економског статуса (просек 
0, стандардна девијација 1) разликују за једну стандардну девијацију је 2009. године износила 27 поена на PISA 
скали, док је 2006. године била нешто већа и износила је 36 поена. 
559 Енг. Trends in International and Mathematics Study. 
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5.2.46. Резултати завршног испита на крају основног образовања и васпитања у 
школској 2012/2013. години нису узети при распоређивању ученика у средњу 
школу, услед многобројних пропуста, посебно у организацији и спровођењу 
завршног испита. Анализа завршног испита је ипак урађена и показала је да 
просечно постигнуће ученика, изражено у бодовима, на тесту из српског језика 
износи 11,59 а из математике 10,86 од максималних (могућих) двадесет бодова. 
Подаци показују велику разлику међу постигнућима ученика од округа до округа, 
односно велику неуједначеност на нивоу државе.560  

5.2.47. Установљен је нови приступ основном образовању одраслих, који је почео да 
се примењује од школске 2013/2014. године.561 Усвојени су стандарди постигнућа 
у образовању одраслих, а развијена је нова концепција плана и програма и нов 
приступ настави и учењу. Основно образовање одраслих траје три године и 
реализује се кроз три образовна циклуса, од чега последњи део трећег циклуса 
садржи и стручну обуку за једноставне послове. У систем су уведени андрагошки 
асистенти, а у 78 основних школа су обучени наставници за рад са одраслима и 
донет је Правилник о врсти стручне спреме наставника у образовању одраслих. 
Учињен је значајан помак у образовању ромских ученика. Истраживање 
показује562 да се мере образовне политике усмерене на повећање обухвата, 
смањење осипања и одсуства и повећавања школског успеха ромских ученика 
успешно спроводе у школама и да доводе до првих ефеката. Истраживање о 
ефектима мере увођења педагошког асистента у 22 основне школе у Републици 
Србији563 показује позитиван утицај на образовна постигнућа ученика ромске 
националне мањине, редовност похађања наставе, повећање броја ученика у 
ваннаставним активностима школа и унапређивање сарадње са родитељима 
ученика.  

5.2.48. У циљу обезбеђивања и унапређивања квалитета система образовања и васпитања 
донети су: општи стандарди постигнућа за крај обавезног образовања564, образовни 
стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања565, стандарди квалитета 
уџбеника566, стандарди компетенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја567, стандарди квалитета рада установа568 и стандарди 

                                                   
560 Анализа просечних постигнућа ученика на тесту из српског језика на нивоу округа показује да се у распону 
републичког просека налази 8 од 31 округа, а изнад просека су резултати ученика у три округа (Град Београд, 
Нишавски и  Пчињски округ). На тесту из математике се у распону републичког просека налази 10 од 31 
округа, а изнад просека су резултати ученика у четири округа (Град Београд, Јужнобачки округ, Нишавски и 
Пчињски). 
561 Овај приступ развијен је кроз пројекат Друга шанса - Развој система за функционално основно образовање 
одраслих у Србији – ИПА 2008, провераван путем огледа у школској 2011/2012. и 2012/2013. години. 
562 Јовановић, В. (ур.) (2013): Образовна инклузија деце ромске националности: извештај о спроведеном 
мониторингу у основношколском образовању. Београд: Центар за образовне политике. 
563 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (2009.): Улога асистената за подршку ученицима 
ромске националне мањине као системске мере у унапређивању образовања Рома. Београд, Република Србија. 
564 Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања, 
„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/10. Стандарди постигнућа имају вишеструку улогу у 
систему образовања и васпитања. Они су предуслов за обезбеђивање квалитета образовања, мера квалитета 
образовања, основ за израду наставних програма и основ за завршни испит и матуру. Поред тога, њиховим 
увођењем мења се филозофија рада наставника у учионици. Циљ није више реализација садржаја програма, већ 
остваривање стандарда. Тренутно се ради на ревизији стандарда постигнућа за крај основног образовања и 
васпитања.  
565 „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/11. 
566 „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/10. 
567 „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/11. 
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компетенција директора установа образовања и васпитања569. Поред тога 
Национални просветни савет је новембра 2013. године усвојио Стандарде 
постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања570 за 
осам општеобразовних наставних предмета у средњем образовању, као и 
међупредметне компетенције (засноване су на европском оквиру кључних 
компетенција). У виду нацрта дефинисане су предметне компетенције за десет 
наставних предмета у основном образовању и васпитању. 

5.2.49. Настављено је превођење модернизованих (огледних) профила средњег 
стручног образовања у редован систем. Након добрих резултата евалуације, 
класични профили су почели да бивају замењени еквивалентним модернизованим 
профилима: 9 огледних профила у 3 подручја рада током школске 2010/2011. 
године, 5 огледних профила у 2 подручја рада током школске 2012/2013. године, а 
још 9 огледних профила у 5 подручја рада је преведено у систем током школске 
2013/2014. године. Даље превођење свих преосталих огледних профила треба да 
буде завршено у наредне две године. Подаци са уписа последњих неколико година 
указују на повећано интересовање за ове профиле.   

5.2.50. На нивоу високог образовања Болоњски процес улази у осму годину 
имплементације, али је њено спровођење оцењено као слабо на министарској 
конференцији у Букурешту 2012. године571. Спровођење Болоњске декларације 
оцењује се као слабо и од стране других актера као што су студенти, професори и 
тржиште рада572.   

5.2.51. У току је израда Националног оквира курикулума573 који је усмерен на ученика 
као субјекта, а не објекта наставе, на развијање компетенције и остваривање 
стандарда и исхода, а не на остваривање садржаја. Национални оквир курикулума 
биће заснован на компетенцијама (међупредметним и предметним). Национални 
оквир курикулума путем огледа ће се проверити у 165 школа у Републици Србији 
(основних, гимназија и средњих стручних школа), а 13 хиљада наставника ће бити 
обучено за његову примену.  

5.2.52. Национални оквир квалификација за доуниверзитетско образовање је развијен и 
предлог документа „Национални оквир квалификација у Србији – Систем 
националних квалификација од првог до петог нивоа” одобрен је од Савета за 
стручно образовање и образовање одраслих и презентован је стручној јавности574. 
Национални оквир квалификација високог образовања, у коме су дефинисани 

                                                                                                                                                       
568 „Службени гласник РС”, бр. 7/11 и 68/12. 
569 „Службени гласник РС”, број 38/13. 
570 http://www.nps.gov.rs/arhiva (јануар 2014.). 
571 На министарској конференцији у Букурешту 2012. године спровођење Болоњског процеса у Србији је 
оцењено оценом 3,11 на скали од 1 до 5. 
572 Истраживање које је спроведено у оквиру TEMPUS Careers пројекта http://www.careers.ac.rs/documents-
download/finish/80-univerzitet-u-beogradu/195-careers-istrazivanje-info-za-javnost.html 
573 Национални оквир курикулума развија се у оквиру пројекта Подршка развоју људског капитала и 
истраживања – Опште образовање и развој људског капитала Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који се финансира средствима претприступних фондова (ИПА) за 2011. годину. Овај пројекат односи 
се на опште предуниверзитетско образовање (основна школа, гимназија и општеобразовни предмети у средњем 
стручном образовању) и његова сврха је да учење учини занимљивијим, квалитетнијим и ефикаснијим, да 
унапреди професионални развој наставника и њихових ученика, да будући наставници имају праксу у добро 
опремљеним школама, да се истраживачка заједница повеже са практичарима и доносиоцима одлука и да се 
нове образовне политике креирају на основу података. Вредност пројекта је 8,5 милиона евра из ИПА фондова 
за 2011. годину и 600 хиљада евра из буџета Републике Србије.  
574 http://www.zuov.gov.rs/nacionalni-okvir-kvalifikacija/  
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дескриптори од шестог до осмог нивоа образовања, усвојен је од стране 
Националног савета за високо образовање575 2010. године, а израђен је у складу са 
националним законодавством и документима који дефинишу европски образовни 
простор. Ипак, још увек није израђен обједињени документ који би садржао 
квалификације на свим нивоима образовања, са дефинисаним дескрипторима и 
листама занимања. Именована је радна група за израду Нацрта  јединственог 
Националног оквира квалификација за све нивое образовања у Републици Србији. 
Радну групу чине представници система високог и средњег образовања који су 
учествовали у развоју појединачних оквира, али иако је ова радна група формирана 
посебан проблем представља то што се никада није састала и није одржан ниједан 
састанак. 

5.2.53. Јединствени национални оквир квалификација је планирано да се уради кроз 
пројекат који ће се финансирати средствима предприступних фондова за 2014. 
годину, а крајњи резултат овог пројекта треба да буде Нацрт закона о националном 
оквиру квалификација који ће се упутити Скупштини на усвајање.  

5.2.54. Образовање студената будућих наставника, васпитача и стручних сарадника 
један је од важних предуслова за осигурање и унапређивање квалитета образовања 
и васпитања. Изменама и допунама Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је да ово образовање реализује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота и да високошколске установе које образују будуће наставнике 
морају да им понуде и програме из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина. Посебно је истакнута студентска пракса која до сада није била 
организована на нивоу система, већ на нивоу појединачних факултета и школа.576  

5.2.55. Према подацима истраживања TALIS 2013, већина наставника ужива у свом послу, 
и поред тога што сматра да њихова професија није цењена у друштву, као  и да 
нису довољно подржани у ономе што раде. Типичан наставник у Републици Србији 
веома је сличан типичном наставнику из других земаља обухваћених 
истраживањем, а карактерише их да су претежно  женског пола (66%), просечне 
старости од 43 године, у 81% запослен с пуним радним временом и предају у 
одељењу са 22 ученика у просеку. Разлике су најуочљивије у проценту наставника 
са дипломом високог образовања (83% у Републици Србији наспрам 91% у другим 
земљама). Типичан директор у Републици Србији ради у школи са 555 ученика и 45 
наставника у просеку, просечне је старости од 49 године и у 55% је женског пола. 
Видна разлика у односу на друге земље јесте у уделу директора који су запослени 
пуно радно време без рада у настави (99% наспрам 62%), као и запослених пуно 
радон време са радом у настави (1% наспрам 35%).577 Од времена које наставник 
проведе у учионици 82% се односи на држање наставе, 10% на одржавање реда 
унутар учионице и 8% на административне задатке. Око 70% наставника у 
Републици Србији учествовало је у претходних 12 месеци у неком од програма 
стручног усавршавање за наставнике, наспрам 90% колико износи просек за друге 
земље.  Знатно више у односу на просек других земаља наставници из Републике 

                                                   
575 http://nsvo.etf.rs/ 
576 У намери да се организује на системском нивоу студентска пракса будућих наставника, кроз пројекат 
Подршка развоју људског капитала и истраживања – Опште образовање и развој људског капитала развија се 
систем студентске праксе кроз повезивање високошколских установа које образују будуће наставнике и школа 
вежбаоница. У школама вежбаоницама, којих има 41, оспособљавају се наставници за улогу ментора 
студентима будућим наставницима и за сарадњу са професорима факултета. 
577 Serbia-Country note, TALIS 2013 
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Србије учествују на образовним конференцијама и семинарима (60% наспрам 
44%). Када је реч о директорима, приметна је разлика у уделу директора/ки који су 
прошли обуку за школску администрацију (49% наспрам 85%), као и обуку за 
руководиоце (47% наспрам 78%). Наставници из Републике Србије сматрају да су 
им најпотребнији програми стручног усавршавања у раду са ученицима са 
инвалидитетом (35% наставника) и у области употребе нових технологија на 
радном месту (21%).578 

5.2.56. Процес објективног и транспарентног праћења квалитета система започет је 
усвајањем система показатеља за праћење стања у систему образовања, општих 
стандарда постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег 
образовања, општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих и 
стандарда постигнућа за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања. 
Започета је и екстерна евалуација квалитета школа, а планирана је и израда система 
показатеља за праћење стања у предшколском образовању.  

 
Ефикасност образовног система 

5.2.57. Изостала је примена уредбе која се односи на мрежу основних школа579 
усвојене 2010. године. Смањење броја одељења није праћено укидањем статуса 
правног лица за мале, градске школе. Локалне самоуправе нису испоштовале 
законски рок од годину дана од ступања на снагу ове уредбе и нису предвиделе 
укидање одређених централних основних школа Актом о мрежи основних школа.  

5.2.58. Процес пилотирања финансирања према броју ученика прекинут је 2012. 
године и нису усвојена подзаконска акта која би омогућила увођење новог модела 
финансирања у школској 2014/2015. години, како је предвиђено Законом о 
основама система образовања и васпитања.580  

5.2.59. Јединствени информациони систем у просвети (ЈИСП), без којег није могуће 
повећати ефикасност и квалитет система образовања још увек није успостављен 
иако је његово увођење предвиђено Законом о основама система образовања и 

                                                   
578 Ibid 
579 Влада Републике Србије (2010.), Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских 
установа и акта о мрежи основних школа, „Службени гласник РС”, број 80/10. Уредба је дефинисала 
критеријуме за оптимизацију мреже основних школа без негативног утицаја на праведност и доступност 
образовања. Уредба није прописивала минималан број ученика по издвојеним одељењима, нити је прописивала 
правила за гашење сеоских школа. Насупрот томе, критеријуми су били усмерени ка најнерационалнијим 
основним школама у Србији – малим градским школама. Наиме, критеријуми су били усмерени према 
нерационалним мрежама основних школа у градовима – централним школама које имају мање од 400 ученика, 
при чему у њиховој непосредној близини (радијусу мањем од 2 km) постоји још једна централна школа. 
Применом овог критеријума укинуо би се статус правног лица нерационалним, изузетно малим основним 
школама у урбаним срединама. Важно је напоменути да се применом овог критеријума не угрожава доступност 
основног образовања због близине друге, веће централне школе која би примила ученике или би управљала 
школским објектом укинуте школе, у коме би се и даље одвијао наставни процес. Оптимизација мреже 
основних школа довела би до смањења наставног и ненаставног особља, без утицаја на доступност и квалитет 
образовања. 
580 Систем финансирања према броју ученика требало је да обезбеди укључивање различитих облика 
образовних потреба ученика и специфичности локалне средине у којој се одвија наставни процес у формулу на 
основу које се израчунава ниво средстава који свака образовна установа добија из централног и локалног 
буџета. У новом систему финансирања била је предвиђена значајнија улога локалног нивоа, па је процес 
пилотирања обухватио тестирање нацрта централне формуле на примеру 16 локалних самоуправа. Замишљено 
је да се поред тестирања централне формуле развију и модели локалних формула, али је завршетак процеса 
пилотирања изостао. 
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васпитања а успостављање ЈИСПа је дефинисано као један од приоритета у 
Стратегији развоја образовања.  

5.2.60. Систем финансирања високог образовања није модернизован, а очекује се 
успостављање ефикаснијег система финансирања до краја 2015. године.581  

5.2.61. У претходном периоду повећање ефикасности образовног система засновано је 
на смањењу броја одељења. Настављена је примена Стручног упутства582 која је 
довела до смањења броја одељења у периоду 2009 - 2012. година и до повећања 
броја ученика по одељењу. Оптимизација броја одељења је била усмерена ка 
редовним основним школама и посебно је изражена од школске 2009/2010. године, 
када је уведена контрола формирања одељења у првом разреду и консолидација 
одељења у петом разреду. Тренд смањења броја ученика у основном образовању од 
школске 2009/2010. до 2012/2013. године био је блажи у односу на претходни 
период (пад је износио 2,7%), али је истовремено број одељења смањен за 15,6%. 
Следствено, уследило је повећање броја ученика по одељењу, чиме је повећана 
ефикасност система. У АП Војводини тренд повећања ефикасности најмање је 
изражен због реализације наставе на језицима националних мањина. Позитивни 
фискални ефекти оптимизације броја одељења у основном образовању се могу 
очекивати у периоду од три до пет година.  

5.2.62. За разлику од основног образовања, број одељења у средњем образовању је 
прилично стабилан и у протеклој деценији се креће између 10.700 одељења и 
11.100 одељења583. Просечан број ученика по одељењу у средњем образовању по 
правилу је већи у односу на основно образовање, па примењени облик 
оптимизације није могао да утиче на значајније смањење броја одељења. 

 
МЕРЕ И ПРОГРАМИ  

5.2.63. У школској 2012/2013 обезбеђени су  бесплатни уџбеници за све ученике првог 
циклуса основног образовања и васпитања (ученици од првог до четвртог разреда). 
Средства су обезбеђена у буџету Републике Србије, а овај програм је реализован и 
у школској 2013/2014. години. Град Београд је и сваком ученику другог циклуса 
основне школе (од петог до осмог разреда) обезбедио уџбенике.  

5.2.64. Финансирање и упис студената са инвалидитетом обухваћено је 
афирмативном мером коју је Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја први пут применило током уписа у школску 2012/2013. годину. Она 
предвиђа квоту од 2% места на буџетском финансирању за студенте са 
инвалидитетом и припаднике ромске мањинске заједнице, али се она не дели на 
подједнак број студената из обе групе, већ тих 2% представља укупну квоту. То је 
створило одређене проблеме, јер за неке факултете влада веће интересовање, па 
укупна квота од 2% није довољна и за особе са инвалидитетом и за Роме. 

5.2.65. У оквиру ИПА пројекта „Унапређење предшколског васпитања и образовања 
у Србији (ИМПРЕС)”584, вредности 5 милиона евра, припремљен је документ 
„Основе програма предшколског васпитања и образовања”, обучени су стручни 

                                                   
581 Уз подршку Темпус пројекта FINHED очекује се системски приступ решавању питања финансирања и 
стварању система високог образовања који је одржив, ефикасан и отворен. 
582 Министарство просвете (2009., 2010.), Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у 
основним и средњим школама, бр.: 401-00-481/1/2009-08. 
583 Извор: Републички завод за статистику. 
584 www.impres.rs 
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сарадници и васпитачи за реализацију посебних и специјализованих  програма 
предшколског васпитања и образовања за децу од три до пет година, објављена је 
публикација „Водич за самовредновање у предшколским установама”, изграђено је 
седам монтажних – модуларних објеката, десет објеката је адаптирано, набављено 
је седам комби возила и један аутобус – путујући вртић, 1.550 деце узраста од 3 до 
5,5 година обухваћено је посебним и специјализованим програмима и повећан је 
обухват деце предшколским васпитањем и образовањем.  

5.2.66. Тренутно се реализује пројекат Програм инвестирања у образовну структуру 
(ИПА 2010.) који се односи на образовну структуру високошколских установа 
(буџет пројекта износи 25 милиона евра).  

5.2.67. У 2013. години започет је заједнички пројекат Европске уније и Савета Европе под 
називом „Регионална подршка инклузивном образовању”, вредности 5,16 
милиона евра. Oпшти циљ прojeктa je дa сe пoбoљшa сoциjaлнo укључивaњe и 
сoциjaлнa кoхeзиja у рeгиoну Западног Балкана прoмoвисaњeм инклузивнoг 
oбрaзoвaњa и oбукe. Пројектом је обухваћено 49 пилoт шкoлa (сeдaм шкoлa из 
сваке државе у региону), а oснoвaнa је и рeгиoнaлнa мрeжa инклузивних пилoт 
шкoлa зa узajaмнo учeњe и рaзмeну искустaвa.585 

5.2.68. Резултати евалуације свих компоненти ДИЛС програма586 показују да је овај 
програм значајно допринео побољшању спровођења инклузивног образовања и да 
се индивидуални образовни планови учесталије и адекватније користе у школама 
учесницама програма. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
обезбедило je током 2013. године средства за набавку асистивних технологија за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, како би им се омогућио бољи 
приступ и квалитет образовања и како би превазишли баријере у учењу.  

5.2.69. У око 80% основних и средњих школа уведен је брзи АДСЛ интернет 
прикључак. Пројекат је реализован у оквиру Протокола о сарадњи Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја са предузећем „Телеком Србија”, који је 
продужен до 2016. године. У току 2014. године забележено је 450 интернет 
презентације основних школа у Републици Србији.587 

5.2.70. У оквиру пројекта „Дигитална школа” министарства надлежног за 
телекомуникације и информационо друштво, у периоду од 2010. до 2013. године 
инсталиране су рачунарске учионице у 2.910 основних школа у Републици 
Србији588. Укупно је инсталирано око тридесет хиљада рачунара у преко 95% свих 
основних школа у Републици Србији. Пратећи пројекат „Дигитални час” спроведен 
је у оквиру три годишња наградна јавна конкурса чији је циљ био подстицање 
делотворне и разноврсне употребе информационих технологија у наставном 

                                                   
585 Преузето са: http://www.razvionica.edu.rs/aktuelno/kod-kolega/позив-школама-у-склопу-региoнaлне-пoдршке 
(04.02.2014.) 
586 Delivery of Improved Local Services (DILS), пројекат подржан кредитом Светске банке обухвата здравство, 
социјалну подршку и образовање: http://www.dils.gov.rs/ 
587 Извор; Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.  
588 Од чега 1.589 школских објеката је опремљено модерним рачунарским кабинетима са 5 до 30 радних места, 
док је 1.321 издвојених одељења матичних школа (са мање од 40 ученика) у руралним областима опремљено 
преносним рачунарима и пројекторима. Све основне школе опремљене су рачунарским кабинетима, 
укључујући и школе за децу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом. Део опреме је инсталиран у 
домовима за незбринуту децу и домовима за смештај ученика. Пројекат је пратила обука наставника за 
коришћење рачунарских кабинета, подстицање израде наставних материјала за извођење наставе уз коришћење 
ИКТ (пројекат „Дигитални час”) и промовисање безбедног коришћења интернета (пројекат „Кликни 
безбедно”). 
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процесу589. На реализацију пројекта „Дигитална школа” утрошено је око 15 
милиона евра. Проjекат „Дигитална школа” значаjно jе допринео повећању 
дигиталне писмености у основним школама у Републици Србиjи, унео иновативни 
приступ у наставу, смањио jаз у односу рурално-урбане дигиталне писмености са 
39% на 11% и повећао ниво знања ученика и наставника о безбедности на 
интернету.590  

5.2.71. Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Привредном 
комором Србије, а уз подршку ЕУ пројеката Подршка осигурању квалитета – 
систем испита у основном и средњем образовању (ИПА 2008.) и Модернизација 
система средњег стручног образовања и обуке (ИПА 2007.) основао је четири 
секторска већа, и то: Секторско веће за информационо-комуникационе технологије, 
Секторско веће за пољопривреду, Секторско веће за прехрамбену индустрију и 
Секторско веће за туризам и угоститељство. Постоји значајан недостатак 
административних капацитета за анализу тренутног стања и прогнозу потребних 
занимања. Већина анализа се врши неплански и најчешће је финансирана из 
донаторских средстава. Национални програм за Србију у оквиру ИПА 2011. „Даље 
интегрисање предвиђања, праћења и оцењивања у израду и спровођење 
активних политика тржишта рада и усклађивање Националне класификације 
занимања са стандардима занимања ISCO08” намењен је управо овој области и 
очекивани резултат је унапређена методологија за прогнозирање трендова на 
тржишту рада. По препоруци Савета за стручно образовање и образовање 
одраслих, током 2014. треба да буду основана барем још два огледна секторска 
већа. 

5.2.72. Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладинe и 
спортa, уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) спроводe 
програм професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда у 
школама, у који је до сада било укључено око 64 хиљаде ученика591. Од школске 
2013/2014. године овај програм се спроводи у свим основним школама. Београдска 
отворена школа такође реализује активности у области каријерног вођења и 
саветовања, као и активности које доприносе превазилажењу неусклађености 
система образовања и тржишта рада у Републици Србији592.  

5.2.73. Република Србија је добила позив да учествује, као равноправни члан, у тематским 
групама за отворени метод координације у области образовања. Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја именовало је представнике Републике 
Србије за учешће у раду шест тематских група у априлу месецу 2014. године.  

5.2.74. Република Србија наставила је учешће у програму Темпус. Од првог позива 
2008. године, закључно са шестим позивом 2013. године, укупно је пријављено 432 

                                                   
589 У оквиру поменута три јавна конкурса,пристигло је укупно 774 рада, од којих је 153 награђено, док је 720 
радова објављено у зборницима радова који су доступни на веб-сајту пројекта. 
590 Извештај Бродбенд комисиjе Уjедињених нациjа и UNESCO о образовању и IKT: Technology, Broadband and 
Education – Advancing the Education for All Agenda, ITU/UNESCO, 2013, 
http://www.broadbandcommission.org/work/working-groups/education/BD_bbcomm-education_2013.pdf 
(приступљено 17. 1. 2014.). Такође, пројекту је 2013. године додељено признање Computerworld Honors, зa 
изузeтaн дoпринoс у пoспeшивaњу сoциjaлнe пoлитикe и jaчaњу прoспeритeтa грaђaнa уз пoмoћ ИКТ. 
591 Активности у оквиру овог програма укључују петостепени динамички модел спроведен путем ваншколских 
активности које воде ученике до одлуке о струци и активног планирања каријере. 
592 http://www.bos.rs/cgcc/   
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пројеката, од чега су у 152 пројекта институције из Републике Србије пријављене 
као координатори предложених пројеката593.  

5.2.75. Република Србија учествује у Програму за целоживотно учење594. Док не постане 
стална чланица, Република Србија има право да користи централизоване програме, 
тј. програме којима руководи Европска комисија.  

5.2.76. Република Србија учествује и у Програму Европске уније под називом Horizon 
2020595 за развој истраживања и иновација у образовању, а од ове године ће 
учествовати и у Еразмус+596 програму намењеном сарадњи у области 
образовања.597  

 
ЗАКЉУЧЦИ  

5.2.77. Стање у погледу људског капитала и вештина у Републици Србији не 
одговара друштвеним и економским потребама. Недостатак квалификација и 
кључних компетенција ограничава запошљивост на послове који нису захтевни у 
погледу вештина598  и који су ниско профитабилни. 

5.2.78. У извештају Европске комисије о напретку Србије за 2013. годину истакнуто је да 
постоји значајан напредак, али да постоје области на којима још треба радити. 
Напредак је остварен у постизању веће социјалне укључености у образовном 
систему и увођењу стандарда осигурања квалитета у основном образовању, али још 
увек постоје проблеми у спровођењу реформи високог образовања, а реформе у 
сектору средњег стручног образовања је потребно убрзати у циљу побољшања 
његове делотворности и усклађености са  потребама тржишта рада.599 

5.2.79. Стратегија развоја образовања усвојена је 2012. године али и након две године од 
њеног усвајања није усвојен акциони план за спровођење циљева Стратегије, а 
реализација њених циљева и мера биће отежано без адекватног система за праћење 
примене, унапређене статистике образовања и без успостављања Јединственог 
информационог система у просвети.  

5.2.80. Основни изазови у образовању и даље су низак квалитет образовања који резултира 
у ниском степену развијености кључних компетенција код младих, недовољна 
инклузивност формалног образовања, великим регионалним разликама у степену 
образованости и људским ресурсима, висок проценат одраслог становништва које 

                                                   
593 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/documents/statistics-selection-sixth-call-2013-website.pdf 
594 Енг. Life Long Learning Programme - Меморандум потписан између Владе Србије и Европске комисије 
децембра 2011. године.  
595 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
596 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
597 Програм Еразмус+ обједињује седам програма: Темпус, Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење, 
програм Млади у акцији, Алфа, Еду линк и Програм за сарадњу са развијеним земљама, и његов основни циљ 
је да утиче на развој вештина, запошљивости и модернизације образовања. Програм ће на седмогодишњем 
нивоу имати буџет од 14,7 милијарди евра и у области високог образовања ће обухватати следеће кључне 
активности: образовна мобилност појединаца (која обухвата и заједничке мастер дипломе, са циљем промоције 
мобилности студената и запослених), сарадња за иновације и размена добре праксе,  подршка реформи 
политика кроз мрежу експерата у високом образовању, интернационалних алумни асоцијација и активности 
Жан Моне.  
598 Енг. low skills jobs. 
599 Европска комисија (2013.): Извештај о напретку Републике Србије, 2013., доступно на: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf  
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је завршило само основно образовање и низак проценат одраслог становништва 
које је укључено у неки вид образовања и обуке. 

5.2.81. Подела надлежности између централних, покрајинских и локалних власти је 
различита у зависности од нивоа образовања, а нема адекватне координације 
и синергије у раду: на нивоу предшколског образовања локалне власти имају 
значајно веће надлежности, док је централни ниво недовољно укључен; на нивоу 
основног и средњег образовања установе централне власти имају значајно веће 
надлежности, док је укљученост локалних власти недовољна, а аутономија школа 
занемарљива; на нивоу високог образовања постоји висок степен аутономије 
универзитета, али је ова аутономија неадекватно регулисана. 

5.2.82. На нивоима образовања пре терцијарног образовања доминирају јавне 
установе, док се на нивоу терцијарног образовања развила широка мрежа 
приватних пружалаца услуга. Управљање образовним системом је углавном 
административно, а систем за осигурање квалитета је некомплетан и недовољно 
функционалан. 

5.2.83. Није могуће прецизно утврдити колико се средстава издваја за образовање са 
националног, а колико са локалног нивоа. Посебно је тешко утврдити средства 
која се издвајају за подршку образовању различитих осетљивих друштвених група, 
јер су та издвајања део укупног буџета за образовање и социјалну заштиту. 
Додатно, не постоји процена трошкова које родитељи ученика сносе за образовање 
(уџбеници, школски прибор, излети и екскурзије итд.) и који се повећавају када су 
у питању студенти (трошкови самог студирања, смештаја, исхране итд.).  

5.2.84. Образовни систем се углавном своди на формално образовање600, док се 
неформално образовање, информално учење, као и целоживотно учење недовољно 
препознају и користе као образовни ресурс намењен развоју људског капитала и 
вештина.   

5.2.85. Образовање на свим нивоима и даље је углавном усмерено ка преношењу 
академских знања, услед чега млади, који су тек завршили образовање, имају 
недовољно развијене кључне компетенције од којих зависи њихово активно учешће 
у друштву и на тржишту рада. Поред тога, и образовни систем суочен је са 
негативним демографским трендом, што утиче да се број ученика континуирано 
смањује (по стопи од око 2% годишње). Супротно опадајућем броју ученика, број 
наставника који су запослени се повећава, чиме образовни систем постаје мање 
ефикасан. 601  

5.2.86. Образовни систем није довољно инклузиван, тј. капацитети образовног 
система да одговори на образовне потребе различитих осетљивих друштвених 
група су недовољни. Измене Правилника о пружању додатне здравствене, 
социјалне и образовне подршке детету и ученику нису усвојене, рад Заједничког 
тела за подршку инклузивном образовању није континуиран и од децембра месеца 
2012. године одржан је само један састанак, чиме је у многоме отежан рад и 
интерресорних комисија на локалном нивоу. Недовољно су развијене афирмативне 

                                                   
600 Формално образовање се састоји од предшколског васпитања и образовања (ISCED 0) које није обавезно 
(осим предшколског припремног програма у години пре поласка у основно образовање), обавезног основног 
образовања (ISCED 1 и 2), различитих програма средњег образовања (ISCED 3) и високог образовања (ISCED 
5, 6 и 7,  EQF 6, 7 и 8), при чему образовање након средњег које не спада у високо образовање (ISCED 4) није 
довољно развијено. 
601 У последњој деценији оосновних школа има за око 2,4 одсто мање, а број одељења смањен је за девет одсто. 
У основним школама 2002. године радио је 43 731 наставник, а 2011. било их је 52 675, РЗС 
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мере602 за упис ученика из породица нижег социјално-економског статуса. Упис у 
средње школе и на више нивое образовања врши се скоро искључиво на основну 
претходно оствареног резултата и успеха на матури тј. пријемном испиту, што је 
уједно и основни критеријум приликом доделе финансијске подршке ученицима и 
студентима (кредити и стипендије).  

5.2.87. У образовним законима не постоје посебне одредбе којима се регулише 
образовање сиромашних ученика, иако подаци показују да сиромашни ученици 
имају ниже стопе уписа, похађања и завршавања школовања, да теже напредују 
кроз систем и имају нижа образовна постигнућа. Нема заједничке акције и 
хоризонталне и вертикалне координације у дефинисању мера и пружању подршке 
сиромашним ученицима.  

5.2.88. Реформске иницијативе у формалном доуниверзитетском образовању које су 
покретане од 2000. године биле су краткотрајне, стратешки неусклађене и 
парцијалне, а често су остајале и недовршене, што је утицало на то да је систем 
формалног доуниверзитетског образовања унутар себе недовољно кохерентан.  

5.2.89. Праћење и планирање у образовању отежано је чињеницом да је недовољно 
развијена култура информисаног креирања политика и да дуго планирани 
информациони систем у образовању још увек није функционалан. Подаци 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Републичког завода за 
статистику се разликују, а прецизних података нема за децу из појединих 
осетљивих група у образовном систему. Већина показатеља није упоредива са 
европским. Нису довољно развијени капацитети образовног система, институција и 
партнера за ефикасно коришћење података и аналитичке праксе при доношењу 
одлука.  

5.2.90. Смањење броја ученика у основним и средњим школама није праћено 
одговарајућом оптимизацијом мреже школа. Овај проблем дуго није био 
препознат, а када је препознат и када су створени законски предуслови у форми 
одговарајуће уредбе њена примена је изостала.  

5.2.91. Још увек не постоји дефинисан механизам за препознавање и превенцију 
раног напуштања образовног система. Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја донело је известан број мера, али је потребно да се прати 
њихова примена, ефикасност, као и могуће увођење у систем на ширем нивоу.  

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 

5.2.92. Образовни ниво и компетенције становништва представљају један од кључних 
фактора економског развоја у Републици Србији, што је препознато и у оквиру 
Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. и у складу је са стратегијом 
„Европа 2020”. Како би образовање представљало кључну полугу општег развоја 
друштва, правци деловања треба да буду усмерени на повећање квалитета, 
обухвата, праведности и ефикасности образовног система603.  

                                                   
602 Афирмативне мере постоје за ученике и студенте ромске националне мањине и особе са инвалидитетом. 
603 Кључни показатељи који су дефинисани Стратегијом развоја образовања у Србији гласе да до 2020. године: 
сва деца узраста од 4 до 5,5 година могу бесплатно да користе полудневне програме образовања, а сва деца 
узраста од 5,5 до 6,5 година треба да буду укључена  у полудневне или целодневне предшколске програме; 
минимум 98% све деце уписује основно образовање, са расипањем од максималних 5%, тако да 93% генерације 
стиче основно образовање; минимум 95% са завршеним основним образовањем уписује средњи ниво 
образовања и то 39% генерације уписује четворогодишње стручне школе, 39% генерације уписује опште 
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5.2.93. Успостављање Јединственог информационог система просвете је предуслов за 
унапређење процеса планирања и реализације мера у образовању, као и за 
праћење остварености циљева који су дефинисани у Стратегији развоја образовања. 
Успостављање информационог система и унапређење процеса прикупљања 
података и извештавања основ је за процес планирања који је заснован на подацима 
и чињеницама и за унапређење аналитичке праксе и капацитета свих релевантних 
актера. Међутим, постојање информационог система није довољан само по себи да 
се промени начин креирања политика и мера у домену образовања и да се 
успостави пракса информисаног креирања образовних политика. 

5.2.94. Неопходно је континуирано радити на ојачавању инклузивне праксе у 
школама кроз подизање свести о значају инклузивног образовања за друштво, 
унапређивање компетенција запослених и стварање инклузивног окружења и 
унапређивање материјалних ресурса за квалитетно реализовање инклузивне праксе 
(асистивне технологије, прилагођени уџбеници, прилагођавање физичког окружења 
и сл.). Потребно је успоставити адекватне системе подршке за рад интерресорних 
комисија и унапредити остваривање система подршки на основу препорука 
интерресорних комисија. Неопходно је прописати минимум техничких захтева у 
погледу формата и приступачности прилагођених и електронских уџбеника и 
подстаћи издаваче на развој оваквих формата. Важно је унапређивати иницијално 
образовање наставника за инклузивно образовање и успоставити бољу 
међуресорну сарадњу на локалном и на националном нивоу (обезбедити 
континуираност и ефикасност рада Заједничког тела). Потребно је развити 
функционални систем праћења реализације инклузивног образовања, као основ за 
адекватно планирање и даље унапређење и успоставити јасан правни оквир за 
функционисање и дугорочну одрживост регионалних центара за асистивне 
технологије.  

5.2.95. Неопходно је успоставити систем и реализовати мере подршке за сиромашне 
ученике и породице (нпр. на нивоу школа унапређење допунске наставе и 
ваншколских активности; на нивоу локалних самоуправа дефинисање критеријума 
и мера за подршку сиромашним ученицима, рад са родитељима), као и даље 
смањење броја ромске деце у специјалним школама 

5.2.96. Како би се спречило осипање деце из образовног система, треба развити механизме 
за рано препознавање деце која су под ризиком да напусте систем школовања, и 
креирати и реализовати различите мере подршке деци и породицама да се укључе и 
остану у систему образовања. Такође је неопходно унапредити систем прикупљања 
података и праћења, креирати национални план за спречавање осипања деце и 
унапредити хоризонталну и вертикалну међусекторску сарадњу и координацију.  

5.2.97. Један је од примарних циљева на сваком нивоу образовања јесте унапређење 
квалитета процеса и исхода образовања - од предшколског васпитања и 
образовања, до докторских студија, односно образовања одраслих и целоживотног 
учења. Предуслов за унапређење квалитета је усмереност система образовања на 
развој кључних компетенција ученика, квалитет наставних програма који 

                                                                                                                                                       
средње и уметничке школе и 10% остале средње стручне школе; минимум 95% од уписаних у четворогодишње 
школе заврши тај ниво образовања, тако да 74% генерације стекне четворогодишње средње образовање; високо 
образовање уписује минимум 50% генерације. 70% од уписаних завршава студије високог образовања, са 
највише једном годином продужетка студија; око 50% дипломираних (бечелор ниво) уписује мастер студије, а 
минимум 10% са степеном мастера уписује докторске студије; минимум 10% програма докторских студија се 
реализује заједно са   неким од универзитета у иностранству. 
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доприносе развоју и квалитету исхода учења, повећање квалитета рада наставног 
особља тако да буду способни да ученицима пруже онај вид подршке који им је 
неопходан да би развили кључне компетенције и да остваре образовне стандарде. 
Систем образовања наставника треба унапредити тако да подједнако доприноси 
стручности наставника у погледу академске дисциплине, али и стручности у 
домену психолошко-педагошких и методичких знања. Важно је успоставити и 
даље развијати процес иницијалног образовања наставног особља и систем 
континуираног стручног усавршавања наставника и систем за праћење ефеката 
стручног усавршавања.  

5.2.98. Треба повећати проценат јавног финансирања образовања са текућих 4,5% на 6,0% 
бруто друштвеног производа, али и унапредити ефикасност текућег система 
расподеле и трошења расположивих средстава. Од великог је значаја и да 
перспектива макро-нивоа буде праћена анализама расподеле расположивих 
средстава на микро-нивоу.  

5.2.99. Неопходно је спроводити мере које треба да допринесу повећању ефикасности 
система образовања кроз оптимизацију мреже образовних установа, смањење броја 
одељења, увођење ефикаснијег система финансирања у образовању и повећање 
лидерских вештина директора школа. Неопходно је успоставити флексибилну 
мрежу образовних установа која ће се брже прилагођавати демографским 
променама и потребама корисника. Међутим, при спровођењу ових промена треба 
обезбедити механизме да повећање економске ефикасности образовног система не 
доведе до повећања ионако великих регионалних и социјалних разлика у погледу 
образовних постигнућима међу ученицима.  

5.2.100. Потребно је осигурати повећање обухвата и праведности унутар система 
предшколског образовања и остваривање препорука и дефинисаних циљаних 
вредности у Стратегији развоја образовања, пре свега потпуни обухват деце 
обавезним предшколским програмом, бесплатан предшколски програм за сву децу 
у трајању од четири сата дневно у години пре обавезног предшколског програма, 
повећан обухват деце млађих узраста са посебним нагласком на повећану 
укљученост осетљивих друштвених група и уз развој додатних капацитета и 
диверсификованих програма за породицу и децу. Потребно је оснажити локалне 
самоуправе пре свега за планирање и оптимизацију мреже предшколских установа, 
као и за ефикасан процес финансирања. 

5.2.101. Неопходно је континуирано радити на повећању образовног нивоа ромске 
популације уз успостављање нових и унапређење постојећих механизама подршке 
(педагошки асистенти) и успостављање ефикасног система координације између 
различитих сектора на локалном и националном нивоу (пре свега успостављање 
сарадње са секторима социјалне заштите и здравствене заштите).  

5.2.102. Потребно је унапредити рад на социјалној димензији Болоњског процеса и 
унапредити мере подршке за социјално искључене групе становништва 
(сиромашни, из руралних подручја, студенти са инвалидитетом, Роми, итд.) на 
нивоу универзитетског образовања. 

5.2.103. Неопходно је извршити реформу средњег образовања кроз: увођење обавезног 
средњег образовања, смањење осипања деце из средњих школа, реформу средњег 
стручног образовања, повезивање са потребама тржишта рада и даље формирање и 
унапређење рада секторских већа, као и реформу гимназијског образовања. 
Потребно је радити на повећању броја ученика средњих школа који настављају и 
завршавају образовање на високошколским институцијама у предвиђеном року.  
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5.2.104. Успоставити функционалан систем за признавање неформалног образовања и 
информалног учења, у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Законом о образовању одраслих. У циљу подршке целоживотног 
учења даље правце деловања треба усмерити на повећање обухвата одрасле 
популације неким од програма образовања одраслих и целоживотног учења. 
Неопходно је успоставити функционалан Национални оквир квалификација који 
интегрише све нивое образовања и креиран је у чврстој сарадњи са националном 
службом за запошљавање и другим релевантним актерима.  

5.2.105. Неопходно је обезбедити континуирано учешће представника Србије у различитим 
европским програмима: Отворени метод координације, Ерасмус плус, Хоризон 
2020, Програм за целоживотно учење. 

 
 

5.3. Социјална и дечија заштита 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

5.3.1. Законодавни оквир у области социјалне и дечије заштите чине Закон о социјалној 
заштити604 и Закон о финансијској подршци породици са децом605.  

5.3.2. Закон о социјалној заштити донет је 2011. године. Законом се уређују права на 
новчана давања усмерена на сиромашне (новчана социјална помоћ, једнократна 
помоћ) и давања за особе са инвалидитетом (додатак за помоћ и негу другог лица), 
услуге социјалне заштите, установе и пружаоци услуга, механизми за контролу 
квалитета, као и надлежности у оснивању и финансирању. Основни циљеви 
законских промена су потпунији обухват сиромашних правима, повећање 
адекватности новчаних давања, развој интегралне социјалне заштите и стварање 
услова за успостављање ванинституционалних услуга у заједници.  

5.3.3. Нова законска решења у домену новчаних права за сиромашне обезбеђују 
поштовање разлика у величини и старосној структури домаћинства, повећање 
износа помоћи за бројнија домаћинства и активацију корисника. У домену услуга 
нова решења су пре свега присутна у институционалној и регулативној сфери. 
Закон редефинише контролно-регулаторне механизме (инспекција и надзор), 
ствара претпоставке за успостављање система који се базира на плурализму 
пружалаца услуга, као и претпоставке за унапређење квалитета стручног рада, кроз 
континуирану обуку, лиценцирање стручних радника и увођење Коморе социјалне 
заштите. По први пут предвиђено је и формирање социјално-здравствених 
организационих јединица и установа за кориснике којима је потребнo и социјалнo 
збрињавање и сталнa здравственa заштитa или надзор. 

5.3.4. Законом се прецизно дефинишу и обавезе у погледу финансирања и 
надлежности националног, покрајинског и локалног нивоа власти. У мандату 
централног нивоа су новчана права (осим једнократне новчане помоћи) и услуге 
домског и породичног смештаја. Из републичког буџета се обезбеђује и 
финансирање центара за социјални рад (у даљем тексту: ЦСР) у делу јавних 
овлашћења, као и других установа чији је оснивач држава. У мандату локалног 
нивоа је већина услуга у заједници, једнократна помоћ, опремање ЦСР и 

                                                   
604 „Службени гласник РС”, број 24/11. 
605 „Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09. 
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ангажовање додатних стручних радника који се старају о правима и услугама које 
финансирају општине и градови. Ради обезбеђења додатних средстава за 
успостављање и развој ванинституционалних услуга предвиђени су наменски 
трансфери из буџета Републике Србије.  

5.3.5. Уз Закон протеклих година усвојена су и бројна подзаконска акта, уредбе и 
правилници, као на пример правилници о лиценцирању пружалаца услуга, о 
лиценцирању стручних радника, минималним стандардима за пружање услуга 
социјалне заштите и други. Са доношењем појединих, веома важних подзаконских 
аката се, међутим, касни: још увек нису донета акта о наменским трансферима, о 
активацији корисника социјалне помоћи, као ни о социјално-здравственим 
јединицама и установама. 

5.3.6. Закон о финансијској подршци породици са децом, у основној форми је донет 2002. 
године. Овим законом се пре свега дефинишу новчана давања са циљем заштите 
сиромашних породица са децом (дечији додатак), као и давања чији је циљ 
усклађивање рада и родитељства и подршка рађању (накнаде зараде за време 
одуства поводом рођења детета и родитељски додатак).   

5.3.7. Од других законских и подзаконских аката, израђен је и Нацрт закона о употреби 
знаковног језика, а у процедури усвајања је и један број правилника, међу којима 
је посебно значајан Правилник о породичном смештају. Почетком 2013. године 
донет је и Посебан протокол о поступању центара за социјални рад – органа 
старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским 
односима. Извршене су и одговарајуће законске промене606 које су поједноставиле 
процедуру прибављања докумената и умањиле проблем правно невидљивих лица, 
олакшавајући њихов приступ систему социјалне заштите. 

5.3.8. Стратешки правци у сектору социјалне заштите дефинисани су у Стратегији 
развоја социјалне заштите607, која је донета 2005. године и још увек није 
ревидирана. Неки стратешки циљеви дати су и у Националној стратегији о старењу 
2006-2015, Стратегији за унапређивање положаја Рома у Републици Србији608 
(2009-2015), Стратегији унапређења положаја особа са инвалидитетом609 (2007-
2015), Стратегији превенције и заштите од дискриминације610 (2013-2018), 
Националној стратегији за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици 
и у партнерским односима611 (2011), Стратегији подстицања рађања612 (2007), 
Стратегији за борбу против трговине људима613 (2006) и Стратегији реинтеграције 
повратника по основу споразума о реадмисији614 (2009). У готово свим градовима и 
општинама донете су локалне стратегије и акциони планови који се односе на 
област социјалне и дечије заштите. 

 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ 
                                                   
606 Закон о пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС”, број 87/11) и Закон о изменама и 
допунама Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник РС”, број 45/13).  
607 „Службени гласник РС”, број 108/05.  
608 „Службени гласник РС”, број 27/09.  
609 „Службени гласник РС”, број 01/07.  
610 „Службени гласник РС”, број 60/13.  
611 „Службени гласник РС”, број 27/11. 
612 „Службени гласник РС”, број 13/08.  
613 „Службени гласник РС”, број 111/06.  
614 „Службени гласник РС”, број 15/09.  
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5.3.9. Новчана давања усмерена на сиромашне, уз проверу материјалног стања, су 
новчана социјална помоћ и дечији додатак. 

5.3.10. Новчана социјална помоћ (у даљем тексту: НСП) је давање типа гарантованог 
минималног дохотка. Износи помоћи представљају допуну дохотка до законски 
дефинисаног нивоа, разликују се у зависности од величине и старосне структуре 
домаћинства и усклађују се са индексом потрошачких цена два пута годишње. 
Домаћинства у којима су сви чланови неспособни за рад и једнородитељске 
породице остварују право на увећани НСП, виши за 20%. За породицу преко шест 
чланова износи помоћи се не повећавају, а домаћинства у којима је већина чланова 
способна за рад не могу да остваре право дуже од девет месеци у току једне 
календарске године.  

5.3.11. За разлику од знатног броја ЕУ земаља, износи помоћи у Републици Србији не 
везују се за неку посебну националну одредницу животног стандарда, а пондери 
који се додељују деци су ниски (30% од износа који се додељује првом одраслом 
лицу у домаћинству). Компаративно посматрано, највећа разлика у дизајну 
програма je у активацији корисника помоћи, која је у већини земаља присутна, а 
која је у Републици Србији уведена као законска могућност тек 2011. године, али се 
још увек не примењује. 

5.3.12. Право на НСП је у надлежности Републике Србије и финансира се из републичког 
буџета, а администрирање спроводе центри за социјални рад. Право на новчану 
социјалну помоћ 2013. године остварује преко 100 хиљада домаћинстава (4,2% 
укупног броја домаћинстава), са готово 260 хиљада одраслих лица и деце (3,6% 
укупног броја становника), што представља повећање од приближно 50% у односу 
на период пре законских промена 2011. године. Током године број корисника 
варира због тромесечног искључивања појединаца и породица у којима је већина 
чланова способна за рад. 

Табела 5.3.12. Корисници и годишњи расходи за НСП (у милионима динара и % БДП) 
у периоду 2010-2013. године 

 Корисници - годишњи просек Годишњи расходи 

Година Домаћинства Појединци у милионима дин. удео у БДП 
2010. 65.816 167.914 5147,8 0,18 
2011. 73.629 186.228 8069,5 0,25 
2012. 87.330 223.685 10270,5 0,30 
2013. 101.656 258.807 12801,4 0,34 

Напомена: у 2010. и током првих месеци 2011. године право се звало материјално обезбеђење и 
додељивало се у складу са Законом о социјалној заштити и социјалној сигурности грађана 
Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

5.3.13. Међу домаћинствима корисницима НСП највећи број, приближно две трећине 
остварује основно право, док је међу онима који остварују увећано право 
приближно једнак број домаћинстава у којима су сви чланови неспособни за рад и 
једнородитељских породица. Готово половина укупног броја корисника су 
породице са децом.  

Графикон 5.3.13. Структура корисника домаћинстава према висини права, 2013. (у%) 
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Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

5.3.14. Анализа старосне структуре прималаца помоћи показује натпропорционално 
учешће деце (36,8%, у односу на 17,6% у укупној популацији) и исподпросечно 
учешће старијих од 65 година (4,6% у односу на 17,4%). Ово је, свакако, резултат 
већег сиромаштва деце у Србији, али и других препрека које смањују доступност 
помоћи за старијe (пре свега земљишни максимум и недовољна информисаност)615. 
Полна структура прималаца НСП је уравнотежена и одговара структури укупне 
популације. 

5.3.15. У складу са подацима о сиромаштву, најмања је стопа заштите осетљивих 
друштвених група у Београду (1,3% становника). У АП Војводини је стопа највећа 
(4,9%), мада не значајно већа него на подручју Србија - Југ (4,0%).  

Графикон 5.3.15. Број лица прималаца НСП по великим територијалним целинама, 
2013. 

 
Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

5.3.16. Под претпоставком да су сви који остварују право угрожени, обухват 
становништва које је изложено ризику сиромаштва НСП-ом би износио свега 15%. 
Ранија истраживања показују да је и обухват сиромашних по потрошњи веома 

                                                   
615 Сатарић, Н. и група аутора (2013): „Анализа примене Закона о социјалној заштити у делу новчаних 
социјалних помоћи и cost-benefit анализа сервиса помоћ у кући за стара лица”, Удружење грађана „Снага 
пријатељства” – Amity, Београд. Истраживања потврђују да је један од најважнијих разлога због којих се 
грађани са најнижим дохотком не пријављују за НСП неинформисаност да програм постоји, као и да је у овој 
групи веће учешће мање образованих и старијих од 50 година. (Matković, G., & Petrović, M. (2012). „Life under 
the line: Determinants of low take up of FSA in Serbia”, Београд, с. 16) 



 

160 
 

низак616. Ово је свакако резултат ниског приходног цензуса и земљишног 
максимума, али и комбинације великог броја услова која неминовно доводи до 
малог броја оних који испуњавају све услове истовремено. Додатни разлози су пре 
свега везани за недовољну информисаност осетљивих друштвених група, 
комликоване административне процедуре и сл.617 И на нивоу локалних самоуправа 
постоје велика одступања у обухвату која не могу да се објасне само разликама у 
нивоу развијености618. 

5.3.17. Према подацима за 2013. годину, основица за НСП је у просеку износила 
приближно 7.500 динара (144 PPS619), а увећана близу 9.000 динара (173 PPS). За 
појединца, односно носиоца права, максимални износ помоћи једнак је износу 
основице, пондер за сваког наредног одраслог члана износи 0,5 од висине 
основице, а за дете 0,3 (Табела 1). У односу на период пре законских промена 2011. 
Године, износи НСП-а су повећани за вишечлана домаћинства и домаћинства у 
којима су сви чланови неспособни за рад. 

5.3.18. У зависности од типа и карактеристика домаћинства, месечни износи трансфера би 
требало да буду виши за 33-45% да би се достигао праг ризика сиромаштва. 
Контекстуални показатељ ЕУ који показује удео нето примања по основу социјалне 
помоћи у прагу ризика сиромаштва за три типа показатеља је још увек у процесу 
дефинисања. У Републици Србији је вредност овог показатеља за 2012. годину 
износила 0,66% за сва три типа домаћинства која остварују увећано право и 0,54% 
за онa којa остварују основно право  (Табела 5.3.19).  

5.3.19. Адекватност давања је незадовољавајућа и када висину помоћи оцењујемо са 
аспекта могућности задовољења основних потреба, односно изласка из апсолутног 
сиромаштва по потрошњи. Заправо, као што се може видети из Табеле 5.3.19, за 
породице се праг ризика сиромаштва и праг апсолутног сиромаштва веома мало 
разликује, због виших скала еквиваленције које се у Републици Србији примењују 
при рачунању апсолутног сиромаштва620.  

Табела 5.3.19. Месечни износи НСП за поједине типове домаћинстава, праг 
апсолутног сиромаштва 2013., и праг ризика сиромаштва 2012. (у дин.) 

 

Основно 
право Увећано 

Праг 
апсолутног 

сиромаштва 

Праг 
ризика 

сиромаштва 
Појединац 7.490 8.988 11.020 13.680 
Једнородитељска породица са двоје деце - 14.381 22.040 21.888 
Породица са двоје деце 15.729 18.875 29.754 28.728 

 

5.3.20. Ако адекватност НСП-а процењујемо са аспекта (де)мотивације за рад на месечном 
нивоу, удео износа трансфера у минималној заради за појединца који је способан за 

                                                   
616 World Bank (2006) Serbia Social Assistance and Child Protection Note. Washington, DC; World Bank. (2011) 
Social safety nets in the Western Balkans: design, implementation, and performance. Washington, DC. 
617 Matković, G., & Petrović, M. (2012). Life under the line: Determinants of low take up of FSA in Serbia, Београд. 
618 Матковић, Г., Мијатовић, Б., Станић, К. (2013) Новчана давања за децу и породице са децом у Србији – 
анализа и препоруке, Центар за либерално-демократске студије и Центар за социјалну политику, с. 150. 
619 PPS на основу конвертора за AIC (actual individual consumption) za 2012. 
620 При рачунању апсолутног сиромаштва по потрошњи у Србији се користи OECD скала еквиваленције по 
којој се другом одраслом члану домаћинства и старијој деци додељује пондер 0,7, а деци до 14 година пондер 
0,5. При рачунању линије ризика сиромаштва по дохотку одговарајући пондери су нижи, и износе 0,5 и 0,3 
респективно. 
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рад износи 37%, а за породице са двоје деце између 72 и 79%. Тек породице са 
четворо деце добијају НСП који достиже износ једне минималне зараде.  

5.3.21. Додатно, треба имати у виду да су износи давања на годишњем нивоу у мањој мери 
адекватни за домаћинства у којима је већина чланова способна за рад, јер она 
остварују право само током девет месеци у току календарске године. 

5.3.22. С друге стране, износ помоћи за појединца који је неспособан за рад достигао је 
готово 90% износа пензије из осигурања пољопривредника, што  представља 
природан лимит даљег повећања НСП-а. У наредном периоду може да се очекује, 
због успореног раста пензија, додатно смањење ове разлике.. 

5.3.23. Компаративно посматрано, износи помоћи у Републици Србији су ниски. 
Независно од типа домаћинства, у 2012. години нижи износи помоћи (у PPS) 
додељивани су само у Бугарској и Румунији621.  

5.3.24. Расходи за НСП 2013. године достигли су 12,8 милијарди динара (0,34% БДП-а). У 
односу на дугогодишњи тренд пре законских промена 2011. године, удео расхода 
за НСП у бруто домаћем производу се готово дуплирао. Према последњим 
расположивим подацима Евростата, 2011. године просечан удео за ова давања у ЕУ 
је износио 0,3%. 

Табела 5.3.24. Корисници и годишњи расходи за НСП (у милионима дин. и % БДП) 
2010-2013. 

Година 
Корисници - годишњи просек Годишњи расходи 

Домаћинства Појединци У милионима 
дин. Удео у БДП 

2010. 65.816 167.914 5.147.8 0,18 
2011. 73.629 186.228 8.069.5 0,25 
2012. 87.330 223.685 10.270,5 0,30 
2013. 101.656 258.807 12.801,4 0,34 

Напомена: у 2010. и током првих месеци 2011. године право се звало „материјално обезбеђење” и 
додељивало се у складу са Законом о социјалној заштити и социјалној сигурности грађана   

5.3.25. Новији подаци о вертикалној ефикасности трансфера нису доступни, али сва ранија 
истраживања показују да су средства за социјалну помоћ у Србији само малим 
делом одлазила онима који су бољестојећи622.    

5.3.26. Прецизни подаци о додатним новчаним помоћима и давањима у натури за 
кориснике НСП на локалном нивоу нису расположиви. Постоје индиције на основу 
више скупова размене искустава локалних самоуправа623 о социјалним давањима да 
значајан број општина и градова за кориснике НСП по аутоматизму обезбеђује 
новчану помоћ током тромесечног прекида права са националног нивоа, али и 
помоћ у натури (бесплатне уџбенике, бесплатан превоз до школе, одећу и обућу, 
исхрану у школским или народним кухињама, итд.). Један број локалних 
самоуправа одобрава и субвенције рачуна за комуналне услуге или бесплатан 
огрев.   

                                                   
621 Матковић, Г., & Мијатовић, Б. (2012). Програм дечијих додатака у Србији: Анализа и предлози за 
унапређење. Београд: Центар за либерално-демократске студије.  
622 World Bank (2006) Serbia Social Assistance and Child Protection Note. Washington, DC; World Bank. (2011) 
Social safety nets in the Western Balkans: design, implementation, and performance. Washington, DC. 
623 Више о програму на интернет презентацији Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва: 
http://www.inkluzija.gov.rs/?page_id=8045  
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5.3.27. У Граду Бeoгрaду сe кao вид мaтeриjaлнe пoдршкe, кoрисницимa рeпубличкoг 
прaвa у дoмaћинствимa у кojимa су сви члaнoви нeспoсoбни зa рaд дoдeљуje стaлнa 
нoвчaнa пoмoћ, и тo у виду дeсeтoпрoцeнтнoг увeћaњa изнoсa НСП-a, a имajући у 
виду вeћe трoшкoвe живoтa у глaвнoм грaду. Дeци кoрисницима НСП дoдeљуjу сe 
стипeндиje тoкoм срeдњoшкoлскoг oбрaзoвaњa и студиja, а ученицима основних и 
средњих школа додатно се покривају и трошкови превоза до школе. Зajeднo сa 
пojeдиним другим угрoжeним кaтeгoриjaмa кoрисници НСП oствaруjу прaвo и нa 
бeсплaтaн oбрoк и нa субвeнциje зa кoмунaлнe рaчунe. До априла 2014. године деци 
корисницима НСП додељиване су и пoврeмeнe jeднoкрaтнe пoмoћи зa eкскурзиje, 
лeтoвaњa, уџбeникe и шкoлски прибoр.624  

5.3.28. Дечији додатак такође се додељује уз проверу материјалног стања и једнак је за сву 
децу, осим што деца са сметњама у развоју и деца из једнородитељских, 
хранитељских и старатељских породица добијају увећани износ додатка за 30%. 
Цензус за остваривање права на дечији додатак виши је него за НСП (приближно 
7.800 динара или 150 PPS по члану домаћинства), а за увећани додатак и приходни 
цензус увећан је за 20%. Додатак се не додељује деци преко четвртог реда рођења, 
а у школском узрасту право се условљава редовним школовањем. Износи дечијег 
додатка и приходни цензус регуларно се индексирају два пута годишње са 
индексом потрошачких цена. Право се финансира из републичког буџета, а 
администрирају га службе локалних самоуправа. 

5.3.29. У три четвртине земаља чланица ЕУ дечији додатак је универзално право или уз 
универзалну постоји и компонента која је усмерена на сиромашније породице са 
децом. Такође, у већини земаља износи давања разликују се или према старости 
или у зависности од броја деце, односно реда рођења детета, али у диференцијацији 
износа нема правилности која би се наметала у смислу најбоље праксе. Разлике, 
између осталог, зависе од других решења у социјалном сектору625. 

5.3.30. Право на дечији додатак остварује приближно 387 хиљада деце (преко 30% 
укупног броја деце), од којих преко 74 хиљаде добија увећани износ, под 
повољнијим условима. Током посматраног периода број корисника није се 
значајније мењао. 

Табела 5.3.30. Корисници дечијег додатка, месечни износи права (у дин.) и годишњи 
расходи (у милионима дин. и % БДП), 2011-2013. 

Година 
Корисници 

Месечни 
износ права 

Расходи 

Деца Породице Укупно   
(милиони дин.) 

Удео у БДП 

2011. 380.846 201.595 2.167 10.398 0,32 
2012. 382.879 203.294 2.308 11.144 0,33 
2013. 387.257 206.099 2.522 12.337 0,33 

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

5.3.31. На основу података Анкете о потрошњи домаћинстава дечији додатак је 2012. 
године остваривало 40% деце из најсиромашнијег квинтила по потрошњи, па се 
обухват сиромашних овим правом може оценити као прихватљив.    

                                                   
624 Службeни глaсник грaдa Бeoгрaдa, 55/2011 и 37/2014. 
625 Матковић, Г., & Мијатовић, Б. (2012). Програм дечијих додатака у Србији: Анализа и предлози за 
унапређење. Београд: Центар за либерално-демократске студије, 
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5.3.32. Редован дечији додатак износио је у 2013. години просечно незнатно преко 2.500 
динара (48 PPS), а увећани 3.280 динара (63 PPS). Пошто је циљ овог давања 
смањење сиромаштва, његова адекватност би такође могла да се процени у односу 
на праг (ризика) сиромаштва. И по критеријуму апсолутног сиромаштва и по 
критеријуму ризика сиромаштва, за децу до 14 година старости дечији додатак 
достигао је приближно половину износа који је довољан за излазак из (ризика) 
сиромаштва. За старију децу додатак пак достиже тек трећину одговарајућих 
износа.   

5.3.33. Компаративно посматрано, у апсолутном износу (у PPS) дечији додатак је значајно 
нижи него у најразвијенијим земљама, али је међу највишима у односу на тзв. 
земље нове чланице ЕУ626. 

5.3.34. Издаци за дечији додатак су 2013. године износили 12,3 милијарде, односно 0,33%, 
БДП-а, као и претходних година. Овај удео је значајно нижи него у ЕУ (1,1% БДП-
a 2010. године), што је и очекивано, имајући у виду универзалност права у већини 
земаља и другачији циљ овог давања (компензација трошкова, односно уједначење 
потрошње током животног циклуса). 

5.3.35. Истраживања показују да је вертикална ефикасност (таргетираност) дечијег 
додатка нешто мања него за НСП, те да је последњих година приближно 15% 
расхода одлазило за децу у највишим квинтилима по потрошњи627.  

5.3.36. Новчана давања за децу и особе са инвалидитетом су додатак и увећани додатак за 
помоћ и негу другог лица. Давања су намењена деци и одраслима који због болести 
или инвалидности не могу самостално да обављају основне дневне активности, 
независно од материјалног положаја. Деца и одрасли са највишим степеном 
инвалидитета су корисници увећаног додатка за помоћ и негу другог лица. Додатак 
и увећани додатак за помоћ и негу другог лица су права у мандату републичке 
владе и финансирају се из републичког буџета. Права се регуларно, по закону 
индексирају два пута годишње са индексом потрошачких цена. Активни 
осигураници или корисници пензија исто право могу да остваре као накнаду, у 
систему пензијско-инвалидског осигурања, а увећани додатак, као доплату, у 
оквиру система социјалне заштите. Поступак за остваривање права спроводе 
органи вештачења у систему ПИО Фонда.  

5.3.37. Систем подршке за негу и помоћ доминантно се ослања на новчана давања и 
накнаде, а мање на услуге подршке, што је карактеристика још једног броја 
европских земаља (Немачка, Аустрија). У поређењу са овим системима у којима 
постоје вишеструки издиференцирани износи права, у Србији постоје само два 
нивоа давања (додатак и увећани додатак), а највећа разлика у односу на 
развијеније системе је у коришћењу медицинских уместо функционалних 
критеријума приликом додељивања права.    

5.3.38. Додатак за помоћ и негу другог лица у систему социјалне заштите остварује преко 
18 хиљада лица, а увећани додатак приближно 33,6 хиљада. Право на увећани 
додатак остварују лица са највишим степеном инвалидитета. У тој групи су и 
корисници доплате који основно право остварују у ПИО систему (преко 19 хиљада 
корисника). Током посматраног периода број корисника није се значајније повећао.  

                                                   
626 Ibid. 
627 Матковић, Г., Мијатовић, Б., Станић, К. (2013) Новчана давања за децу и породице са децом у Србији – 
анализа и препоруке Центар за либерално-демократске студије и Центар за социјалну политику, Београд. 
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Графикон 5.3.38. Корисници додатка и увећаног додатка за помоћ и негу, децембар 
2013. 

 
Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
 

5.3.39. Према Попису 2011. године преко 88 хиљада особа са инвалидитетом628 се 
изјаснило да без помоћи друге особе не могу да обављају свакодневне активности 
или их обављају са много потешкоћа (проблеми са самосталношћу).  Њихов 
обухват новчаним правима из система социјалне заштите је приближно на нивоу од 
60%, а укупни обухват, укључујући и број корисника накнаде по основу пензијско-
инвалидског осигурања би прешао 100%. Овакви налази резултат су разлике  
између коришћења медицинских критеријума при додељивању права и 
субјективног изјашњавања у попису, али и чињенице да помоћ и накнада могу да 
буду неопходни и особама са другим потешкоћама (нпр. са деменцијом).     

5.3.40. Обухват особа са инвалидитетом у Граду Београду је нешто нижи, што може бити 
питање информисања, односно већег ангажовања лекара у мањим срединама који 
упућују своје пацијенте на вештачење.  

Табела 5.3.40: Број корисника додатка и увећаног додатка и удео у броју особа са 
инвалидитетом по регионима, 2013. 

Подручје Додатак Увећани 
додатак Укупно 

Број ОСИ- 
проблем са 
самосталношћу 

Удео 

Београд 2.149 5.830 7.980 15.094 52,9 
Србија -југ 10.306 17.796 28.101 48.448 58,0 
Војводина 5.588 10.002 15.589 24.646 63,3 
Србија-укупно 18.043 33.627 51.670 88.188 58,6 
Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Попис 2011. (Књига 8) 

5.3.41. Међу корисницима права у оквиру система социјалне заштите подједнак је удео 
одраслих и старијих (по 40%), пошто старији основно право махом остварују у 

                                                   
628 Особе са инвалидитетом су, према попису, сва лица која су се изјаснила да имају много потешкоћа или су 
потпуно онемогућена у свакодневном функционисању због проблема са видом, слухом, ходом, памћењем, 
концентрацијом, самосталношћу при одевању/исхрани/одржавању личне хигијене и/или комуникацијом (макар 
један проблем). Књига Пописа бр.8, с. 15.  
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ПИО систему. Удео деце до 18 година износи 12,7%. Извесна доминација жена 
(54%) пре свега се објашњава њиховим већим уделом у популацији старијих. 

5.3.42. Месечни износ додатка у 2013. години просечно је износио око 9.400 динара (181 
PPS), а увећаног додатка око 25.400 динара (488 PPS). Износ увећаног додатка је 
превазишао ниво нето минималне зараде за 27%. Укупни расходи за оба права 
достигли су 9,3 милијарде динара (0,25% БДП-а). 

Табела 5.3.42: Корисници, месечни износи и годишњи расходи за давања за помоћ и 
негу из система социјалне заштите, 2011-2013. 

Година Број корисника 
Месечни износ (у дин.) 

Расходи (у 
милијардама дин.) Додатак Увећани додатак 

2011. 51.152 8.089 21.667 7,9 
2012. 51.803 8.628 23.273 8,4 
2013. 51.670 9.400 25.400 9,3 
 

5.3.43. Законом о социјалној заштити ради подршке процеса деинституционализације, 
уведена је и посебна новчана накнада за родитеље који нису остварили право на 
пензију, а најмање 15 година су непосредно неговали дете са највишим степеном 
инвалидитета. Посебна накнада исплаћује се након достизања старосне границе за 
пензионисање, у виду доживотног месечног примања у висини најниже пензије (у 
2013. години приближно 13 хиљада динара, 252 PPS). Ову накнаду користи мање 
од 400 лица. 

5.3.44. Ради заштите новорођенчета са високим степеном инвалидитета један од родитеља 
може, након истека породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, да 
користи плаћено одсуство са рада ради посебне неге детета.  

5.3.45. Новчана давања/накнаде чији је циљ усклађивање рада и родитељства и помоћ 
родитељима да остваре жељени број деце су родитељски додатак и накнада зараде 
за време породиљског одсуства, и одсуства са рада ради неге детета.  

5.3.46. У касној фази трудноће и након порођаја запослена жена остварује право на 
тромесечно породиљско одсуство, а затим и на одсуство са рада ради неге док дете 
не напуни годину дана. Одсуство са рада ради неге детета могу да користе оба 
родитеља. Накнада зараде је једнака током оба одсуства и утврђује се у висини 
просечне основне зараде запосленог (увећане за „минули рад”), што значи да је 
стопа замене 100%. Накнаду исплаћује послодавац, али је у потпуности рефундира 
републички буџет. За децу преко трећег реда рођења трајање одсуства се 
продужава на две године.  

5.3.47. У већини земаља чланица ЕУ накнаде зараде за време одсуства поводом рођења 
детета финансирају се из здравственог осигурања или из посебног општег 
доприноса за социјално осигурање и мање су великодушне након истека 
породиљског одсуства, и у погледу стопе замене, и у погледу трајања права. 
Додатно, у Републици Србији постоји „конзервативан” начин остваривања и 
коришћења одсуства, који не препознаје флексибилне форме, као што је 
комбиновање накнаде са скраћеним радним временом, могућност избора дужег 
одсуства уз нижи ниво накнаде и сл. Број корисника накнаде зараде за време 
одсуства поводом рођења детета достигао је 36,7 хиљада 2013. године, а расходи на 
годишњем нивоу износили су око 24,5 милијарде динара или 0,65% БДП-а. У 
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поређењу са просеком ЕУ овај удео је висок, али није неуобичајен за бивше земље 
у транзицији. 

5.3.48. Родитељски додатак је новчано давање при рођењу прва четири детета у породици. 
Право није универзалног карактера, додељује се уз проверу имовине, али је 
имовински цензус висок (12 милиона дин.). Додатак се финансира из републичког 
буџета и једино је давање, новчано или у натури, које би требало да има директне 
популационе ефекте. Износи додатка се повећавају са редом рођења детета, а осим 
за прво дете, исплаћују се у једнаким ратама током две године. У односу на 
европске земље износи права су високи, а модел исплате у ратама је неуобичајен. У 
2013. години номинални износи родитељског додатка кретали су се између 
приближно 36 хиљада динара (690 PPS) за прво дете и 340 хиљада динара (6.500 
PPS) за четврто.  

5.3.49. У 2013. години број корисника родитељског додатка на годишњем нивоу  достигао 
је шездесет хиљада, а укупни расходи износили су 6,3 милијарде динара (0,17% 
БДП-а). Овај удео је виши него у било којој земљи чланици ЕУ629.  

5.3.50. Услуге социјалне заштите у Републици Србији обухватају услуге процене и 
планирања, дневне услуге у заједници, услуге подршке за самостални живот, 
саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, као и услуге смештаја. 
Услуге су једним делом у надлежности републичког нивоа (услуге процене и 
планирања, резиденцијални и породични смештај), а делом у надлежности 
локалних самоуправа.  

5.3.51. На права и услуге социјалне заштите потенцијалне кориснике упућују локални 
центри за социјални рад, који по Породичном закону630 врше и улогу органа 
старатељства.  

5.3.52. У укупно 140 ЦСР на целој територији Републике запослено је готово две хиљаде 
стручних радника (1 на 3.600 становника). Приближно четири петине запослених у 
ЦСР финансира се из републичког буџета,  јер се стара о правима која су у 
надлежности националног нивоа. Расходи за плате и материјалне трошкове центара 
у 2013. години износили су преко 7,44 милијарде динара (0,07% БДП-а). 

5.3.53. Према извештајима о раду ЦСР 2012. године укупан број регистрованих корисника 
услуга социјалне заштите износио је приближно тристо хиљада (4% укупне 
популације). Имајући у виду старосну структуру укупне популације, међу 
корисницима доминирају деца и млади631. 

5.3.54. Услуга смештаја једна је од најзаступљенијих услуга социјалне заштите коју је у 
2013. години користило преко 20 хиљада корисника. За услугу породичног и 
домског смештаја из националног буџета је 2013. године издвојено преко 5,7 
милијарди динара (0,15% БДП-а). 

5.3.55. Међу корисницима домског смештаја у јавном сектору доминирају старији 
(приближно 7,8 хиљада корисника), док је удео и број деце наставио да се 
смањује. У последњој декади развила се и услуга смештаја за старије у приватном 

                                                   
629 Додатна разлика у конципирању родитељског додатка у Србији повезана је са висином овог давања и 
моделом исплате. Идеја једнократне исплате заснива се на уверењу да она има веће подстицајно дејство на 
рађање, уз мање дестимулативно дејство на рад и запошљавање.   
630 „Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 72/11-др. закон.  
631 Републички завод за социјалну заштиту (2013); Cинтетизовани извештај  о раду центара ѕа социјални рад у 
Србији за 2012. годину, Београд. 
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сектору, са преко 5.000 капацитетних места у 186 домова у Београду и другим 
деловима Централне Србије. Приватни домови немају приступ буџетским 
средствима, али подлежу регулацији и контроли републичких и покрајинских 
органа. Услови за смештај одраслих са интелектуалним и менталним потешкоћама 
(приближно 5.400 корисника) у већини државних институција су и даље на 
незадовољавајућем нивоу632. 

Графикон 5.3.55: Број и структура лица на смештају у јавним установама социјалне 
заштите 
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7848 

5403 

Домови за децу и младе Домови за одрасла и стара лица Домови за ОСИ 

 
Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

5.3.56. Преко 90% деце и младих без родитељског старања у Републици Србији, 
готово шест хиљада, заштићено је кроз сродничко и несродничко 
хранитељство у приближно 4.300 породица. Упркос снажном порасту овог вида 
заштите, деца са сметњама у развоју, поготово комбинованог, тежег и 
комплекснијег типа, су једним делом у институцијама за смештај (приближно 500 
деце или 54,6% од укупног броја деце са сметњама на смештају) у којима су услови 
и даље незадовољавајући, са скромном понудом рехабилитационих и 
стимулативних програма.633 Један број деце  налази се у великим институцијама у 
којима је квалитет заштите нејнеприхватљивији634. Упућивање деце са најтежим 
сметњама у мале домске заједнице из дома у Кулини оцењује се као позитиван 
помак, са изузетним ефектима635. Законом о социјалној заштити 2011. године 
забрањен је смештај у домовима деце млађе од три године, чији се број крајем 
2013. године смањио на свега 44. Забрињава, међутим, податак да се повећава 
укупан број деце која се измештају из биолошких породица и која користе услугу 
смештаја. Анализе показују да је подршка породици пре издвајања детета током 
дужег временског периода пружана тек у 15% случајева, а у 19% нису предузимане 

                                                   
632 Републички завод за социјалну заштиту (2013): Синтетизовани извештај о раду установа социјалне заштите 
за одрасле и старије са менталним, интелектуалним, телесним или сензорним тешкоћама за 2012. годину, 
Београд. 
633 УНИЦЕФ (2014) Ситуациона анализа (у припреми). 
634 Ibid. 
635 Фамилиа, Филозофски факултет Београд, Филозофски факултет Ниш (2013): Праћење исхода малих 
домских заједница на децу са сметњама.  
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никакве мере за јачање породице636. Недовољна је и подршка младима који 
напуштају домски и хранитељски смештај.  

5.3.57. У Републици Србији се још увек обезбеђује и колективни смештај за 
избеглице и интерно расељена лица. Према подацима Комесаријата за избеглице 
и миграције, средином 2013. године у Србији је и даље регистровано преко 57 
хиљада избеглица из Хрватске и из Босне и Херцеговине, као и 209 хиљада интерно 
расељених лица (ИРЛ). Највећи проблеми ове популације су у домену 
запошљавања и становања, а најугроженији међу избеглицама и ИРЛ су 1.700 
корисника смештених у преостала 23 колективна центра и преко 3.000 појединаца и 
породица који према евиденцијама ЦСР користе различите облике новчане помоћи 
из система социјалне заштите. Системска подршка избеглицама, ИРЛ и 
повратницима по основу Споразума о реадмисији пружа се кроз активности које се 
одређују на основу локалних акционих планова, а за које делимична средства 
обезбеђује и републички буџет, по принципу комбинованих грантова. Према 
извештајима невладине организације Праксис637, за један број ИРЛ са Косова и 
Метохије и даље постоји проблем прибављања личне документације.638 

5.3.58. На локалном нивоу развијају се и услуге смештаја у прихватилиштима. У 
овом сегменту услуга од посебне важности је заштита у прихватилиштима за жртве 
насиља у породици, која су успостављена у 15 ЛС. Према подацима мапирања639 у 
току 2012. године број корисника овог типа прихватилишта износио је око 680 
лица, превасходно жена и деце. Према подацима ЦСР у 2012. години евидентирано 
је преко 9.300 жртава насиља у породици. Овај број се из године у годину повећава, 
делом као резултат пораста сензибилитета према појави насиља у друштву640.  
Невладина организација Аутономни женски центар, међутим, упозорава да се 
нерадо предлажу мере издавања налога за исељење и налога за усељење у 
кућу/стан. Указује се и на неадекватност мера као што су, на пример, лишење 
родитељских права жена жртава насиља или измештање деце из породице без 
ненасилног родитеља. Најзад, иако охрабрује чињеница да се тужбе за мере 
заштите од насиља у породици подносе и да их судови усвајају, евидентно је да су 
у том смислу дискриминисане жртве које живе на селу или у мањим местима, а 
којима нису доступни ни информације ни подршка ОЦД641. 

5.3.59. Кроз услугу смештаја, али и друге услуге социјалне заштите штите се и жртве 
трговине људима. Према подацима Центра за заштиту жртава трговине људима у 
2013. години је идентификовано 92, а у 2012. години 79 жртава.  Готово половина 
жртава су деца, а приближно две трећине је женског пола.642 

                                                   
636 Више о овоме видети у: Матковић, Г., Станић, К. (2013): Социјална застита у старости: дуготрајна нега и 
социјалне пензије, Београд, Центар за социјалну политику и Факултет за економију, финансије и 
администрацију. 
637 Praxis (2013): Допринос социјалној инклузији и борби против дискриминације маргинализоване популације 
у Србији; 
638 http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=15&lang=SER&date=0 
639 http://www.inkluzija.gov.rs/?page_id=21940, http://www.inkluzija.gov.rs/wp-
content/uploads/2013/11/mapiranje_usluga_socijalne_zastite_izvestaj.pdf  
640 Републички завод за социјалну заштиту (2013) Cинтетизовани извештај  о раду центара ѕа социјални рад у 
Србији за 2012. годину Београд, с. 67. 
641 Аутономни женски центар (2013): Прилози за израду Другог националног извештаја о социјалном 
укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији, Београд. 
642 http://www.centarzztlj.rs 
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5.3.60. Дневне услуге у заједници су у мандату локалних самоуправа и, упркос 
развоју последњих деценија, и даље нису у довољној мери доступне. Међу 
најзаступљенијим услугама из ове групе издвајају се помоћ у кући за старије и 
дневни боравак за децу са инвалидитетом.  Према подацима из 2012. године, помоћ 
у кући за старије пружа се у 122 локалне самоуправе, од укупно 145, за преко 15,5 
хиљада корисника (1,2% старијих од 65 година). Обухват старијих услугом је низак 
у поређењу са развијенијим европским земљама. У Немачкој, у којој се систем 
дуготрајне неге као и Републици Србији у великој мери ослања на новчане накнаде, 
удео старијих који користе услуге помоћ у кући је 2,6%, док у нордијским земљама 
у којима је модел заштите кроз услуге доминантан, одговарајући удео износи преко 
10%643.  

5.3.61. Услуга дневног боравка за децу и младе присутна је пак у 71 локалној 
самоуправи (свакој другој у Републици Србији), а користи је нешто мање од 
2000 деце и младих са инвалидитетом. Готово половина пружалаца ове услуге је 
из невладиног сектора. Током последње две године, уз подршку Уницефа 
успостављена је и услуга помоћ у кући за децу са сметњама у развоју у 37 локалних 
самоуправа644. Укупни јавни расходи за дневне услуге у заједници у 2012. години 
износили су 1,5 милијарде динара (0,04% БДП)645. 

Табела 5.3.61: Број корисника и број локалних самоуправа које пружају дневне 
услуге у заједници 

Услуга социјалне заштите Број корисника Број ЛС 

Помоћ у кући за старије 15.563 122 
Помоћ у кући за одрасле 441 20 
Помоћ у кући за децу са сметњама 611 37 
Дневни боравак за децу са сметњама 2.519 71 
Дневни боравак за старије 1.022 12 
Дневни боравак за децу у сукобу са законом 359 10 
Свратиште 601 4 
Извор: ЦЛДС и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (2013): Мапирање услуга 
социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа 

5.3.62. Услуге подршке за самостални живот и саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге су такође у мандату локалних самоуправа и доступне су у 
малом броју ЛС, најчешће само у већим градовима. Изузетно мали број услуга 
подршке за ОСИ, са мање од 200 корисника персоналне асистенције и приближно 
педесетак корисника становања уз подршку, смањује њихове могућности за 
социјално укључивање, али и за убрзање процеса деинституционализације. Осим у 
најразвијенијим ЛС, финансирање становања уз подршку за особе са 
интелектуалним и менталним тешкоћама подигнуто је на национални ниво, али 
упркос томе је успостављено у само пет локалних самоуправа, са највећим бројем 
корисника у Београду и Новом Саду. 

                                                   
643 Матковић, Г., Станић, К. (2013): Социјална застита у старости: дуготрајна нега и социјалне пензије, Београд, 
Центар за социјалну политику и Факултет за економију, финансије и администрацију. 
644 Уз подршку УНИЦЕФ-а. 
645 Центар за либерално-демократске студије (2013): Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности 
локалних самоуправа, Београд.  
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5.3.63. И током периода 2011-2013. година, настављен је, па чак и интензивиран тренд 
лишавања пословне способности одраслих и старијих лица. Према подацима 
Републичког завода за социјалну заштиту, 2012. године под старатељством је било 
близу 17,5 хиљада одраслих и старијих лица, што је повећање за 50% у односу на 
2010. годину. Истраживање феномена лишавања пословне способности646  указује 
на бројне проблеме у овој сфери, од неусклађености са међународним 
конвенцијама, преко неадекватне улоге центара ѕа социјални рад као органа 
старатељства, па до подстицаја  који су уграђени у систем социјалних давања и 
накнада. Истовремено је порастао и број деце под старатељством, посебно у 2011. 
години. 

Табела 5.3.63. Деца и одрасли под старатељством, 2010-2012. 
  2010. 2011. 2012. 
Деца и млади 6.162 11.025 11.267 
Одрасли 8.672 11.212 11.852 
Старији 3.049 4.803 5.611 
Укупно 19.893 29.051 30.742 
Извор: Републички завод за социјалну заштиту (2012.) Синтентизовани извештај о раду центара за 
социјални рад у Србији за 2012. годину 

5.3.64. Већи број истраживања потврђује посебну угроженост и социјалну искљученост 
Рома, посебно оних који живе у подстандарним насељима. Према извештајима 
ЦСР, преко тридесет хиљада Рома остварује право на НСП (20% ромске популације 
по попису 2011. године). Деца припадници ромске националне мањине су 
надпропорционално заступљена међу децом која су заштићена кроз услугу 
смештаја у домовима и у хранитељским породицама. Ради решавања бројних 
проблема ромске популације, један број локалних самоуправа израдио је локалне 
акционе планове и успоставио функцију ромских координатора, који треба, између 
осталог, да обезбеде и већу доступност социјалне и дечије заштите. Препреке за 
приступ социјалној заштити још увек се доводе у везу са компликованим 
административним процедурама и са проблемима у домену прибављања личне 
документације, упркос недавним значајним помацима у овој сфери. Центри за 
социјални рад не спроводе програме који су специфично усмерени на Роме, а 
истраживања указују и на недовољну сензибилисаност запослених и 
дискриминацију у комуникацији са корисницима. Међу подршкама које недостају 
наводи се потреба јачања саветодавних услуга за ромске породице и мајке, посебно 
за децу у ризику од напуштања школовања. Сматра се да је успостављање 
интегрисаних услуга и формалне сарадње између ЦСР и других националних и 
локалних механизама од посебног значаја за унапређење положаја Рома.647   

 
МЕРЕ И ПРОГРАМИ 
5.3.65. У оквиру посебног програма који траје више година, Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања путем конкурса додељује средства за 
                                                   
646 Новаковић, У., Јовановић, В. (2013): Лишавање пословне способности, рехабилитација и запошљавање 
особа са инвалидитетом, Београд, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва.  
647 Анђелковић, Б. и др. (2013): Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и 
Рома, Београд, Центар за истраживање јавних политика, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва; 
Praxis (2013): Допринос социјалној инклузији и борби против дискриминације маргинализоване популације у 
Србији; Ромски женски центар Бибија (2013): Праћење спровођења ромских политика на националном и 
локалном нивоу у Србији 
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развој и побољшање квалитета услуга социјалне заштите у неразвијеним 
општинама648. Подршку за ове намене у просеку је годишње добијало тридесетак 
локалних самоуправа. 

5.3.66. Из средстава Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја 
особа са инвалидитетом649 Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања финансирају се пројекти невладиних организација и 32 
републичка и покрајинска савеза особа са инвалидитетом који окупљају 526 
локалних удружења. Кроз ове пројекте подржан је развој услуга у заједници за 
особе са инвалидитетом (становање уз подршку, дневни боравци, персонална 
асистенција) и различите програмске активности (развој стимулативних и 
инклузивних програма, канцеларије за услуге тумача знаковног језика, СОС 
телефон, пружање правне помоћи и јачање капацитета организација особа са 
инвалидитетом). У периоду од 2011-2013. године из Буџетског фонда је за наведене 
пројекте и активности издвојено преко милијарду динара. 

5.3.67. Почетком 2013. године Влада је донела одлуку да започне програм 
субвенционисања потрошње електричне енергије за поједине друштвено 
осетљиве групе. Усвојена је уредба којом су успостављена мерила, критеријуми, 
начин заштите и поступак за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца650. 

5.3.68. Из средстава Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у области социјалне и 
дечије заштите започет је рад на пројектима: „Подршка деинституционализацији 
и социјалној инклузији особа са менталним инвалидитетом и проблемима 
менталног здравља” (ИПА 2011), вредности 5,17 милиона евра и „Подршка 
социјалној инклузији најрањивијих група, укључујући Роме, кроз 
разноврсније социјалне услуге у заједници” (ИПА 2012), вредности 6,5 милиона 
евра. 

5.3.69. Успостављање интерсекторске сарадње за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања подржавано је из средстава Европске уније у периоду 2011-2013. 
године, у оквиру пројекта „Заштита деце од насиља у Југоисточној Европи”, 
вредности 1,65 милиона евра, који је спроводио УНИЦЕФ.  

5.3.70. У оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”651 који се 
реализовао из кредита Светске банке у вредности од 32 милиона евра, спроведене 
су активности у вези са развојем информационог система социјалне заштите, 
укључујући  и оне које се тичу опремања и информационог повезивања центара за 
социјални рад (140) и установа за смештај. Завршено је и спровођење дела пројекта 
који је подржавао унапређење начина финансирања удружења особа са 
инвалидитетом. 

5.3.71. Средствима обезбеђеним од стране Владе Краљевине Норвешке спроведена су 
три значајна пројекта у овом сектору. Процес лиценцирања и активности везане 
за оснивање Коморе социјалне заштите подржане су кроз пројекат „Успостављање 
и примена система лиценцирања пружалаца услуга у систему социјалне заштите у 

                                                   
648 Oпштине III и IV групе развијености, као и девастирана подручја у складу са Уредбом Владе Републике 
Србије о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе. 
649 Правилник о расподели средстава буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са 
инвалидитетом за финансирање установа социјалне заштите. 
650 Уредба о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије, „Службени гласник 
РС”, бр. 90/13 и 44/14 – др. правилник.  
651 За више информација видети www.dils.gov.rs 
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Србији”. Завршен је пројекат „Борба против сексуалног и родно заснованог 
насиља”, као и пројекат којим су подржане приоритетне активности у складу са 
Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивања родне 
равноправности.  

5.3.72. Средином 2011. године завршен је и пројекат надлежног министарства и 
УНИЦЕФ-а „Трансформација резиденцијалних установа за децу и развијање 
одрживих алтернатива” који је значајно допринео убрзавању процеса 
деинституционализације у Републици Србији. 

 
ЗАКЉУЧЦИ 

5.3.73. Програми који су су усмерени на сиромашне, а посебно новчана социјална 
помоћ, по начину на који су конципирани, не разликују се значајно од оних у 
другим европским земљама. Има, међутим, простора за унапређење обухвата 
и адекватности.  

5.3.74. Упркос значајног повећања, обухват сиромашних правом на НСП је и даље 
низак, док је обухват дечијим додатком потпунији. Повећање обухвата у 
програму НСП-а директно је повезано са питањем адекватности давања, имајући у 
виду да висина права истовремено представља и приходни цензус. Простор за 
унапређење адекватности је значајан ако се процењује са аспекта могућности за 
задовољење основних потреба, али није велики ако се посматра из угла 
потенцијалног дестимулативног дејства на рад и запошљавање. Пошто готово све 
породице корисници новчане социјалне помоћи добијају и дечији додатак са циљем 
смањења сиромаштва, важна је и процена адекватности на основу кумулативних 
износа права.   

5.3.75. Са аспекта могућности задовољења минималних потреба, кумулативни 
износи НСП и дечијег додатка превазилазе ниво прага апсолутног 
сиромаштва и ризика сиромаштва само за кориснике који остварују право на 
увећана давања (као што су, на пример, једнородитељске породице). Да би изашле 
из сиромаштва уз државну помоћ, породице са оба родитеља морале би у 
зависности од броја деце да добијају између трећине и половине средстава више652.  

5.3.76. Када адекватност посматрамо са аспекта дејства на рад и запошљавање, сви 
типови породица, већ са двоје деце добијају кумулативне износе државне 
помоћи који се приближавају износу минималне зараде. Запошљавање се ипак 
исплати, јер су приходни цензуси за дечији додатак виши од оних за НСП, па би 
ове породице у случају запошљавања једног од родитеља могле да остваре и 
минималну зараду и дечији додатак. На овај начин се за породице са децом 
делимично остварује ефекат постепеног повлачења државне помоћи са растом 
прихода.  

5.3.77. Давања за сиромашне на нивоу локалних самоуправа веома се разликују и о њима 
се подаци не прикупљају на систематизован начин. Ипак, има индиција да велики 
број градова и општина покрива макар део недостајућих потреба 
најугроженијих653. Посебно би било значајно да се размотре различити видови 
помоћи за становање, која у појединим земљама ЕУ представља веома значајну 
подршку за угрожене. 

                                                   
652 Матковић, Г., Мијатовић, Б., Станић, К. (2013): Новчана давања за децу и породице са децом у Србији – 
анализа и препоруке, Београд, Центар за либерално-демократске студије и Центар за социјалну политику. 
653 Ibid. 
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5.3.78. Нега и помоћ за особе са инвалидитетом само се делимично обезбеђује кроз 
новчана давања у систему социјалне заштите. Свеобухватну процену овог 
социјалног давања могуће је, отуда, дати само у контексту целокупног система 
дуготрајне неге, која се делом као новчана накнада обезбеђује и у оквиру 
пензијско-инвалидског осигурања, али и кроз услуге здравствене и социјалне 
заштите. Истраживања показују да је обухват старијих новчаним давањима за 
дуготрајну негу непотпун654. У погледу висине давања, могуће је закључити да је 
увећани додатак за помоћ и негу другог лица, који је нешто виши од износа нето 
минималне зараде, на адекватном нивоу, посебно имајући у виду да је уведена и 
накнада у виду социјалне пензије за родитеље деце корисника овог додатка. Што се 
тиче основног додатка, не постоје одговарајућа истраживања и подаци који би 
могли да послуже као репери за поређење и утврђивање адекватности овог давања.  

5.3.79. Новчана давања/накнаде чији је циљ усклађивања рада и родитељства и 
помоћ родитељима да остваре жељени број деце (накнаде зараде за време 
одсуства поводом рођења детета и родитељски додатак) пре свега одликује 
висок обухват и релативна великодушност у односу на европска решења. У 
програму накнада зарада за време одсуства поводом рођења детета има простора за 
рационализације и посебно за увођење флексибилнијих форми коришћења права655. 

5.3.80. Делотворност и ефикасност трансфера у социјалној и дечијој заштити се може 
оценити на основу више критеријума.  

 Ефикасност (делотворност) свих социјалних трансфера, у које поред свих овде 
разматраних новчаних давања, спадају и накнаде у случају незапослености, 
накнаде за боловање, социјална давања из борачке заштите и инвалидске пензије, 
може се проценити на основу поређења стопе ризика сиромаштва пре и после 
њиховог додељивања. Као што се може видети из одељка о финансијском 
сиромаштву, сви социјални трансфери заједно (осим породичних и старосних 
пензија које се рачунају се као приход), смањују ризик сиромаштва за 6,8 
процентних поена, а стопа ефективности износи 21,7%, што је значајно ниже него у 
ЕУ (34,4%). 

 Ефикасност социјалних трансфера (без старосних и породичних пензија), у смислу 
сучељавања расхода за трансфере и смањења стопе ризика сиромаштва, показује да 
би се Србија нашла у групи европских земаља које мало троше, са малим 
ефектима656.   

5.3.81. Истраживања показују да су издвајања за новчана давања у оквиру функције 
породица/деца у Републици Србији мања него у ЕУ (1,2% БДП-а у 2013. години, 
према 1,4% БДП-а у ЕУ 2011. године). Са аспекта алокативне ефикасности 
(микроефикасност) и у поређењу са ЕУ, уочава се да су издвајања накнаде зараде 
током одсуства поводом рођења детета и родитељски додатак висока, док су за 
дечије додатке расходи ниски.  

5.3.82. Простор за унапређење вертикалне ефикасности (таргетираности) је пре свега 
присутан у програму дечијих додатака. У програму накнада зарада током одсуства 

                                                   
654 Матковић, Г., Станић, К. (2013): Социјална заштита у старости: дуготрајна нега и социјалне пензије, 
Београд, Центар за социјалну политику и Факултет за економију, финансије и администрацију. 
655 Матковић, Г., Мијатовић, Б., Станић, К. (2013): Новчана давања за децу и породице са децом у Србији – 
анализа и препоруке, Београд, Центар за либерално-демократске студије и Центар за социјалну политику. 
656 Europe 2020 targets: Poverty and social exclusion active inclusion strategies, преузето са: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/33_poverty_and_social_inclusion.pdf, 2.6.2014. 
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поводом рођења детета питање вертикалне ефикасности се, пре свега, отвара у 
контексту нелогичности извора финансирања (буџет) у односу на кориснике права 
(запослене жене, а не све мајке). 

5.3.83. Услуге у заједници су наставиле да се шире и у условима кризе, делимично 
захваљујући и међународним пројектима који су их подржавали. Упркос веома 
значајних помака, ове услуге су још увек недовољно и неравномерно 
развијене, а у појединим срединама и неодрживе.  

5.3.84. Уочљиво је да су локалне самоуправе препознале потребу за подршку старијима, 
нарочито у оним општинама које су изложене изразитом старењу становништва. 
Обухват старих услугама је још увек низак у поређењу са развијеним земљама 
и постоји потреба за његовим повећањем у склопу система дуготрајне неге. 

5.3.85. Деца и млади са сметњама у развоју су друга циљна група која се издваја по 
броју и разноврсности услуга и програма. Даље ширење услуга намењених 
овој популацији неопходно је ради превенције институционализације. Посебно 
су значајне и услуге које подржавају укључивање деце са сметњама у редовни 
образовни систем (лични пратилац,  продужени дневни боравак), а које нису 
успостављене или су недовољно доступне у многим локалним самоуправама. 

5.3.86. Ради превенције издвајања деце, али и ради подршке породици са децом у ризику 
од напуштања школовања, неопходно је и ширење саветодавно-терапијских и 
социјално-едукативних услуга које су развијене само у појединим градовима. 

5.3.87. Најмањи помаци начињени су у обезбеђивању услуга у заједници за одрасле 
особе са инвалидитетом, а посебно за особе са менталним и интелектуалним 
тешкоћама, чија је заштита практично нереформисана657.   

5.3.88. Унапређење социјалне и дечије заштите у Републици Србији не може да се 
очекује без јачања капацитета ЦСР и унапређења услуга процене и 
планирања, а посебно без успостављања интегралне социјалне заштите и 
међусекторске сарадње.   

5.3.89. Неопходно је јачање капацитета ЦСР за интегрисано планирање и подршку 
појединцима и породици, посебно из вишеструко ризичних група као што су 
Роми, једнородитељске породице, деца са комплексним сметњама у развоју, жртве 
породичног насиља, итд.658. Најзад, јасно је и да ЦСР и услуге социјалне заштите, 
изоловано посматрано, не могу да унапреде положај најсиромашнијих и 
најугроженијих без повезивања са институцијама у другим секторима и са 
невладиним организацијама и на локалном, и на националном нивоу. Један број 
подзаконских аката који имају међусекторски карактер или нису донети (уредба о 
активацији), или су недоречени (Правилник о додатној образовној, здравственој и 
социјалној подршци детету и ученику659), па јасно рефлектују неспремност свих 
система да започну наредну фазу реформи које би требало да обезбеде интегралну 
социјалну заштиту.  

 
 
 

                                                   
657 Очекује се да напредак омогући недавно покренут пројекат “Подршка деинституционализацији и социјалној 
инклузији особа са менталним инвалидитетом и проблемима менталног здравља” (ИПА 2011.). 
658 УНИЦЕФ (2014): Ситуациона анализа (у припреми). 
659 „Службени гласник РС”, број 63/10. 
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ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 

5.3.90. Неопходно је повећање обухвата и унапређење адекватности новчаних давања, 
посебно оних која су усмерена на сиромашне (новчана социјална помоћ и дечији 
додатак), са нагласком на механизмима активног укључивања и у складу са 
буџетским могућностима. Конкретније: 

 истраживања показују да би на кратак рок даље унапређење адекватности новчаних 
давања и обухвата сиромашних, пре свега требало да подразумева већа давања за 
средњошколску децу и за децу са инвалидитетом660;  

 у програму доделе НСП, унапређење адекватности износа би истовремено значило 
и повећање обухвата сиромашних. На кратак рок, најмање спорна интервенција је 
повећање пондера са 0,3 на 0,5 за децу старију од 14 година у складу са 
модификованом скалом еквиваленције OECD-а, али и додатно повећање пондера за 
децу са инвалидитетом. Релаксирање имовинских услова, пре свега повећање 
земљишног максимума, омогућило би повећање обухвата, без истовременог 
повећања износа права. Конкретни помаци у овом смислу захтевају додатна 
истраживања; 

 у програму дечијих додатака има основа за повећање адекватности износа за децу 
средњошколског узраста, и то у виду једнократног давања након успешног 
завршетка школске године. И износ дечијег додатка за децу са инвалидитетом би 
требало да се повећа, а има основа и за увођење универзалног права за ову посебно 
угрожену групу. Повећање обухвата дечијим додатком могло би да се постигне 
отклањањем појединих баријера, као што је услов да родитељи деце буду 
здравствено осигурани, а у оба програма потребно је изменити начин на који се 
процењују приходи од пољопривреде, јер је катастарски приход застарео и 
представља неодговарајући концепт661; 

 у складу са циљем активне инклузије, израда и доношење подзаконског акта о 
активацији корисника требало би да представља прве кораке у правцу 
интегрисаних услуга за најсиромашније, како у погледу запошљавања/радног 
ангажовања, тако и у правцу повратка младих у процес образовања и укључивање у 
програме доквалификације и преквалификације; 

 на средњи рок повећање обухвата би подразумевало да се износ/приходни цензус 
НСП подигне до нивоа прага апсолутног сиромаштва или неке друге одреднице 
минималног стандарда, уз респектовање природних лимита које намећу права по 
основу пензијског осигурања и минимална зарада. Такође би требало увести и 
постепено повлачење помоћи са растом прихода (уместо постојећег потпуног 
повлачења, односно укидања НСП када се достигне приходни цензус), а ради 
умањења негативних подстицаја за запошљавање;  

 на средњи рок потребно је размотрити и увођење социјалних пензија за старије 
кроз систем НСП;  

 помаци би требало да се постигну и у правцу успостављања система дуготрајне 
неге. У том контексту значајно је преиспитивање износа основног додатка за негу 
и помоћ другог лица, комбиновање новчаних давања са одговарајућим услугама и 
посебно примена функционалних скала процене приликом додељивања права. 

                                                   
660 Матковић, Г., Мијатовић, Б., Станић, К. (2013): Новчана давања за децу и породице са децом у Србији – 
анализа и препоруке, Београд, Центар за либерално-демократске студије и Центар за социјалну политику. 
661 Матковић, Г., Мијатовић, Б. (2012): Програм дечијих додатака у Србији: Анализа и предлози за унапређење, 
Београд, Центар за либерално-демократске студије.  
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Посебно је значајно и дуго очекивано доношење подзаконских аката о социjално-
здравственим установама и организационим јединицама.  

5.3.91. Неопходно је повећање подршке природној породици, наставак процеса 
деинституционализације и развој услуга у заједници. Конкретније: 

 поред материјалне подршке неопходно је успостављање и других механизама и 
програма за подршку природној породици и за превенцију (нецелисходног) 
издвајања деце. Подршка породици и деинституционализација нужно 
подразумевају и развој услуга у заједници. Предуслов за успостављање и ширење 
ових услуга у најнеразвијенијим општинама је доношење подзаконског акта о 
наменским трансферима;  

 на кратак рок, ради наставка процеса деинституционализације, неопходно је 
покретање програма који ће оснажити капацитете на локалном нивоу за 
успостављање услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом, али и 
разматрање подизања одговорности за финансирање ове услуге и у најразвијенијим 
локалним самоуправама  на национални ниво; 

 на средњи рок фокус би морао да се прошири и на деинституционализцију и 
интеграцију у заједници особа са интелектуалним и менталним тешкоћама.  

5.3.92. Потребно је унапређење квалитета услуга, јачање контролних и регулаторних 
механизама, праћења и оцене. Конкретније: 

 на кратак рок, неопходно је заокруживање процеса лиценцирања установа и 
стручних радника у социјалној заштити, као и успостављање и јачање програма 
едукације. Унапређење квалитета зависи и од изналажења механизама за 
индивидуализацију услуга, дефинисање адекватнијих критеријума за избор 
корисника, увођење праћења и оцене квалитета услуга (укључив и процену 
задовољства корисника). Од посебног значаја је и интензивирање подршке ОЦД 
као пружаоцима услуга социјалне заштите; 

 унапређење стандарда и квалитета неге у домовима за особе са менталним и 
интелектуалним тешкоћама неће бити могуће без формирања социјално-
здравствених установа, предвиђених законом. Препознавање одговарајућих 
организационих јединица у домовима за старије као социјално-здравствених 
капацитета је предуслов и за унапређење палијативне неге.  

 на средњи/дужи рок неопходно је даље ширење регионалних центара за породични 
смештај и усвојење, реформулисање теренског рада који ће омогућити откривање 
угрожених, преиспитивање броја стручних радника у центрима за социјални рад  и 
посебно јачање инспекцијских служби на националном нивоу.  

5.3.93. Неопходно је јачање капацитета центара за социјални рад и њихово повезивање са 
институцијама које обезбеђују услуге из области здравствене заштите, образовања 
и запошљавања, али и са полицијом, правосудним органима, ОЦД које заступају 
поједине друштвено осетљиве групе, Црвеним крстом, одговарајућим службама 
локалне самоуправе. Конкретније: 

 имајући у виду вишеструке ризике и факторе депривације неопходно је 
мултисекторско, као и локално и национално умрежавање које подразумева и 
информационо и административно повезивање, ширење праксе прибављања 
докумената у име корисника, формулисање одговарајућих протокола сарадње 
између различитих институција, успостављање заједничких мобилних тимова и 
процедура и сл;  
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 да би се подржале међусекторске активности на средњи рок би било значајно да 
формира посебни Фонд за социјално укључивање662, кojи трeбa дa oмoгући 
дeлoтвoрниjу и eфикaсниjу пoдршку сoциjaлнoм укључивaњу oсeтљивих 
друштвeних групa у Рeпублици Србиjи. Фoнд трeбa дa унaпрeди спрoвoђeњe мeрa 
сoциjaлнoг укључивaњa прeдвиђeних брojним зaкoнимa и стрaтeшким 
дoкумeнтимa. Зa oснивaњe Фoндa неопходно је oбjeдинити одређене буџетске 
фoндoве и aдминистрaтивне рeсурсе. 

5.3.94. Доношење реалних стратегија и акционих планова социјалне (и дечије) заштите на 
националном и локалном нивоу за наредни средњорочни период (2015-2020), уз 
процену успешности претходних докумената и ефектима мера, јасно дефинисање 
приоритета и свест о ограниченим финансијским средствима.  

 

5.4. Пензије 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

5.4.1. Пензијски систем у Републици Србији уређен је Законом о пензијском и 
инвалидском осигурању663 из 2003. године и изменама и допунама закона из 2005. 
и 2010. године. Пензијско осигурање је обавезно и засновано на текућем 
финансирању пензија. Пензије се финансирају из доприноса за пензијско-
инвалидско осигурање који су од 30. маја 2013. године износили 24% зараде (13% 
на терет запосленог и 11% на терет послодавца), а који су у мају 2014. године 
повећани на 26% (14% на терет запосленог и 12% на терет послодавца). Из ове 
стопе се финансирају сви типови пензија (старосне, инвалидске и породичне), 
здравствено осигурање пензионера, као и друге накнада везане за осигурање од 
старости и инвалидности664. Како приходи од доприноса нису довољни, расходи 
пензијског фонда се у великој мери дотирају из буџета, што је и разлог повећања 
стопе доприноса у неколико наврата од 2001. године 665.  

5.4.2. Пензијско-инвалидско осигурање је до 1. јануара 2008. године било 
организовано у оквиру три одвојена државна фонда (за осигурање запослених, 
самосталних делатности и земљорадника) који су тада прво административно 
спојени, а пуна финансијска консолидација извршена је 2011. године. 
Пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника је до 2011. године било 
уређено прописима о војсци. Од 1. јануара 2011. године војни осигураници и 
корисници интегрисани су у постојећи систем пензијског и инвалидског осигурања, 
а од 1. јануара 2012. године изједначени су и услови за стицање права. 

                                                   
662 За више информација видети интернет презентацију Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва: 
http://www.inkluzija.gov.rs/?page_id=18303  
663 „Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/2006 
– одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 и 108/13.  
664 За детаље о врстама трошкова који се финансирају из ПИО фонда и узроцима дефицита види Бајец, Ј. и 
Станић, К. (2005) “Колики је стварно дефицит пензионог система у Србији?”, Квартални монитор економских 
трендова и политика у Србији, бр.1, 2005., страна 58-64. 
665 Стопа доприноса за ПИО је пореском реформом из 2001. године смањена на 19,6% збирно, па је 1. маја 
2003. године повећана на 20,6%; потом је од 1. јула 2004. године повећана на 22%, а од 30. маја 2013. године на 
24%.  
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5.4.3. Поред обавезног јавног система, постоји и могућност добровољне пензијске 
штедње, док је увођење обавезних приватних фондова одбачено666. Добровољна 
пензијска штедња уређена је Законом о добровољним пензијским фондовима 
и пензијским плановима667. 

5.4.4. Обавезно пензијско осигурање подразумева осигурање од три основне врсте 
ризика: старости, настанка инвалидности и смрти осигураника. Оно је постављено 
тако да, путем бодовне формуле, повезује примања радника током његовог целог 
радног века са будућом пензијом.  

5.4.5. Старосна пензија утврђује се тако што се лични коефицијент, који представља 
однос оног што је појединац зарађивао у односу на просек, множи бројем година 
пензијског стажа. На тај начин добија се лични бод који се множи општим бодом 
(крајем 2013. године  износио је 712,15 динара), и на тај начин се одређује 
пензија668. Услов за стицање старосне пензије је достизање старосне границе, која 
од 2011. године износи 65 година за мушкарце и 60 година за жене. Друга 
могућност је остварење пензије по основу стажа који за мушкарце износи 40 
година а за жене је у 2013. години износио 35 година и четири месеца уз увећање 
стажа у формули обрачуна пензије за 14%669. За остварење пензије на основу стажа 
постоји ограничење у виду минималне старосне границе која је у 2013. години 
износила 54 године за мушкарце, а 53 и 4 месеца за жене670, али до сада није било 
умањења пензије (тзв. „пенала”) за одлазак у пензију пре старосне границе.  

5.4.6. Влада је у децембру 2013. године усвојила Претприступни економски програм 
(ПЕП) за 2014. годину671 који предвиђа да се старосна граница за жене постепено 
повећава на 63 године до 2020. године и уводе тзв. „пенали” за одлазак у пензију 
пре старосне границе у висини од 6% годишње, док би индексација пензија остала 
као према закону из 2010. године. 

5.4.7. Инвалидска пензија одређује се тако што се лични коефицијент одређује као код 
старосне пензије. При одређивању личног бода, онима који у инвалидску пензију 
иду због повреде на раду или професионалне болести рачуна се четрдесет година 
пензијског стажа. Ако је узрок инвалидности болест или повреда ван рада, додају 
се две трећине година пензијског стажа које осигуранику недостају до 53 године 
живота и половина пензијског стажа која недостаје до старосне границе.  

5.4.8. Породична пензија одређује се од старосне или инвалидске пензије која би 
осигуранику или кориснику припадала у часу смрти, у проценту који се утврђује 
према броју чланова породице који имају право на ту пензију: а) 70% за једног 

                                                   
666 Матковић ет ал. (2009), Изазови увођења обавезног приватног пензијског система у Србији, ЦЛДС и 
USAID-СЕГА, Београд. 
667 „Службени гласник РС”, бр. 85/05 и 31/11.  
668 То значи да је неко ко је радио пун радни стаж и зарађивао на нивоу просека, крајем 2013. или почетком 
2014. године остварио пензију од 28.486 динара. 
669 Пун стаж потребан за остварење пензије за жене традиционално је нижи него за мушкарце и до 2013. године  
износио је 35 година, уз 15% увећања стажа у формули, што га практично изједначава са пуним стажом 
мушкарца. Изменама и допунама закона из 2010. године, стаж за жене се постепено до 2021. године повећава 
на 38 година и увећање од 6%.  
670 Минимална старосна граница постепено се повећава, тако да ће 2023. године износити 58 година и за жене и 
за мушкарце.  
671 Преузето са интернет презентације Европске комисије: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/enlargement/pre-accession_prog/pep/2014-pep-serbia_en.pdf 
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члана; б) 80% за два члана; в) 90% за три члана; г) 100% за четири члана или више 
чланова.  

5.4.9. Начин усклађивања општег бода и пензија претрпео је више промена последњих 
година, у периоду 2001 – 2008. године.672 Изменама и допунама закона ПИО из 
2010. године предвиђено је усклађивање два пута годишње (1. априла и 1. октобра) 
са кретањем потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест 
месеци, с тим што би у случају да бруто домаћи производ у претходној 
календарској години порасте више од 4%, усклађивање 1. априла текуће године 
било у проценту који представља збир процента раста (пада) потрошачких цена у 
претходних шест месеци и процента који представља разлику између реалне стопе 
раста бруто домаћег производа у претходној календарској години и стопе од 4%673. 
Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему674 фиксирао је овако 
договорено индексирање све док учешће пензија у БДП не достигне 10%. Међутим, 
овакав начин индексације још увек није заживео и практично се пензије у 
последњих пар година усклађују ad hoc, по правилу ниже него што је раст цена675.  

5.4.10. Компонента која обезбеђује минимални доходак у старости такође је 
организована у оквиру система обавезног пензијског осигурања, као најнижа 
(минимална) пензија. Дакле, инструмент обезбеђења апсолутног животног 
стандарда старијих такође је везан за радну историју и уплаћивање доприноса.  

5.4.11. За старија лица која никад нису радила, или нису радила минимални број година 
потребан за добијање пензије, не постоји посебан програм обезбеђења минималног 
дохотка у старости676. Они, међутим, имају право на новчану социјалну помоћ 
уколико испуњавају услове као и сви остали грађани.  

 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ 

5.4.12. У 2013. години укупан број пензионера у Републици Србији износио је 1,72 
милиона, што је преко 20% укупног становништва. Највећи број пензионера потиче 
из осигурања запослених - 1,38 милиона, а са професионалним војним лицима тај 
број прелази 1,4 милиона, што је нешто више од 80% укупног броја пензионера. 
Пољопривредних пензионера било је око од 213 хиљада, док је у осигурању 
самосталних делатности око седамдесет хиљада пензионера.  

                                                   
672 Од швајцарске формуле која је уведена крајем 2001. године, „модификоване” швајцарске формуле од 2006. 
године, планираног индекси рања само трошковима живота (које никад није ни ступило на снагу), два ванредна 
усклађивања током 2008. године (дизање на 60% просечне зараде у јануару и 10% додатног повећања у 
октобру) до замрзавања пензија током две кризне године. 
673 Као прелазно решење прве две године, тачније 1. октобра 2011. године и 1. априла 2012. године предвиђена 
је нека врста ”швајцарске формуле” између инфлације и реалног раста бруто домаћег производа.  
674 „Службени гласник РС”, бр.  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр. 
675 Непосредно пре него што је овај члан требало да ступи на снагу, у септембру 2012. године Закон је допуњен 
тако да се октобра 2012. године и априла 2013. године пензије индексирају са 2%. Затим је Закон поново 
измењен јула 2013. године тако да се пензије индексирају у октобру 2013. и априлу 2014. са 0,5%. Октобра 
2014. предвиђено је повећање за 1%, а од априла 2015. коначно је предвиђена примена члана Закона 80. који се 
односи на индексацију. Међутим, децембра 2013. године Закон је поново измењен. Овим најновијим изменама 
индексација предвиђена чланом 80. Закона поново је померена, па се од априла 2015. до краја 2016. године 
планира индексација два пута годишње по 0,5%, а у случају да се до 1. јула 2014. године не донесе пропис 
којим ће се уредити уједначавање нивоа зарада у јавном сектору, у октобру 2014. године се неће ни вршити 
индексација пензија. 
676 Видети: Г. Матковић и К. Станић (2014), „Социјална заштита у старости: дуготрајна нега и социјалне 
пензије”, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, http://www.inkluzija.gov.rs/?p=23497  
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5.4.13. Покривеност пензијом становништва старијег од законске старосне границе 
(60 година за жене, 65 за мушкарце) је према Попису 2011. износила око 85%, при 
чему је виша за мушкарце – 93,3%, док за жене износи 79,3%. Укупно је 223.317 
домаћинстава у коме је бар једна старија особа (жена 60+/мушкарац 65+) без 
пензије, док је укупно 242.059 таквих лица. Када посматрамо полну структуру ове 
популације, видимо да њом доминирају жене – преко 85%. 

5.4.14. Стопа замене677 као основни показатељ дизајна пензијског система у смислу 
одржања прихода у старости, показује да радник које је радио пун радни стаж (40 
година за мушкарце, а 35 година и четири месеца за жене) са пензијом коју 
остварује у 2013. години може да одржи приход на нивоу од око 63% од онога што 
је претходно зарађивао. 

 
Графикон 5.4.14. Стопа замене, 2003-2013. 

 
               Извор: Калкулација за потребе овог извештаја 

5.4.15. Стопа замене значајно је снижена током последњих десет година - са близу 90% 
у 2003. години константно се смањивала, са изузетком наглог раста у 2009. години, 
што је била последица ванредног усклађивања из 2008. године. Стопа замене сада 
је компаративно нижа у односу на земље ЕУ, и то како оне развијене, тако и земље 
ЕУ-10 које су касније приступиле.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
677 За детаље о показатељима пензијског система видети Станић, К (2008), „Улога пензијског система у 
одржању нивоа прихода у старости – мерење и међународна поређења”, Квартални монитор економских 
трендова и политика у Србији, бр. 13,стране 85. и 86. 
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Графикон 5.4.15. Нето стопа замене у Републици Србији и ЕУ* 
 

*Нето стопа замене - прва пензија која се остварује из обавезног јавног система као проценат нето 
зараде пре пензионисања, за радника са сталним просечним примањима и четрдесет година радног 
стажа 
НАПОМЕНА: Подаци за 2010. годину (у питању је последњи расположив податак, а процена је да 
није било промена у међувремену); за Србија податак је за 2013.; ЕУ-10 су транзиционе земље 
(земље које су приступиле ЕУ-2004 без Малте и Кипра, плус Бугарска и Румунија) 
Извор: Калкулација за Републику Србију урађена за потребе овог извештаја; Европска Комисија за 
ЕУ (Извештај Pension Adequacy in the EU 2010-2050) 
 

5.4.16. Просечна пензија у 2013. години у осигурању запослених износила је близу 26 
хиљада динара, у осигурању самосталних делатности око 25 хиљада, а у осигурању 
пољопривредника нешто изнад десет хиљада динара. Просечна старосна пензија из 
осигурања запослених износи близу тридесет хиљада динара. И поред повољности 
у формули за обрачун пензија, просечна старосна пензија жена у осигурању 
запослених је око 25% нижа него просечна пензија мушкараца.  

5.4.17. Када говоримо о односу просечне пензије осигурања запослених у просечној 
заради она у 2013. години износи 59%, а однос просечне старосне пензије 
осигурања запослених у просечној заради 67%. Овај показатељ осликава не само 
дизајн пензијског система, већ и радну историју садашњих корисника – пензијски 
стаж и висину зарада, а када посматрамо укупну просечну пензију она узима у 
обзир и висину инвалидске и породичне пензије које су по природи накнада 
значајно ниже. Сличан овом је анкетни податак из SILC истраживања - агрегатна 
стопа замене, као однос медијане пензијских прихода популације 65-74 и медијане 
прихода од рада популације 50-59. Овај показатељ за 2012. годину износи 66%, при 
чему је за мушкарце повољнији и износи 73%, а за жене 57%. 

5.4.18. Пензије су у претходној деценији значајно реално порасле, па самим тим и 
животни стандард пензионера. Оне су сваке године реално расле барем 5%, а у 
2008. скоро 14% услед ванредног усклађивања. Међутим, од 2010. године, услед 
замрзавања пензија, а потом усклађивања пензија испод инфлације, пензије из 
године у годину реално падају. При томе, дистрибуција пензија је таква да 
традиционално преко 60% пензионера из осигурања запослених прима пензију 
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нижу од просечне, а у 2013. чак 74%, с тим што су то већим делом породични и 
инвалидски пензионери, а укључене су и сразмерне пензије678.  

5.4.19. Минимална пензија за старосне и инвалидске пензионере у осигурању 
запослених и самосталних делатности у 2013. години износила је 13.108 динара, тј. 
21,6% просечне зараде (видети: Графикон 1 - Минимална пензија као % просечних 
примања (за пун стаж), Анекс 1). Овај износ је још увек упоредив са земљама ЕУ за 
пун стаж, док је за пензионере који су радили краће вероватно виша у Републици 
Србији679.  

5.4.20. Када је реч о дистрибуцији корисника, у децембру 2013. године близу 100 хиљада 
или око 8% корисника старосне и инвалидске пензије било је на минималном 
износу пензије680. Важно је, међутим, имати у виду профил корисника минималне 
старосне пензије – преко 85% корисника минималне пензије није радило дуже 
од 25 година. То су претежно жене које су радиле између 15-25 година.  

 
Графикон 5.4.20. Структура корисника најниже старосне пензије (осигурање 
запослених) по стажу у 2013. години 

 
Извор: ПИО фонд 
 

5.4.21. Дакле, минимална пензија у највећем броју случајева није последица ниске зараде у 
току радног века, већ малог броја година стажа. То значи да су минималне пензије 
практично редистрибутивни инструмент ка онима са кратким пензијским 
стажом, а не ка онима који су имали ниске зараде. Кратак пензијски стаж може 
одражавати и лоше стање  на тржишту рада (рад у сивој зони, плаћање доприноса 
на минималну основицу, итд.), међутим, како је то карактеристика тржишта рада од 
90-их, очекивано је да се проблеми на тржишту рада тек одразе у пензијском 
систему на средњи рок, док са садашњим корисницима најнижих пензија то 
вероватно није случај.  

                                                   
678 Сразмерне пензије су пензије које је корисник само једним делом остварио у Србији, а другим делом у некој 
другој земљи. То значи да је сразмерна пензија за корисника само један део пензијског прихода, док други 
прима из иностранства. Често су у питању пензије из земаља бивше СФРЈ. 
679 Треба имати у виду да су расположиви подаци за ЕУ земље само за пун стаж, што значи да је минимална 
пензија нижа за мањи број година стажа, у случају да висина минималне пензије зависи од година стажа.  
680 Још око шездесет хиљада су сразмерне пензије које су ниже од минималне пензије. 
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5.4.22. Породична пензија се не подиже на ниво минималне пензије, већ уколико је 
старосна или инвалидска пензија од које се рачуна породична пензија нижа од 
најниже пензије, она се подиже на ниво минималне пензије, а онда се одређује 
породична пензија као проценат у зависности од броја корисника. Стога, 
породична пензија може да буде веома ниска (током 2013. године од девет до 
дванаест хиљада, у зависности од броја наследника). Значајан број корисника 
породичне пензије прима врло ниске износе пензија. Према подацима ПИО фонда 
за децембар 2013. године, око деведесет хиљада корисника тј. скоро 30% 
породичних пензионера осигурања запослених и самосталних делатности прима 
пензију која је нижа од тринаест хиљада динара, док око четрдесет хиљада (око 
13%) корисника прима пензију која је нижа од десет хиљада динара681. При том, 
треба имати у виду да код корисника породичне пензије нема толико могућности за 
преливање прихода унутар домаћинства, као што је то случај код осталих 
пензионера. Ово потврђују и анкетни подаци према којима 50% корисника живи у 
једночланим домаћинствима, док 45% живи у мешовитим682. 

5.4.23. Минимална пензија у осигурању пољопривредника у 2013. години износила је 
10.300 динара. Она је, дакле, нижа од минималне пензије у друга два осигурања. 
Ова разлика је настала 2005. године када је минимална пензија у осигурању 
запослених и самосталних делатности повећана са 20 на 25% просечне зараде из 
претходне године, док је код пољопривредника остављен тада важећи износ683. Из 
истог разлога износ породичне пољопривредне пензије је још нижи него што је то 
случај са осигурањем запослених и самосталних делатности – 7.210 динара током 
2013. године за једног корисника пензије. 

5.4.24. Друга специфичност је та да око 80% пољопривредних пензионера прима 
минималну пензију. Остали пензионери углавном примају пензију још нижу од 
најниже старосне пензије. Највећи део тих пензија су породичне пензије. Само 5% 
пољопривредних пензионера прима пензију вишу од најниже јединствене пензије, 
али су и то у великом броју заправо корисници најнижих пензија по старом 
законском решењу (вишеструке најниже пензије). Разлог овакве дистрибуције 
корисника је висина минималне основице на коју се уплаћују доприноси, по којој 
би тек са четрдесет година пензијског стажа пољопривредни осигураник стекао 
право на старосну пензију која би била једнака минималној684.  

5.4.25. Иако износ пензије није једини фактор утицаја на материјално стање пензионера, 
занимљиво упоредити износе најнижих пензија са линијом сиромаштва. Најнижа 
старосна и инвалидска пензија из осигурања запослених и самосталних 
делатности увек је била виша од апсолутне линије сиромаштва, као и од 
релативне685. Пољопривредна пензија је углавном нижа од апсолутне линије 
сиромаштва, али треба имати у виду приходе у натури које пољопривредно 
становништво углавном остварује, чак и у старијем добу. Међутим, најнижи износ 
породичне пензије је стално нижи од линије сиромаштва, при чему су могућности 

                                                   
681 Наведени подаци не узимају у обзир сразмерне породичне пензије које се процењују на око десет хиљада 
динара.  
682 Матковић, Г. и Станић, К. (2014): Социјална заштита у старости: дуготрајна нега и социјалне пензије. Тим 
за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ЦСП и ФЕФА, Београд. 
683 Мијатовић, Б. (2010), „Пензијско осигурање пољопривредника”, ЦЛДС и USAID-SEGA, стр. 17. 
684 Ibid. 
685 Релативна линија сиромаштва на основу АПД процењује се на око 11.440 динара у 2012. години, мада на 
основу SILC истраживања износи 13.680 динара, што би значило да је најнижа пензија нижа од релативне 
линије сиромаштва. 
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за преливањем прихода унутар домаћинства код породичних пензионера много 
мањи.  

 
Графикон 5.4.25. Минимална пензија и линија сиромаштва 

 
Извор: РЗС и ПИО Фонд 
 

5.4.26. У складу са овим подацима су и ранија истраживања на основу Анкете о животном 
стандарду која су показала да је сиромаштво израженије код пољопривредних и 
породичних пензионера, док је сиромаштво инвалидских и старосних пензионера 
из осигурања запослених било значајно испод просека. 

5.4.27. И према расположивим подацима из Анкете о потрошњи домаћинства, посматрано 
по апсолутном концепту, сиромаштво пензионера ниже је од сиромаштва 
укупне популације. Ова „предност” пензионера је посебно евидентна у 2010. 
години када се као последица економске кризе сиромаштво укупне популације 
значајно повећало, док пензионери, и поред замрзавања пензија, кризу нису 
осетили у толикој мери (пре свега због редовности исплате пензија, али и због 
великог повећања крајем 2008. године). 

Табела 5.4.27. Стопа сиромаштва, % (апсолутно сиромаштво, потрошња) 
 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Укупна популација 6,1 6,9 9,2 6,8 8,8 8,6 
      Мушкарци 6,1 7,1 9,5 6,7 9,0 8,8 
      Жене 6,0 6,8 8,8 6,8 8,6 7,8 
Пензионери 5,4 5,3 6,1 6,1 6,6 7,2 
      Мушкарци 5,7 6,3 6,7 6,7 6,3 7,3 
      Жене 5,1 4,6 5,6 4,7 7,3 7,1 
Пензионери стари 75 и више 
година 7,8 6,9 9,8 7,8 7,7 7,5 

      Мушкарци 8,0 7,1 10,1 8,9 7,8 5,3 
      Жене 7,6 6,8 9,7 5,7 7,5 11,4 
Извор: Анкета о потрошњи становништва, РЗС  
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5.4.28. Када се сиромаштво посматра према старосним групама, раније се примећивало 
веће сиромаштво старијих од 65 година од остатка популације, што се тумачило 
тешким материјалним положајем старих који нису остварили право на пензију686. 
Међутим, 2010. године дошло је до промене, па је сада сиромаштво становништва 
65+ ниже од сиромаштва укупне популације. 

Табела 5.4.28.  Стопа сиромаштва 65+, % (апсолутно сиромаштво, потрошња) 

 
Извор: Анкета о потрошњи становништва, РЗС 
 

5.4.29. Овај налаз потврђују и најновији подаци ризика од сиромаштва на основу SILC 
истраживања, по којима је ризик од сиромаштва пензионера значајно нижи него 
што је то случај код укупне популације, као и стопа ризика од сиромаштва 
старијих од 65 у односу на  остатак популације. При томе су жене у старијем делу 
популације (65+ и 75+), као и у популацији пензионера, у значајно већем ризику од 
сиромаштва у односу на мушкарце. 

Табела 5.4.29. Стопа ризика од сиромаштва (гранична тачка: 60% медијане 
еквивалентног прихода после социјалних трансфера), 2012. 

  Укупно Мушкарци Жене 

   Укупна популација  24,6 24,9 24,3 

   Пензионери (18+) 14,5 13,3 15,3 

   Пензионери (65+) 15,5 13,5 17,2 

   0 - 64 година 25,7 26,6 24,7 

   65 и више година 19,5 15,3 22,5 

   0 - 74 година 24,9 25,5 24,3 

                                                   
686 Давид-Баронијан (2008) показује да су лица старија од 65 година која немају приход од пензије значајно 
погођена сиромаштвом - скоро 20% ове популације је сиромашно. Код њих је од 2002. до 2007. године дошло 
до веома малог смањења стопе сиромаштва и поред општег смањења сиромаштва у Републици. 
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   75 и више година 21,2 16,2 24,4 

Извор: РЗС, SILC 

5.4.30. Анализа изразите материјалне депривације не показује тако велике разлике у 
корист пензионера и старије популације, већ су налази слични стопи апсолутног 
сиромаштва. Изразита материјална депривација пензионера (18+) је у 2013. години 
износила је 25,1% у односу на 26,7% за целокупну популацију 18+687.  

5.4.31. Изразита материјална депривација старијих мушкараца је нижа од изразите 
материјалне депривације мушког дела укупне популације, док су старије особе 
женског пола угроженије.  

Графикон 5.4.31. Изразита материјална депривација по старосним групама 

 
            Извор: РЗС, SILC 
 

5.4.32. Анализа сиромаштва старије популације и пензионера потврђује важну улогу 
пензијског система у смањењу сиромаштва старијих. Као меру ефикасности 
пензијског система у смањењу релативног сиромаштва можемо да користимо стопу 
ризика сиромаштва пре и после социјалних трансфера, при чему су пензије 
укључене у социјалне трансфере. Тако посматрано, стопа ризика сиромаштва је 
50,9% нижа него што би била пре трансфера, а када посматрамо старије 
становништво 65+ видимо да је стопа ризика сиромаштва чак 75% нижа после 
трансфера. 

 
Табела 5.4.32. Стопа ризика од сиромаштва пре и после социјалних трансфера 
(пензије укључене у социјалне трансфере) 

 Стопа ризика 
сиромаштва пре 

социјалних 
трансфера 

Стопа ризика 
сиромаштва после 

социјалних трансфера 

Смањење стопе 
ризика сиромаштва 

после социјалних 
трансфера 

Укупно становништво 50,1 24,6 -50,9 

                                                   
687 Видети део Финансијско сиромаштво и ускраћеност егзистенцијалних потреба. 
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   Мушко 49,2 24,9 -49,4 
   Женско 50,9 24,3 -52,3 
Становништво 65+ 77,9 19,5 -75,0 
   Мушко 77,2 15,3 -80,2 
   Женско 78,4 22,5 -71,3 

Извор: РЗС, SILC 

5.4.33. Да су пензије најважнији социјални трансфер за старију популацију видимо из 
податка да је стопа ризика сиромаштва пре социјалних трансфера, када се све 
пензије рачунају као трансфери скоро педесет процентних поена већа него када су 
искључене, тј. када се рачунају као приход. 

Графикон 5.4.33. Стопа ризика сиромаштва пре и после социјалних трансфера за 
популацију 65+ 

 
Извор: РЗС, SILC 

5.4.34. Међутим, расходи за финансирање пензија су од 2008. године врло високи, што 
је последица ванредног индексирања из јануара и октобра исте године. У 2013. 
години расходи за све типове пензије из сва три осигурања (укључујући и 
професионална војна лица) износе 13,2% БДП-а, што је на нивоу просека ЕУ-25 
(Графикон 5.5.36.). Овде нису укључени расходи за „једнократну помоћ 
пензионерима” који се процењују на додатних око 0,2% БДП-а688. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
688 Матковић, Г. и Станић, К. (2014): Социјална заштита у старости: дуготрајна нега и социјалне пензије. Тим 
за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ЦСП и ФЕФА, Београд. 
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Графикон 5.4.34. Расходи за пензије у БДП 

 
Напомена: Подаци су за сва три осигурања, укључујући и професионална војна лица за која је 
расход у периоду 2001-2011 процењен 
Извор: За Републику Србију ПИО фонд, за ЕУ-25 Евростат 

5.4.35. Иако су у 2010. године пензије биле замрзнуте, а потом индексиране мање него 
што је био раст цена, расходи за пензије се нешто спорије смањују. Основни разлог 
за то је повећање броја пензионера из осигурања запослених од 2009. године за 
близу 70 хиљада. У исто време, број осигураника се из године у годину смањује, 
тако да је однос између броја осигураника и броја пензионера у осигурању 
запослених у 2013. години пао на око 1,1689.  

Графикон 5.4.35. Број пензионера и осигураника у осигурању запослених 

 
Извор: ПИО фонд и РЗС 

                                                   
689 Овај однос не укључује професионална војна лица (ни код пензионера, ни  код запослених). Број запослених 
у МУП-у је процењен на око 40 хиљада.  
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5.4.36. Приходи су, заправо, један од кључних проблема пензијског система, пре свега 
због високе незапослености али и неплаћања пуног износа доприноса, тј. 
уплаћивања доприноса само на минималну основицу. Тако су дотације из буџета 
изузетно високе –у 2013. години износе 6,3% БДП-а, али се оне користе и за 
исплаћивање других права из ПИО, а не само пензија. Дотације за исплату нето 
пензија су у 2013. години износиле близу 4% БДП-а, од чега се за покривање 
разлике до најниже пензије дотира око 0,4% БДП (највећи део су трансфери за 
разлику до најниже пољопривредне пензије). 

5.4.37. Што се тиче старосне границе, она је у највећем броју земаља чланица ЕУ за 
мушкарце и жене изједначена. Приликом поређења старосне границе увек треба 
поредити и очекивано трајање живота, како би се утврдила и дужина коришћења 
пензија. Очекивано трајање живота у Републици Србији је генерално краће него у 
ЕУ, а жене у Републици Србији живе најкраће у Европи, и само две године дуже од 
мушкараца690. Према подацима ПИО фонда, навршене године живота корисника 
старосне пензије који су умрли током 2012. године у осигурању запослених су 77 
година за мушкарце, а 75 за жене, у осигурању самосталних делатности 75 за 
мушкарце, а 71 година за жене, а код пољопривредника 80 година за мушкарце, а 
77 година за жене691.  

 

МЕРЕ И ПРОГРАМИ  

5.4.38. Од новембра 2008. године Град Београд исплаћује тзв. „једнократну новчану 
помоћ најугроженијим пензионерима”. Та помоћ исплаћује се кроз четири 
годишње рате од по четири хиљаде динара, дакле 16.000 динара годишње. У 2008. 
години помоћ су добијали пензионери са пензијом нижом од 13.000 динара, да би 
се тај цензус већ у 2009. години повећао на око 15.000 динара, а у 2011. порастао на 
око 16.000 динара.  

5.4.39. У септембру 2012. године овај модел пренет је и на републички ниво, тако да 
су сви пензионери чије пензије у августу исте године нису прешле 15.000 
динара добили четири рате од по четири хиљаде динара. Ову помоћ је добило 
око 460.000 пензионера.692 Закључком Владе из децембра 2013. године једнократна 
помоћ се исплаћује свима којима месечна пензија не прелази 15.684,03 динара. Овај 
програм има два основна проблема. Први је начин на који је помоћ постављена, а 
то је цензус који је елиминациони за исплату помоћи693. Други недостатак овог 
модела је однос трошкова и ефективности модела помоћи у смислу превенирања 
сиромаштва и побољшања животног стандарда старијих. Овакав програм кошта 
око 0,2% БДП-а на годишњем нивоу. Ако се има у виду да ова мера практично 
значи за 1.333 динара већу пензију за све испод 15.684 динара, независно од тога да 
ли су у питању породични пензионери са пензијом од око девет хиљада динара који 

                                                   
690 Ибид и Станић, К. (2010): Пензијски систем у Србији-дизајн, карактеристике и препоруке. ЦЛДС и USAID, 
Београд 
691 РФ ПИО, Статистички годишњи билтен – 2012, Београд, јун 2013, страна 27. 
692 Број пензионера је одређен на основу износа пензије у августу 2012. године и овај списак је само умањиван 
за број умрлих пензионера, док нови пензионери са пензијом нижом од 15.000 динара нису добијали помоћ. 
Прва исплата новчане помоћи била је у септембру 2012, а по четири хиљаде динара је добило 475.850 
најстаријих. Друга је подељена на 471.015 рачуна, новац за трећу рату је подигло 465.302, а за четврту 460.135 
пензионера.  
693 На пример, пензионер који у новембру 2013. године има пензију 15.600 динара, добија тринаесту пензију и 
самим тим ће његова месечна пензија износити 16.933 динара, док ће пензионер који прима пензију од 15.700 
остати на том износу. 
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живе у једночланом домаћинству или старосни са пензијом од 15.600 динара, од 
којих око 20% има приходе по члану домаћинства веће од 15.000 динара694. Старији 
без пензије – око 240 хиљада лица старијих од старосне границе - који имају 
највећи ризик од сиромаштва, опет остају необухваћени. Стога, не можемо рећи да 
је у питању занемарљив расход.   

5.4.40. Циљ пројекта „Достизање адекватног, сигурног и одрживог система ПИО у 
Србији кроз међусобно учење”, који је финансиран у оквиру програма ЕУ – 
ПРОГРЕС, јесте да допринесе реформи пензијског система у Републици Србији. 
Реализација пројекта је почела у септембру 2013. године, предвиђено време трајања 
је 16 месеци, а укупна вредност пројекта је 295.000 евра.  

 
ЗАКЉУЧЦИ  
5.4.41. Улога пензијског система у превенцији сиромаштва старијих у Републици Србији 

је кључна. Анализе показују да је сиромаштво пензионера ниже од сиромаштва 
укупне популације и по апсолутном и по релативном концепту, да су пензионери 
посебно били заштићени током кризних година, као и да су старији без пензије 
евидентно угроженији од пензионера.  

5.4.42. За превенцију сиромаштва заслужно је првенствено пензијско осигурање, које је до 
сада онима који су били осигурани обезбеђивало адекватну накнаду у релативном 
смислу, и поред чињенице да су апсолутни износи врло ниски.  

5.4.43. С друге стране, расходи за пензије у БДП-у у Републици Србији су високи. Они су 
посебно порасли у 2008. и 2009. години, као последица ванредног повећања 
пензија, док се у исто време БДП смањио услед економске кризе. И поред 
замрзавања пензија у 2010. години, а касније индексације која је нижа и од раста 
цена, расходи за пензије се нису смањили очекиваном брзином. Основни разлог за 
то је раст броја пензионера од око шездесет хиљада у осигурању запослених од 
2009. године695. Такође, треба имати у виду да се у укупном расходу за пензије 
налазе расходи за све типове пензија – поред старосних и инвалидске и породичне, 
што компаративно гледано није увек случај са земљама ЕУ.  

5.4.44. Паралелно са растом броја пензионера, број формално запослених се смањивао, па 
је у 2013. години однос броја осигураника и броја пензионера у осигурању 
запослених696 износио само 1,1. Приходи су, заправо, један од кључних проблема 
пензијског система, пре свега због високе незапослености, али и неплаћања пуног 
износа доприноса, тј. уплаћивања доприноса само на минималну основицу.  

5.4.45. Индексација пензија и општег бода су најлакши и најефикаснији начин смањења 
расхода за пензије. Она је до сада била предмет многобројних промена, тако да се 
може рећи да се тренутно пензије и општи бод индексирају неплански. Ово 
показује да фискална правила и одабир БДП као агрегата за индексирање кроз 
законско решење из 2010. године, чији је циљ био да се аутоматизује начин 
индексације пензија, немају никакав ефекат. 

5.4.46. Треба имати у виду да, иако је замрзавање пензија и индексација општег бода и 
пензија на нижем нивоу него што је раст цена, или чак према предложеним 

                                                   
694 Матковић, Г. и Станић, К. (2014): Социјална заштита у старости: дуготрајна нега и социјалне пензије. Тим 
за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ЦСП и ФЕФА, Београд. 
695 Ово су подаци за осигурање запослених без професионалних војних лица. 
696 Подаци су без професионалних војних лица и код пензионера и код осигураника. 
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изменама закона из 2010. године, оно свакако доводи до великих уштеда, али 
овакав начин индексације може озбиљно да уруши адекватност пензија. Нето стопа 
замене је у 2013. години већ пала 63% нето зараде, што значи да ће убрзо пасти 
испод 60%. Ово се већ не може сматрати адекватном пензијом, с обзиром на врло 
ниске апсолутне износе.  

5.4.47. За инструмент обезбеђења апсолутног животног стандарда у виду најниже пензије 
у оквиру пензијског осигурања, као и програм једнократне новчане помоћи 
пензионерима са ниским пензијама, не може се рећи да су ефикасни. Најнижа 
старосна пензија у осигурању запослених и самосталних делатности је практично 
редистрибутивни инструмент ка онима са малим стажом, а не онима који су имали 
ниске зараде. При том, код корисника старосних најнижих пензија постоји 
могућност за преливање дохотка унутар домаћинства, и они нису нужно 
материјално угрожени. С друге стране, породичне пензије остају значајно ниже, а 
код корисника ових пензија могућности за преливање унутар домаћинства су по 
дефиницији много мање. На крају, трошкови усмерени на покривање недостајућег 
износа до нивоа најнижих пензија, као и програм једнократне помоћи 
пензионерима са ниским пензијама, оставља око 240 хиљада лица изнад старосне 
границе без икаквих прихода.  

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 

5.4.48. Увести „пеналe” за пензионисање пре старосне границе, али водити рачуна о 
њиховој висини имајући у обзир неповољну ситуацију на тржишту рада, као и 
чињеницу да се у исто време предлаже и повећање старосне границе за жене. Они 
би требало да важе за све кориснике старосне пензије који у пензију иду пре 
старосне границе, како за оне који се пензионишу према стажу, тако и за тзв. 
бенефициране пензије (сем појединих професија за које се зна да имају ниже 
очекивано трајање живота). 

5.4.49. Потребно је побољшати наплату прихода и појачати контролу пријављених и 
исплаћених зарада. Такође је потребно уложити велики напор и побољшати 
наплату доприноса од пољопривредних осигураника. 

5.4.50. Потребно је преиспитати исплату једнократних помоћи пензионерима и заменити 
их адекватнијим инструментом обезбеђења минималног дохотка у старости.  

5.4.51. Потребно је размотрити увођење адекватнијег инструмента обезбеђења 
минималног дохотка у старости него што су то минималне пензије, а који би 
обухватио и старије без пензијских прихода. Са становишта трошковне 
ефективности најприхватљивија опција била би посебан „модул” за старије у 
оквиру новчане социјалне помоћи, који би подразумевао или вишу основицу за 
старачка домаћинства од постојеће и/или већи коефицијент за свако старије лице у 
породици (0,7 уместо садашњих 0,5).697 

5.4.52. Када су у питању расходи, иако то не делује тако због великих расхода за пензије у 
БДП-у, много тога је већ урађено реформом пензијског система у претходној 
деценији. Наравно, простор за даљу реформу постоји и он се првенствено односи 
на тзв. бенефициране пензије, а потребно је истражити простор за реформу 
породичних и инвалидских пензија.  

                                                   
697 Матковић, Г., Станић, К. (2013). Социјална заштита у старости: дуготрајна нега и социјалне пензије. 
Београд: Центар за социјалну политику и Факултет за економију, финансије и администрацију, 
http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/sipru_DTNSC_web_jan.pdf  
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5.4.53. Индексација општег бода и пензија испод раста цена, иако представља 
најефикаснији начин смањења трошкова, сада се доводи у питање, с обзиром на 
значајан пад стопе замене. Да би се пад стопе замене зауставио, потребно је општи 
бод индексирати реалним растом зарада, што би обезбедило адекватност пензија у 
тренутку пензионисања, док би се временом она могла довести у питање. С друге 
стране, индексација пензија реалним растом зарада била би апсолутно 
неприхватљива са аспекта трошкова и финансијске одрживости система, а 
раздвајање индексирања општег бода и пензија доводи до великих разлика између 
пензионера. Ово је проблем који треба добро анализирати и наћи адекватно и 
избалансирано решење.  

5.4.54. Када је у питању подизање старосне границе, неопходно је водити рачуна о 
очекиваном трајању живота. С тим у вези, требало би промислити о везивању 
старосне границе за очекивано трајање живота и на тај начин уношењу 
аутоматизма у подизање старосне границе.  

 

5.5. Здравље 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

5.5.1. У периоду од 2011. до 2013. године, системски закони усклађивани су са реформом 
здравственог система и са међународним обавезама, пре свега са правним 
тековинама ЕУ. Тако су усвојена два закона о изменама и допунама Закона о 
здравственој заштити698 и два закона о изменама и допунама Закона о 
здравственом осигурању699, као и Закон о изменама и допунама Закона о 
лековима и медицинским средствима700. У истом периоду усвојени су и Закон о 
здравственој исправности предмета опште употребе701, Закон о правима 
пацијената702, Закон о заштити лица са менталним сметњама703 и Закон о 
остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља704. 
Завршена је јавна расправа о нацрту Закона о здравственој документацији и 
евиденцијама у области здравства705.  

5.5.2. Изменама и допунама Закона о здравственој заштити из 2011. и 2012. године 
проширена су права на здравље деце са навршених 15 година живота, којима је 
дато право да могу самостално да доносе одлуке о предузимању медицинских мера 
над њима и да могу да онемогуће увид у медицинску документацију. Проширен је 
круг лица којима се у оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује здравствена 
заштита из средстава буџета Републике Србије, осим оних којима је услед 
недостатка сопствених прихода здравствена заштита и до сада била обезбеђена из 
буџета, укључени су и они којима је неопходна обавезна имунизација и у случају 
спровођења циљаних превентивних прегледа (скрининга) на малигне болести и за 

                                                   
698 „Службени гласник РС”, бр. 57/11 и 107/12. 
699 „Службени гласник РС”, бр. 57/11 и 119/12. 
700 „Службени гласник РС”, број 107/12. 
701 „Службени гласник РС”, број 92/11. 
702 „Службени гласник РС”, број 45/13. 
703 „Службени гласник РС”, број 45/13. 
704 „Службени гласник РС”, број 104/13. 
705 Министарство здравља Републике Србије. Информације доступне на: www.zdravlje.gov.rs (приступљено 
10.01.2014). 
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друга обољења за која ће се скрининг организовати, а која нису укључена у систем 
обавезног осигурања. У круг заштићених лица укључени су и самохрани родитељи 
са децом до седам година (као Уставом заштићена категорија) ако су њихови 
приходи испод цензуса утврђеног законом којим се уређује здравствено осигурање. 
Наведеним законом проширена је друштвена брига за здравље на нивоу покрајине 
и општине, односно града. 

5.5.3. Изменама и допунама Закона о здравственом осигурању омогућено је олакшано 
остваривање права осигураних лица којима није оверена здравствена књижица због 
неизвршавања законске обавезе њихових послодаваца о уплати доприноса706, 
унапређено је остваривање права из стоматолошке здравствене заштите707, право на 
пратиоца и лечење оболелих од ретких болести, проширен је круг лица која могу 
стећи статус осигураног лица у складу са Законом о здравственој заштити и 
промењене су процедуре стављања лекова на листу лекова. Овим законом 
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) овлашћен је да 
обавља послове централизованих јавних набавки у име и за рачун здравствених 
установа, са циљем да се допринесе ефикаснијем поступку централизованог 
снабдевања. Ова одредба разрађена је Уредбом о планирању и врсти роба и услуга 
за које се спроводе централизоване јавне набавке708, са образложењем да се на тај 
начин успоставља финансијска одрживост система здравственог осигурања, 
односно стварају услови да се пословање здравствених установа усклади са 
Законом о буџетском систему709, и да здравствене установе, као корисници јавних 
средстава, имају појачану одговорност за финансијску дисциплину710.  

5.5.4. Законом о изменама и допунама Закона о лековима и медицинским 
средствима  створени су повољнији услови за пословање и смањивање трошкова 
произвођача и увозника лекова и медицинских средстава, у складу са препорукама 
Светске здравствене организације (у даљем тексту: СЗО). 

5.5.5. Законом о здравственој исправности предмета опште употребе уређени су 
услови које морају да испуњавају предмети намењени за људску употребу, чиме се 

                                                   
706 Здравствена установа је у обавези да лицу које има издату здравствену књижицу пружи потребну 
здравствену услугу коју ће фактурисати на наплату РФЗО, а фонд ће предузети даље мере да се ове услуге 
наплате од послодавца. 
707 Прегледи и лечење болести уста и зуба код лица код којих је у току живота због обољења или повреде 
дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да самостално 
обављају активности свакодневног живота; прегледи и лечење болести уста и зуба осигураника из члана 22. 
овог закона. Овим особама обезбеђује се право на прегледе и лечење болести уста и зуба ако су приходи 
осигураног лица испод цензуса утврђеног актом из члана 22. став 2. овог закона. 
708 „Службени гласник РС”, број 29/13. 
709 „Службени гласник РС”, бр. 62/13, 63/13 – исправка и 108/13. 
710 Међутим, убрзо је ова уредба два пута измењена и допуњена (Уредба о измени и допунама Уредбе о 
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке. „Службени гласник РС”, 
бр. 49/13 и 59/13 – исправка), с обзиром да РФЗО није располагао капацитетима за спровођење 
централизованих набавки, што је довело до застоја у снабдевању лековима, медицинским и санитетским 
потрошним материјалом. Централизоване јавне набавке лекова и медицинских средстава сада се успешно 
спроводе преко комисије чије је седиште у РФЗО, па је њима, у највећем централизованом поступку јавне 
набавке лекова са Б листе (Б листа – лекови који се примењују у току амбулантног, односно болничког лечења 
у здравственим установама, Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, „Службени гласник РС”, бр. 7/14 и 39/14), постигнута уштеда од 25 милиона евра, док 
укупна уштеда на тендерима износи преко тридесет милиона евра (Резултати рада Републичког фонда за 
здравствено осигурање, март 2013 – јануар 2014. године. Доступно на: www.rfzo.rs). 
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постиже заштита живота и здравља људи и заштита интереса потрошача, а у току 
су припреме његових измена и допуна711. 

5.5.6. Законом о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и 
породиља шири се круг особа које остварују право на здравствену заштиту по 
обиму и стандарду који су обухваћени обавезним здравственим осигурањем на 
децу до навршених 18 година живота, труднице и породиље у периоду до 12 
месеци после порођаја ако ова права не могу да остваре по основу осигурања712. 
Процењено је да ће примена Закона коштати од 450 до 500 милиона динара, али 
нема доступних процена колико особа би годишње било њиме обухваћено. Овај 
закон изазвао је контроверзе у јавности сумњом да долази до повреде података о 
личности одредбом по којој су лекар и здравствена установа дужни да 
обавештавају РФЗО о прекидима трудноће и мртворођеној деци (када се остварују 
права на основу овог закона), па је од стране повереника за информације од јавног 
значаја упућена препорука да начин достављања и обраде ових података буде такав 
да на неопходан минимум сведе круг лица којима су подаци доступни.713. 

5.5.7. Законом о правима пацијената уређују се права и дужности пацијената приликом 
коришћења услуга здравствене заштите, као и начин остваривања и заштите тих 
права. Овим законом дефинисано је 19 права пацијената у Републици Србији714 и 
установљене су две нове институције – саветник за заштиту права пацијената и 
Савет за здравље, а обавеза њиховог формирања и финансирања пребачена је на 
локалну самоуправу715. Иако Закон о правима пацијената представља значајну 
новину у здравственом законодавству Републике Србије, замера му се неколико 
битних недостатака: за нека од права није утврђен начин на који пацијент може да 
их оствари, нити кривичне санкције за здравствену установу у случају њиховог 
непоштовања (право на превентивне прегледе); нека права су ограничена 
материјалним могућностима друштва (право на доступност, право на поштовање 
пацијентовог времена), или су већ дефинисана одредбама других закона (право на 
слободан избор). На основу овог закона, РФЗО доноси свој Правилник о начину и 
поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено 
осигурање716 којим се уређује начин и поступак заштите права осигураних лица из 
здравственог осигурања путем заштитника права осигураних лица кога плаћа 
РФЗО, а ради у здравственој установи.  

                                                   
711 Министарство здравља Републике Србије. Информација о раду Министарства здравља за 01.04.2013 – 
30.06.2013. године, Београд. 
712 Инструкцијом 02/5 број 180-997/13-7 од 26.11.2013. године филијале РФЗО обавештене су о основној 
садржини Закона, обавези извештавања здравствених установа по одредбама наведеног Закона, као и о начину 
фактурисања за пружене здравствене услуге наведеним категоријама осигураних лица. 
713 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обратио се саопштењем о 
обради података о личности трудница и породиља и тим поводом истакао да Влада касни пет година са 
доношењем Уредбе о заштити нарочито осетљивих података, www.poverenik.rs/yu/saopstenja/1714-obrada-
podataka-o-licnosti-trudnica-i-porodilja.html 
714 Европском повељом о правима пацијената из 2002. године дефинисано је 14 права. Видети: 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf  
715 Задатак савета за здравље је да подстичу акције које унапређују здравље локалних заједница и смањују 
неједнакости у здрављу, да штите права на здравље и права пацијената у систему здравствене заштите и 
остварују међусекторску сарадњу и партнерство са невладиним и приватним сектором. На тај начин 
превазиђен је често навођен „конфликт интереса” који је заштитник права пацијената према Закону о 
здравственој заштити из 2005. године имао пошто је радио и био плаћен од здравствене установе у којој је 
штитио права пацијената. 
716 „Службени гласник РС”, број 68/13. 
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5.5.8. Заштитник права осигураних лица пружа информације о заштити права из 
здравственог осигурања и обезбеђује стручну и техничку помоћ у остваривању 
права, обавештава РФЗО о неправилностима на основу којих се предузимају мере 
према даваоцима услуга док се надлежност саветника зазаштиту права пацијената 
односи на све грађане (осигуране и неосигуране) који се лече у државним и 
приватним здравственим установама и приватној пракси. Они пружају савете и 
информације о заштити права и извештаје подносе саветима за здравље локалне 
самоуправе. У току је формирање савета за здравље у локалним самоуправама и 
постављање саветника за заштиту права пацијената, а заштитници права 
осигураних лица које поставља РФЗО су почели са радом. Према подацима 
министарства здравља из марта 2014. године717у градовима и општинама Републике 
Србије је именовано 142 саветника за заштиту права пацијената (две општине још 
нису именовале саветника) и формирано је 97 савета за здравље. 

5.5.9. Закон о заштити лица са менталним сметњама предвиђа већа права ових 
пацијената и промену приступа у њиховом лечењу на тај начин што ће се 
превенција, нега, лечење и рехабилитација првенствено обављати у домовима 
здравља, док ће се лечење у психијатријским установама спроводити само када је 
то једини начин или је у најбољем интересу пацијента. Новим законом строжије је 
регулисано давање података о оболелим особама. Европска комисија оценила је да 
овај закон даје недовољан подстицај деинституционализацији и учешћу локалне 
самоуправе у лечењу ових особа и њиховом социјалном укључивању718. Превенција 
менталних поремећаја је искључиво везана за примарну здравствену заштиту и 
нису укључени породица, школа, радно окружење и заједница, нити има решења за 
развој социјалне подршке која би обезбедила социјално укључивање особа са 
менталним сметњама.  

5.5.10. За пуну примену Закона о трансплантацији органа и ткива719 убрзано се доносе  
подзаконски прописи, као и за примену Закона о биомедицински потпомогнутом 
оплођењу720, док су практично сви подзаконски прописи за примену Закона о 
трансфузиолошкој делатности721 већ усвојени. Сва три закона су усвојена 2009. 
године, али се, сем оснивања Управе за биомедицину у Министарству здравља722, 
каснило са применом свих наведених закона723. После усвајања Закона о заштити 
становништва од изложености дуванском диму724 нема напретка у области 
контроле дувана у 2012. и 2013. години, не само у усаглашавању са правним 
тековинама ЕУ у области контроле дувана, већ и у јачању свести становника о овом 
фактору ризика и инспекцијској контроли забране пушења. Примедбе ЕУ упућене 

                                                   
717 Примена Закона о правима пацијената – Саветовање саветника за заштиту права пацијената и представника 
Савета за здравље. Министарство здравља - активности: www.zdravlje.gov.rs. 
718 Извештај о напретку Србије за 2013. годину, 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf 
719 „Службени гласник РС”, број 72/09. 
720 „Службени гласник РС”, број 72/09. 
721 „Службени гласник РС”, број 72/09. 
722 Извештај о напретку Србије 2010. године, преузето са интернет презентације Канцеларије за европске 
интеграције: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izestaj_o_napretku_srbije_
2010_sa_%20aneksom.pdf   
723 Извештај о напретку Србије за 2012. годину:  
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izve%C5%A1taj_napretku
_2012.pdf  
724 „Службени гласник РС”, број 30/10. 
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су и на стање у области заразних болести и односе се на ограничене капацитете 
надзора и брзог одговора на епидемије, па се препоручује модернизација опреме и 
едукација кадра у овој области. Бар део примедби ће бити отклоњен усвајањем 
новог Закона о заштити становништва од заразних болести чија израда је у току725.  

5.5.11. Влада је усвојила Стратегију о ХИВ инфекцији и АИДС-у726 усмерену на 
превенцију и лечење ове инфекције и побољшање квалитета живота особа које 
живе са ХИВ-ом, али се у извештајима Европске комисије наводи потреба за 
делотворнијим спровођењем ове стратегије и скретањем пажње јавности на ризике 
од овог обољења. Напредак у области лечења ретких болести (углавном код деце) 
постигнут је формирањем одрживог фонда на основу закључка Владе727 о 
утврђивању ретких болести које ће се у 2013. лечити као приоритетне, из средстава 
која се обезбеђују у буџету са око 130 милиона динара годишње728. У припреми је и 
регистар оболелих од ретких болести, као и национални план за ретке болести.  

5.5.12. Усаглашавање са новим ЕУ програмом за здравље од 2014. до 2020. године, чији 
приоритети проистичу из Стратегије „Европа 2020” започело је радом на новој 
националној стратегији јавног здравља и на изменама и допунама Закона о 
јавном здрављу729.  

 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ 
5.5.13. Систем здравствене заштите Републике Србије припада Бизмарковом моделу 

обавезног социјалног (здравственог) осигурања, иако је суштински на прелазу 
између обавезног здравственог осигурања и националне здравствене службе (тзв. 
„национално здравствено осигурање”), са Републичким фондом за здравствено 
осигурање који представља државну агенцију за фискалну расподелу средстава 
прикупљених доприносима за социјално осигурање, без довољно аутономије у 
одлучивању и са великим интервенцијама државе у области здравствене заштите 
становника. 

5.5.14. Обавезним здравственим осигурањем у Републици Србији је обухваћено 95,8% 
становништва (6.866.904 осигураних грађана на дан 31.12.2012. године) и тај 
удео је практично непромењен од 2010. године730. Здравствена заштита нормативно 
је доступна целокупном становништву, укључујући и све осетљиве друштвене 
групе дефинисане чланом 11. Закона о здравственој заштити. У пракси се 
запослени у предузећима која су у реструктурирању и стечају сусрећу са бројним 
проблемима у остваривању својих права на здравствену заштиту, тако је да је 
обухват осигурањем мањи, али без података о тачном броју ових особа.  

5.5.15. Припадници осетљивих друштвених група стичу статус осигураника (члан 22. 
Закона о здравственом осигурању) као особе које припадају популационим групама 
изложеним повећаном ризику оболевања, особе којима је здравствена заштита 

                                                   
725 Министарство здравља Републике Србије. Информација о раду Министарства здравља за 01.04.2013 – 
30.06.2013. Београд. 
726 „Службени гласник РС”, број 26/11. 
727 Закључак Владе 05 број 500-3754/2013 о утврђивању ретких болести које ће се у току 2013. године лечити 
као приоритети. 
728 На основу примене Закона о играма на срећу, „Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 93/12 – др. закон и из 
буџета Републике Србије. 
729 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Доступно на www.batut.org.rs  
730 Републички фонд за здравствено осигурање. Доступно на: www.rfzo.rs 
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неопходна за спречавање, сузбијање, рано откривање и лечење болести већег 
социјално-медицинског значаја, као и особе које припадају осетљивим друштвеним 
групама ако по другом основу не остварују права из здравственог осигурања 
(видети: Табела 17 - Осигураници по члану 22. Закона о здравственом осигурању – 
лица за која се здравствено осигурање финансира из буџета Републике Србије, 
Анекс 1). Сваки пети становник Републике Србије стиче својство осигураника по 
овом основу (они чине 19% осигураних лица и на трећем су месту одмах после 
осигураних на основу запослености (42%) и пензионера (28%)731, за које се 
средства за здравствену заштиту издвајају из буџета Републике Србије. Почев од 
2007. године трансфери из буџета за ову намену значајно су смањени, тако да су 
2011. и 2012. године ова средства била 21,5 пута мања од оних које је било 
потребно издвојити према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, 
што је угрожавало доступност здравствене заштите, не само овим популационим 
групама, већ и целокупном становништву, пошто су за толико недостајала средства 
у РФЗО. Истраживања732 показују да су особе које припадају осетљивим 
друштвеним групама плаћале различите износе за коришћење ванболничких и 
болничких здравствених услуга, и поред законодавног оквира који промовише 
праведност као основни циљ здравствене политике земље. 

5.5.16. У државном здравственом сектору 2012. године било је укупно 355 самосталних 
здравствених установа према Уредби о плану мреже здравствених установа733, 
укључујући и четири војне установе обухваћене системом пружања здравствених 
услуга целокупном становништву. Обезбеђивање здравствене заштите  
организовано је на три нивоа – примарном, секундарном и терцијарном, са 
развијеном мрежом здравствених установа. Као последица депопулације и 
миграција, у руралним подручјима Републике Србије здравствене станице и 
амбуланте се затварају, што доводи до отежане доступности ових услуга сеоском, 
углавном старијем становништву. Приватни сектор, развијен највише на нивоу 
примарне здравствене заштите, сем приватних апотека, које од 2013. године имају 
могућност склапања уговора са РФЗО и издавања лекова на рецепт, није 
интегрисан у систем здравствене заштите (односно, приватне здравствене установе 
не могу да пружају здравствене услуге становницима на терет обавезног 
здравственог осигурања).  

5.5.17. Према расположивим подацима рутинске здравствене статистике, просечан број 
годишњих посета у примарној здравственој заштити је осам и непромењен је од 
2010. године734. Нешто је већи од просечног броја посета у европским земљама 
(7,7) и ЕУ (7)735. Изражене су варијације у коришћењу здравствених услуга по 
областима Републике Србије, при чему је коришћење највеће у областима у којима 
су смештени универзитетски центри. Рутински подаци о коришћењу приватног 

                                                   
731 Републички фонд за здравствено осигурање. Извештај о финансијском пословању Републичког фонда за 
здравствено осигурање за 2012. годину. Београд, април 2013. 
732 У поређењу са подацима истраживања здравља становника Републике Србије из 2006. године. Видети: 
Arsenijević J, Pavlova M, Groot W. Out-of-pocket payments for public health care services by selected exempted 
groups in Serbia during the period of post-war healthcare reforms. Доступно на: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hpm.2188,  
733 „Службени гласник РС”, бр. 42/06, 119/07, 84/09 и 24/10. 
734 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Здравствено-статистички годишњак 
Републике Србије 2012. Београд, 2013. 
735 WHO Regional Office for Europe. European Health for All Database (HFA-DB). www.euro.who.int/en/data-and-
evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db.  



 

198 
 

здравственог сектора нису доступни због непотпуног извештавања, и поред 
установљене законске обавезе.  

5.5.18. Очекивано трајање живота на рођењу (видети: Табела 18 - Очекивано трајање 
живота на рођењу по полу у Републици Србији од 2010. до 2013. године, Анекс 1) 
је добар синтетски показатељ здравственог стања становништва, којим се 
процењује колико дуго ће у просеку живети новорођенче под условима смртности 
у години његовог рођења. Република Србија је међу земљама са најнижим 
вредностима показатеља очекиваног трајања живота на рођењу у Европи, његова 
вредност је 2012. године била за пет година нижа од просека земаља ЕУ. Вредности 
показатеља очекиваног трајања живота у 65. години живота за Републику 
Србију међу најнижима је у Европи и његова вредност је 2011. године била за 4,3 
године нижа од просека земаља ЕУ (15,3 наспрам 19,6 година). Република Србија 
више заостаје у вредностима очекиваног трајања живота у 65. години него у 
вредностима очекиваног трајања живота на рођењу од ЕУ земаља736. 

5.5.19. Процена функционалности и социјалне интегрисаности становника Републике 
Србије може се добити према  степену потешкоћа које особе имају у обављању 
свакодневних активности због проблема са видом, слухом, ходом, памћењем, 
концентрацијом, комуникацијом и самосталношћу при одевању, исхрани и 
одржавању личне хигијене737. У број особа са инвалидитетом укључена су лица 
која су навела да имају много потешкоћа, или су потпуно онемогућена у обављању 
свакодневних активности, услед најмање једног од наведених проблема. Таквих 
особа је у Републици Србији 8%, највише у региону Јужне и Источне Србије 
(9,4%), а најмање у Београдском региону (5,9%). Веће је учешће жена (58,2%) него 
мушкараца (41,8%), а највећи број тих особа има проблема са ходом (4,7%).  

5.5.20. Што се тиче самопроцене здравља становника, према подацима из Анкете о 
приходима и условима живота738 више од половине становника старијих од 18 
година навело је да им је здравље добро (31,3%) и веома добро (21,4%), док сваки 
пети тврди да је оно лоше (17,2%) или веома лоше (4,2%). Скоро две трећине радно 
активног становништва (63,2%) наводи да им је здравље добро или веома добро, 
док више од половине старијих од 65 година (53,3%) тврди да је оно лоше или 
веома лоше, што указује на малу бригу о сопственом здрављу међу млађим 
становништвом, ризичном понашању, као и занемаривању симптома и знака 
обољења, посебно међу мушкарцима. Особе мушког пола старије од 18 година 
чешће наводе да им је здравље добро или веома добро, док особе женског пола 
старије од 65 година много чешће тврде да им је здравље лоше или веома лоше 
(видети: Табела 19 - Самопроцена општег здравља одраслог становништва према 
старости и полу, 2012., Анекс 1). 

5.5.21. Деца су посебно осетљива популациона група, те је стопа смртности одојчади 
важан показатељ њиховог здравственог стања, посебно за земље у транзицији. У 
Републици Србији је у периоду од 2010. године вредност овог показатеља смањена 

                                                   
736 Здраве године живота, као број година проведених без ограничења у свакодневним активностима, важан су 
показатељ здравствене политике и друштвеног развоја који повезује дуговечност и добро здравље и који је тек 
недавно развијен. У ЕУ (ЕУ 27) се за 2008-2010. годину очекивало да ће мушкарци и жене на рођењу живети 62 
године у добром здрављу, без инвалидитета, као и девет додатних година трајања живота за особе у 65. години 
живота736. Извор: OECD, Life expectancy and healthy life expectancy at birth. In Health at a Glance: Europe 2012, 
OECD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2012/life-
expectancy-and-healthy-life-expectancy-at-birth_9789264183896-4-en 
737 Републички завод за статистику. Коначни резултати пописа, књига 8: Инвалидитет. Београд, 2013. Године. 
738 Републички завод за статистику. Анкета о приходима и условима живота. (непубликовани подаци). 



 

199 
 

и у 2012. години је износила 6,2 умрла одојчета на 1.000 живорођених. Ова 
вредност је за једно умрло одојче нижа од европског просека, али је за два умрла 
одојчета на 1.000 живорођених виша од просека ЕУ, што Републику Србију 
сврстава међу земље са високом стопом смртности одојчади у Европи739. 
Процењује се да је стопа смртности одојчади у ромским насељима више од два 
пута већа и да је 2010. године износила 14 на 1.000 живорођених, док је стопа 
смртности ромске деце до пет година старости 15 на 1.000 живорођених740. И за 
одојчад, и за децу млађу од пет година, смртност је већа у неформалним 
(подстандардним) градским насељима и код мајки без образовања (скоро 20% 
мајки ромске деце је без основног образовања).741 

5.5.22. Једна од најважнијих претњи по здравље становника Републике Србије је ризично 
понашање. Учесталост пушења је висока - преваленца пушења јепрема подацима 
испитивања јавног мњења од  2010 до 2012. године око 40%742, мада су током прве 
декаде овог века постигнути значајни резултати у њеном смањењу, нешто више код 
мушкараца него код жена . Злоупотреба алкохола је такође раширена и представља 
важан јавноздравствени проблем за који још увек нема националног одговора у 
виду стратегије или програма. Посебно забрињава пораст ризичног понашања 
младих код којих су злоупотреба дрога, алкохола и пушење удружени са насиљем 
све учесталији и захтевају интегрисане мере и активности за њихову превенцију. 
Неправилна исхрана и гојазност су у порасту, како код деце, тако и код одраслих. 
Скоро једно од шесторо деце млађе од пет година има прекомерну тежину (16%)743. 
Гојазност је присутна у свим старосним групама и мање је заступљена у градским 
насељима од осталих подручја Републике Србије. Око 13% дечака и девојчица из 
ромских насеља има прекомерну тежину, према резултатима овог истраживања. 
Резултати испитивања здравља становника Републике Србије реализованог крајем 
2013. године, који ће ускоро бити публиковани, обезбедиће ажурније податке о 
учесталости фактора ризика код одраслих становника и младих. 

5.5.23. Значајне су и претње по здравље из животне средине, посебно лош квалитет воде 
за пиће и загађеност ваздуха. Лош квалитет воде за пиће је један од најважнијих 
проблема који захтева ургентно решавање. Само половина становништва се 
снабдева пијаћом водом из контролисаних извора. Контрола воде показује да су у 
централној Србији узорци контаминирани бактеријама и алгама, док је у АП 
Војводини основни узрок хемијско загађење воде. Нема довољно домаћих студија 
које истражују узроке и ефекте загађења воде и ваздуха, нити одговарајућих 
мултисекторских програма за решавање ових проблема. Истраживање Светске 
здравствене организације о изложености ризицима животне средине и ефектима по 
здравље процењују да 27% становника Републике Србије има обољења повезана са 
овим ризицима. Роми и интерно расељена лица су посебно угрожени због лоших 
услова становања и недостатка пијаће воде. 

5.5.24. Ефекти рада здравствене службе мерени обухватом вакцинација деце у првој и 
другој години живота показују да је у периоду од 2010. до 2012. године дошло до 
смањења обухвата, тако да он износи за вакцинацију и ревакцинацију против 

                                                   
739 WHO Regional Office for Europe. European Health for All Database (HFA-DB). www.euro.who.int/en/data-and-
evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db.  
740 Републички завод за статистику. Истраживање вишеструких показатеља (МИКС) у Републици Србији, 2010. 
Финални извештај. Београд: РЗС, 2012. 
741 Ibid. 
742 Public opinion poll, Ipsos Strategic Marketing 2010, 2011 i Tns Medium Gallup 2012. 
743 Ibid. 
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дифтерија, тетануса, и пертусиса (ДТПЗ) и дечије парализе преко 90%, док је 
обухват вакцинацијом против хепатитиса Б 93,1%, а против хемофилуса инфлуенце 
91,3%. Обухват вакцинацијом и ревакцинацијом вакционом против морбиле, мумпс 
и рубела је изнад 90%744. Вредности обухвата вакцинацијом у првој и другој години 
живота у 2012. години, изузев за вакцинацију против туберкулозе и ДТП3, су испод 
95%, што су најлошији резултати у последњих двадесет година, а последица су 
прекида у континуитету спровођења имунизације због недостатка вакцина. Отуда 
није постигнут циљ систематске имунизације који подразумева достизање и 
одржавање 95% и вишег обухвата програмом обавезне имунизације за сву децу, 
свим вакцинама без територијалних, демографских и социјалних разлика. У 2012. 
години се по први пут јављају прекиди у континуитету спровођења имунизације 
због недостатка вакцина, што доводи до смањивања обухвата вакцинацијом и 
нарушавања колективног имунитета становништва. То је довело до пораста 
инциденције заразних болести које се могу превенирати вакцинацијом и њихово 
учешће у укупном обољевању од заразних болести веће је од 2010. године (од 
0,09% до 0,23%). Током овог периода значајно је опао и број одраслих грађана који 
се редовно вакцинишу против сезонског грипа, што се повезује са губитком 
поверења у вакцинацију. Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година 
вакцинацијом против сезонског грипа у 2012. години био је 11,7% и за један 
проценат је мањи од обухвата у 2011. години745. 

5.5.25. Раним откривањем болести може се променити њен природни ток, повећати 
преживљавање, унапредити квалитет живота и смањити трошкови у здравственом 
систему. Скрининг, као метода раног откривања, до сада се није спроводио 
систематски и тек од 2009. године, усвајањем националног програма „Србија 
против рака”746, уводи се обавеза превентивног деловања и спровођења скрининга 
за најчешће малигне болести: рак грлића материце и дојке код жена и рак 
дебелог црева код особа оба пола. И поред пројеката ЕУ којима је пружена 
подршка организовању скрининга, обухват циљне популације још је увек 
незадовољавајући. Проценат жена старости од 25 до 69 година обухваћених 
циљним прегледом ради раног откривања рака грлића материце у 2012. години био 
је 11,8%, а проценат жена од 49 до 69 година старости упућених на мамографију 
био је 20,8%. Проценат регистрованих корисника старијих од педесет година 
којима је урађен тест на крвављење у столици за рано откривање карцинома 
дебелог црева био је само 6%747.  У републичкој бази података о малигним 
болестима нема показатеља петогодишњег преживљавања од рака грлића материце, 
рака дојке и рака дебелог црева. 

5.5.26. Показатељи ефикасности у систему здравствене заштите показују ниже вредности 
од земаља ЕУ, како у примарној здравственој заштити, тако и у секундарној и 
терцијарној заштити (видети: Табела 20 - Коришћење здравствене заштите у 
периоду од 2010. до 2013. године, Анекс 1). Стопа хоспитализације, која показује 
коришћење болница, последње три године је непромењена (17,9 хоспитализованих 
на 100 становника). Просечна дужина болничког лечења смањена је са 8,4 дана у 

                                                   
744 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Здравствено-статистички годишњак 
Републике Србије 2012. Београд, 2013. 
745 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Извештај о унапређењу квалитета рада у 
здравственим установама Републике Србије у 2012. години. Београд, 2013. 
746 Национални програм Србија против рака: www.zdravlje.gov.rs/downloads/Zakoni/Strtategije/Nacionalni 
Program Srbija Protiv Raka.pdf 
747 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Извештај о унапређењу квалитета рада у 
здравственим установама Републике Србије у 2012. години. Београд, 2013. 
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2010. години на 8,15 у 2012. Години, са великим варијацијама по болницама и 
појединим одељењима, као последица неефикасног рада. Просечна дневна 
заузетост постеља такође је смањена за последње две године,  са 73% на 69,7%, 
при чему, док су нека одељења полупразна (педијатрија, дерматологија) недостају 
геријатријске постеље и постеље за палијативну негу и лечење, што указује на 
ригидну структуру, лошу организацију и ниску продуктивност рада748. Две студије 
које су испитивале ефикасност рада примарне здравствене заштите показују да 
домови здравља не користе максимално своје капацитете749. Посебно забрињава 
мали удео превентивних прегледа у укупном броју свих прегледа на нивоу 
примарне здравствене заштите који је 2012. године износио 4%750.  

5.5.27. Увођење механизама за повећање ефикасности здравственог система и 
продуктивности рада здравствених радника је отежано. Капитација, као начин 
плаћања изабраних лекара у примарној здравственој заштити, након одлагања 
примењена је у 2013. години и укључује три компоненте: рационалност, 
ефикасност и превенцију, a њена примена довела je до симболичних разлика у 
награђивању продуктивности. Вишу плату од 8% може имати лекар за већи учинак 
свога рада, тако да је та сума демотивишућа и изазвала је незадовољство 
здравствених радника751. Замера јој се прегломазна администрација, компликовани 
систем обрачуна, недостатак стандарда и норматива рада, велике варијације у 
радном оптерећењу и квалитету здравствених услуга. Примена нове методе 
плаћања болница путем дијагностички сродних група је у зачетку, након 
екстензивне едукације здравствених радника и припреме за прикупљање 
одговарајућих података. У јануару 2014. годинe започет је нови начин извештавања 
рада болница који ће омогућити примену дијагностички сродних група. 

5.5.28. Безбедност пацијената у Републици Србији мери се бројним показатељима према 
Правилнику о показатељима квалитета здравствене заштите752, међутим нема 
довољно квалитетних података, због непотпуног евидентирања и извештавања о 
нежељеним догађајима и инцидентним ситуацијама у здравственом систему. 
Здравствени радници не схватају потребу бележења и анализирања ових догађаја 
како би се деловало проактивно и смањила њихова учесталост. Слична је ситуација 
и са евидентирањем болничких инфекција и инфекција оперативне ране.753 
Контрола стерилизације у здравственим установама не обавља се довољно често754, 
што потенцијално доводи до пораста броја болничких инфекција и инфекција 
оперативне ране.  

                                                   
748 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Извештај о унапређењу квалитета рада у 
здравственим установама Републике Србије у 2012. години. Београд, 2013. 
749 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Здравствено статистички годишњак 
Републике Србије 2012. Београд, 2013. 
750 World Bank. Serbia: Baseline Survey on Cost and Efficiency in Primary Health Care Centers before Provider 
Payment Reform. World Bank, 2008a; Who Regional Office for Europe. Evaluation of the organization and provision 
of primary care in Serbia. A survey based project in the regions of Vojvodina, Central Serbia and Belgrade. 
Copenhagen:WHO, 2010. 
751 Саопштење Лекарске коморе, синдиката и Удружења лекара опште/породичне медицине: Преиспитати 
капитациону формулу. Гласник лекарске коморе Србије, септембар 2013. 
752 „Службени гласник РС”, број 49/10. 
753 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Извештај о унапређењу квалитета рада у 
здравственим установама Републике Србије у 2012. години. Београд, 2013. 
754 Ibid. 
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5.5.29. Средња задовољства корисника радом здравствене службе755 примарном 
здравственом заштитом у 2013. години оцењена су са 3,9, и то за све три службе у 
примарној здравственој заштити (општа медицина, здравствена заштита деце и 
здравствена заштита жена), што је најнижа оцена од 2009. године. Као најчешћи 
разлог незадовољства у примарној здравственој заштити наводи се време чекања на 
заказани преглед. Средња оцена задовољства болничким лечењем у 2013. години 
била је 4,3 и непромењена је у односу на 2012. годину, при чему су најниже 
оцењени болнички смештај и исхрана756. 

5.5.30. Показатељи учинка (перформанси) целокупног система здравствене заштите су и 
перинатална смртност и матернална смртност сврстани у групу контекстуалних 
показатеља. У земљи у којој је добро организована пренатална здравствена 
заштита, где се више од 99% порођаја одвија у здравственој установи уз стручну 
помоћ и где је обезбеђена помоћ породиљи и новорођенчету до годину дана после 
порођаја, свака смртност мајке или новорођенчета је показатељ (не)квалитета рада 
здравствене службе и њеног учинка на здравље становника. Стопа перинаталне 
смртности (број мртворођених и умрле новорођенчади током прве недеље живота 
на 1.000 порођаја  2011. године у Републици Србији била је 8,8, а однос матерналне 
смртности (број умрлих жена у трудноћи, на порођају и кратко након порођаја на 
100.000 живорођене деце) у 2011. години била је 9,1, а 2012. године 14,9 (видети: 
Табела 21 - Однос матерналне смртности и стопе смртности деце у Републици 
Србији од 2010. до 2013. године, Анекс 1). И једна и друга вредност су више од ЕУ 
просека757. 

5.5.31. За здравље становника Републике Србије карактеристично је велико оптерећење 
болестима које су превентабилне и/или доводе до превременог умирања. У 
структури морталитета доминирају болести система крвотока (53,7% у 2012. 
години), потом малигне болести (21,2%), болести система за дисање (4,9%), 
болести система за варење (3,3%) и повреде, тровања и последице деловања 
спољних фактора (3,2%). Још увек је високо учешће групе која обухвата симтоме, 
знаке и недовољно дефинисана стања (4,5%) као последице непотпуне 
дијагностике или лошег кодирања узрока умирања758. Особе женског пола више 
умиру (за 10%) од болести система крвотока, док мушкарци више умиру од 
малигних болести (за 5,3%) и повреда, тровања и последица деловања спољних 
фактора (за 3%). Узроци умирања су практично непромењени од 2010. године, уз 
мало смањење смртности од болести система крвотока и незнатно повећање 
умирања од малигних болести. 

5.5.32. Република Србија троши релативно висок проценат БДП на здравствену заштиту 
(10,4% у 2011. години) када се упореди са другим земљама сличног развоја, и овај 
удео непромењен је од 2007. године759. Највећи део укупних трошкова за 

                                                   
755 Усмереност здравственог система ка корисницима/пацијентима и његова одговорност за немедицинска 
очекивања људи најчешће се процењује путем испитивања задовољства корисника радом здравствене службе, 
које се у Републици Србији спроводи на једнодневној популацији корисника примарне здравствене заштите и 
недељној популацији пацијената отпуштених из болница од 2005. године. 
756 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Анализа задовољства корисника 
здравственом заштитом у државним здравственим установама Републике Србије 2013. године. Београд, 2014. 
757 WHO Regional Office for Europe. European Health for All Database (HFA-DB). www.euro.who.int/en/data-and-
evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db.  
758 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Здравствено-статистички годишњак 
Републике Србије 2012. Београд, 2013. 
759 Global Health Expenditure Database. Доступно на: 
http://apps.who.int/NHA/database/standardreport.aspx?ID=Serbia-NationalExpenditureonHealth.  
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здравствену заштиту припада јавном сектору (62%), а остало приватном (38%) 
и овај однос незнатно је промењен порастом удела јавног сектора 2011. године. 
Највећи део приватних трошкова (95,6%) чине плаћања „из џепа” за здравствене 
услуге. Због релативно ниског БДП, здравствена потрошња по становнику је ниска 
и у 2012. години је износила 620 (према стандарду куповне моћи - PPS) и повећана 
је у односу на 2010. годину (552).  

5.5.33. Иако формално примарна здравствена заштита чини основу и приоритет развоја 
система здравствене заштите, чињеница је да трошкови за болничку здравствену 
заштиту у државном сектору захватају више од половине јавних расхода за 
здравствену заштиту (57,2% у 2011. години), уз незнатан пад од 2% у односу на 
2010. годину. У истом периоду повећани су укупни трошкови за лекове, те су у 
2011. години чинили приближно једну трећину укупних расхода за здравствену 
заштиту (31,3%), док се расходи за превенцију и услуге јавног здравља као удео 
укупних расхода од 2003. године константно смањују и последње две године чине 
6,3%760. Имајући у виду висину захватања из БДП за здравствену заштиту и ефекте 
по здравље становника рада здравствене службе, може се закључити да је 
алокативна ефикасност система здравствене заштите мала (видети: Табела 22 - 
Пoказатељи трошкова за здравствену заштиту, Анекс 1). 

5.5.34. Обезбеђеност становника Републике Србије лекарима са 307 лекара на 100.000 
становника 2012. године је нешто испод просека европског региона (334 на 
100.000) и просека ЕУ (346 на 100.000) али је виша од свих бивших југословенских 
република. Обезбеђеност становника медицинским сестрама је исте године била 
627 на 100.000 становника и знатно је нижа од просека европског региона (766 на 
100.000) и просека ЕУ (835,5 на 100.000). Од земаља у окружењу једино Словенија 
има бољу обезбеђеност становника медицинским сестрама761. Велике су 
регионалне разлике у обезбеђености здравственим кадром у Републици Србији које 
се не могу објаснити разликама у здравственом стању становника, старосном 
структуром становника, нити потребама за здравственим услугама. Најбоља 
обезбеђеност је у универзитетским центрима, док у удаљеним, руралним 
подручјима, ниска обезбеђеност отежава приступачност здравствених услуга 
становништву. 

5.5.35. Систем здравствене заштите Републике Србије функционише у изузетно отежаним 
финансијским условима, пошто су дуговања према Републичком фонду за 
здравствено осигурање у 2012. години износила скоро половину средстава које 
Фонд убира на годишњем нивоу. Једна трећина ових средстава је ненаплатива јер 
су предузећа ликвидирана, половину дугују предузећа у реструктурирању, а један 
део јавна предузећа762, чиме је одрживост система озбиљно угрожена. Држава 
није обезбедила финансијску дисциплину у прикупљању доприноса за социјално 
осигурање, нити из буџета издваја законом предвиђена средства за здравствену 
заштиту осетљивих друштвених група, што угрожава здравље свих становника 
Републике Србије и обезбеђивање здравствених услуга становништву. 

 

                                                   
760 Global Health Expenditure Database. Доступно на: 
http://apps.who.int/NHA/database/standardreport.aspx?ID=Serbia-NationalExpenditureonHealth 
761 WHO Regional Office for Europe. European Health for All Database (HFA-DB). Доступно на: 
www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db.  
762 Републички фонд за здравствено осигурање. Извештај о финансијском пословању Републичког фонда за 
здравствено осигурање за 2012. годину. Београд, април 2013. 
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МЕРЕ И ПРОГРАМИ 

5.5.36. Тренутно најактуелнији национални програми усмерени су на смањивање 
водећих узрока умирања и то су програми раног откривања карцинома грлића 
материце763, раног откривања карцинома дојке764 и раног откривања колоректалног 
карцинома765, као и Национални програм превенције, лечења и контроле 
кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020. године766. Циљеви ових 
програма су смањење учесталости разбољевања и умирања од ових обољења раним 
откривањем болести, благовременим и ефикасним лечењем.  

5.5.37. Глобални фонд за борбу против сиде, туберкулозе и маларије у претходне две 
године одобрио је Републици Србији пројекте за борбу против ХИВ-а767 и за 
контролу туберкулозе768. Како би одговор државе био успешан и ефикасан, у 
пројектне активности су укључене, поред институција система, и невладине 
организације, па реализација ових пројеката представља прави пример 
мултисекторске сарадње. 

5.5.38. У оквиру Програма унапређења здравља и здравствене заштите Рома 
постигнути су значајни резултати увођењем ромских здравствених медијаторки. До 
сада је запослено 75 здравствених медијаторки у 59 општина Републике Србије. 
Њихова улога је да повећају доступност здравствене заштите ромском 
становништву путем мобилизације на повећању обухвата деце вакцинацијом, 
чешћим контактима са здравственом службом, здравствено-васпитним 
активностима и остваривању права на здравствено осигурање. Од јануара 2009. 
годинe до априла 2013. године обухваћено је и евидентирано током првих посета 
131.495 Рома, обављено је 34.974 посета ромским породицама, обезбеђено је 
здравствено осигурање за 13.942 Рома, за изабраног лекара се определило њих 
24.304, гинеколога је изабрало 9.608 Ромкиња, вакцинисано је 22.586 деце и 2.538 
одраслих, а помоћ породицама обезбеђена је путем новчане социјалне помоћи, 
дечијег додатка, једнократне помоћи или другим видовима.769 Економска анализа 
увођења ромских здравствених медијаторки у систем јавно-здравствених установа 
Републике Србије770 показала је постигнуте ефекте овог програма на здравље и 
стандард Рома и Ромкиња.  

5.5.39. Грантови додељени у оквиру друге компоненте пројекта „Пружање унапређених 
услуга на локалном нивоу”771 локалним самоуправама за повећање доступности 

                                                   
763 Национални програм раног откривања карцинома грлића материце, „Службени гласник РС”, број 73/13. 
764 Национални програм раног откривања карцинома дојке, „Службени гласник РС”, број 73/13. 
765 Национални програм раног откривања колоректалног карцинома, „Службени гласник РС”, број 73/13. 
766 „Службени гласник РС”, број 11/10. 
767 Подршка у борби против ХИВ/АИДСа. Доступно на: www.hivpodrska.org.rs. 
768 Пројекат контроле туберкулозе у Србији. Доступно: www.tbc.zdravlje.gov.rs. 
769 Министарство здравља Републике Србије. Четврти симпозијум здравствених медијаторки – Изазови и 
достигнућа у раду здравствених медијаторки. Обреновац, 14.02. 2013. – 16.02.2014. године. 
 
770 Ефекти се манифестују продужењем животног века Рома смањењем стопе смртности,  новчаним уштедама 
на нивоу примарне здравствене заштите као и смањивањем издатака за болничко лечење, док су немерљиве 
користи у смислу ефикаснијег остваривања права из здравствене и социјалне заштите, увођења деце у 
образовни систем и смањења сиромаштва Рома. Динкић М, Бранковић А. Економска анализа увођења ромских 
здравствених медијаторки у систем јавно-здравствених установа Србије. Институт економских наука, Београд, 
2011. 
771 Енг. Delivery of Integrated Local Services – DILS. Циљ пројекта је било јачање капацитета установа у 
секторима здравља, просвете и социјалне заштите на локалном нивоу за пружање делотворнијих, корисницима 
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здравствене заштите осетљивим друштвеним групама 2011- 2013. године показали 
су добре ефекте, посебно за старије становнике у удаљеним руралним подручјима и 
особе са инвалидитетом.  

 
ЗАКЉУЧЦИ 

5.5.40. Новоусвојени закони и уредбе у периоду од 2010. до 2013. године боље регулишу 
права корисника и пацијената на здравствену заштиту и шире обухват лица 
правима из здравственог осигурања на посебне категорије неосигураних лица (деца 
до 18 година, труднице, породиље и самохрани родитељи деце до седам година). 
Ширење обухвата обавезним здравственим осигурањем, иако оправдано у 
условима економске кризе, истовремено захтева озбиљну процену финансијских 
импликација на буџет државе и организационих импликација на систем 
здравствене заштите.  

5.5.41. Прописи које се односе на здравствени систем Републике Србије у процесу су 
усаглашавања са правним тековинама ЕУ. Усвојено је неколико значајних закона и 
велики број подзаконских аката којима је омогућена примена већ усвојених закона, 
мада један број закона и подзаконских аката још увек недостаје. У извештајима 
Европске комисије о напретку Србије у процесу приступања у последње три године 
као најважнија примедба наводи се да је у области заштите здравља и 
потрошачапотребно јачати капацитете за бољу примену законодавног оквира, при 
чему се посебно истиче и потреба за делотоворнијом институционалном 
координацијом релевантних кључних актера772. 

5.5.42. И поред адекватности регулаторног оквира, у Републици Србији су и даље 
присутне неједнакости у здрављу и здравственој заштити између осетљивих 
друштвених група и већинског становништва. Пре свега, разлике се уочавају у 
здравственом стању, доступности и коришћењу здравствених услуга, задовољству 
пруженим услугама и плаћању из сопственог џепа за добијене услуге. Као 
осетљива друштвена група појављују се и радници запослени у предузећима у 
стечају и у реструктурирању који се, иако формално имају права на здравствену 
заштиту, у пракси суочавају са тешкоћама у остваривању ових права. Сваки пети 
становник Републике Србије (19%) искусио је рањивост и по том основу остварује 
право на здравствено осигурање које се финансира трансфером из буџета. Средства 
која се издвајају за ове намене су више од двадесет пута мања од оних која су 
предвиђена Законом, што следствено доводи до продубљивања неправедности у 
здрављу за ове друштвене групе, али угрожава и обезбеђивање здравствене заштите 
за целокупно становништво Републике Србије. Затварање здравствених станица и 
амбуланти у руралним подручјима довело је до отежане доступности ових услуга 
сеоском, углавном старијем становништву.  

5.5.43. Ефикасност рада здравствене службе је незадовољавајућа, мерена обухватом 
вакцинацијом деце у првој и другој години живота, обухватом скринингом на рак 
дојке, грлића материце и рак дебелог црева, као и показатељима рада примарне и 
секундарне здравствене заштите. Током 2013. године предузете су екстензивне 
припреме за бољу организацију скрининга на територији Републике Србије 

                                                                                                                                                       
приступачнијих услуга уједначеног квалитета. Влада је овај пројекат реализовала у периоду од почетка 2009. 
до краја 2012. године, из средстава зајма Светске банке, чија укупна вредност износи 32 милиона евра. 
772 Европска комисија (2013), Извештај о напретку Србије, преузето са интернет презентације Канцеларије за 
европске интеграције, 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf.  
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јачањем, како компетенција кадрова за извођење овог програма, тако и набавком 
нове опреме. Добре резултате показује рад ромских здравствених медијаторки које 
повезују здравствени систем са ромском популацијом у оквиру Програма 
унапређења здравља Рома, као и одговор државе на епидемију ХИВ-а и контролу 
туберкулозе у оквиру пројеката које финансира Глобални фонд за борбу против 
сиде, туберкулозе и маларије. 

5.5.44. Када се посматра однос између уложених средстава у развој и реформе 
здравствених система и вредности добијене у унапређењу здравственог стања 
становника за тај новац,  ефекти би могли да буду много бољи. Финансијска 
одрживост здравственог система угрожена је последицама глобалне економске 
кризе, порастом ризика рањивости и отежаним условима пословања РФЗО коме 
предузећа у реструктуирању, у ликвидацији и нека јавна предузећа дугују скоро 
половину средстава које РФЗО убира на годишњем нивоу.  

 

ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 

5.5.45. Неопходно је доследније спровођење националних стратегија и програма, као и 
усвојених закона, са редовним праћењем и извештавањем о њиховим ефектима. За 
новоусвојене прописе неопходно је обезбедити детаљне анализе могућег обима 
посла и процену потребних финансијских средстава за њихову имплементацију. 
Истовремено је важно припремити се за нове стратегије и програме (већина њих је 
орочена до 2015. године) и ускладити их са циљевима и приоритетима Трећег ЕУ 
програма у области здравља (2014 – 2020.) и стратегијом „Заједно за здравље”. 
Нове стратегије и програми требало би да укључе једнакост у здрављу као један од 
основних циљева и да стимулишу формулисање мера и активности првенствено 
усмерених на одреднице (детерминанте) здравља, посебно факторе ризика из 
понашања и социјално-економске одреднице здравља као генераторе неједнакости 
у здрављу.  

5.5.46. За решавање стигматизације и дискриминације припадника рањивих група у 
систему здравствене заштите потребно је, поред механизама правне заштите, 
формулисати политике и програме усмерене ка проблемима који друштвене групе 
доводе или их излажу ризику рањивости. Посебно је значајно партнерство са 
невладиним сектором који може да допуни капацитете владиног сектора у 
суочавању са овим изазовима. Боља информисаност целокупног становништва, 
посебно рањивих група о њиховим правима на здравље, удруживање у 
остваривању права и помоћ невладиних организација у заштити права могу 
поставити корисника „у центар” здравственог система што је приоритет у њиховом 
развоју и функционисању. 

5.5.47. Оснивањем савета за здравље у општинским управама започета је примена 
конкретних инструмената којима се успоставља одговорност кључних актера за 
здравље и за најважније факторе који доводе до неједнакости у здрављу. Едукација 
чланова савета за здравље, развој специфичних програма намењених унапређењу 
здравља у заједници и праћење и оцена њихових ефеката, као и поштовања права 
на здравље и права пацијената, представљају озбиљан изазов за наредни период. 

5.5.48. Имајући у виду демографско старење становника Републике Србије и потребе 
старијих за услугама здравствене и социјалне заштите, озбиљан је недостатак 
програма и услуга намењених старијим од 65 година, као и установа за њихову 
дуготрајну негу и збрињавање. Када и постоје, ове услуге су доступне само 
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старијим у урбаним срединама, док су у сеоским областима, у којима  је већинско 
становништво старије, они без здравствене заштите и углавном су упућени на 
помоћ чланова породице или рођака. Боље познавање потреба старијих особа, боља 
организација кућне неге и помоћи и поливалентне патронаже у домовима здравља 
на разуђеним територијама, као и формирање мобилних тимова, могу унапредити 
здравље и квалитет живота старијих на селу. 

5.5.49. Кључно је повећање ефикасности рада здравствене службе на свим нивоима 
здравствене заштите, уз сталну процену добити у здравственом стању становника. 
Већа ефикасност рада здравствених радника може се постићи бржим увођењем 
нових метода плаћања здравственој служби за њен рад. Капитациона формула би 
морала да обухвати више елемената продуктивности и квалитета рада, док би 
плаћање болница путем дијагностички сродних група требало брже применити у 
пракси, уз развој нових метода уговарања са РФЗО. 

5.5.50. Увођење културе сталног унапређења квалитета и безбедности пацијената у 
систему здравствене заштите су предуслови његовог развоја. То су данас међу 
важнијим интермедијарним циљевима здравственог система који унапређују  
исходе по здравље и задовољство корисника и пацијената пруженим услугама. 
Напредак постигнут праћењем показатеља квалитета и безбедности пацијената и 
рангирањем здравствених установа према постигнутим резултатима требало би 
оснажити увођењем подстицаја дваоцима услуга који показују бољи квалитет рада 
и веће задовољство пацијената и запослених које се рутински годишње испитује. 

5.5.51. Веома је важно боље планирање кадрова у здравственом систему, усклађено са 
реалним потребама за различитим профилима професионалаца, али и са 
материјалним могућностима друштва. Планирањем кадрова требало би обухватити, 
поред државног, и приватни здравствени сектор, као и друге секторе у којима се 
запошљавају здравствени радници – војносанитетска служба, социјална заштита, 
железница, полиција (укључујући и затворе). Уписну политику на школе и 
факултете требало би ускладити са потребама здравственог система, а напредак 
постигнут увођењем лиценци за рад требало би оснажити увођењем садржаја у 
континуирану едукацију који, поред знања, омогућавају и стицање модерних 
вештина за рад у пракси и примену нових технологија. 

5.5.52. Ризично понашање младих и одраслих (пушење, употреба алкохола и дрога, 
неправилна исхрана и физичка неактивност) дугорочни су изазов здравствене за 
службе. Поред усвајања нових знања и вештина здравствених радника у области 
промоције здравља, развој и јачање превентивних програма и активности и њихово 
веће учешће у свакодневним активностима здравствених радника дугорочно би 
унапредили здравствено стање становника и смањили учесталост превентабилних 
оболења. 

5.5.53. За боље ефекте система здравствене заштите на здравље људи неопходно је 
извршити реалокацију средстава за здравствену заштиту и са куративних их 
преусмерити на јавноздравствене програме и програме превенције обољења који 
представљају највећи терет за друштво (кардиоваскуларне и малигне болести). 

5.5.54. Потребно је постићи договор о показатељима неједнакости у здрављу на 
националном и локалном нивоу, које би потом требало редовно пратити и о њима 
извештавати. Такође, изузетно је важно увођење механизама којима се удружују 
финансијска средства намењена смањивању неједнакости у здрављу и прецизно 
дефинишу очекивани исходи за сваку секторску акцију, као и одговорност за њено 
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спровођење. То се може остварити уз бољу координацију свих активности на 
смањивању сиромаштва и социјалне искључености и уз међусекторску сарадњу. 

5.5.55. Важно је истаћи потребу да се питање једнакости у здрављу, социјално-економских 
детерминанти здравља и осетљивости друштвених група решава путем приступа 
целокупне владе773  и приступа целокупног друштва774. Природа управљања за 
једнакост у здрављу, укључујући и правичан и одржив приступ расту и развоју, 
подразумева већу кохерентност националних политика, већу финансијску 
одговорност Владе за здравствену заштиту рањивих група, као и подршку 
менаџменту и развој инструмената за позивање на одговорност. 

 

5.6. Становање 
 
ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
5.6.1. Мере предвиђене важећим Законом о становању775 у вези са обавезом државе о 

стварању повољних услова за решавање стамбених потреба социјално угрожених 
лица временом су застареле или укинуте. Закон предвиђа случајеве спровођења 
принудног исељавања без претходне одлуке суда, на основу одлука органа управе, 
док жалба на решење не одлаже извршење. Ове процедуре и поступци нису 
усклађени са међународним стандардима, што је констатовано и у Извештају о 
напретку Републике Србије у европским интеграцијама за 2013. годину776.  

5.6.2. Усвајањем Закона о социјалном становању777 створен је општи правни оквир за 
развој социјалног становања у Републици Србији. Влада је у склопу примене 
закона усвојила Националну стратегију социјалног становања778. Стратегијом су 
дефинисани основни правци деловања у стамбеном сектору кроз: успостављање и 
развој институција социјалног становања; повећање обима и разноврсности 
стамбених решења (укључујући и изградњу социјалних станова); повећање 
финансијске доступности становања за домаћинства са ниским примањима (било 
да су закупци/подстанари или власници стана) кроз субвенционисање трошкова 
становања, односно субвенције приликом куповине стана; промовисање становања 
под закуп у свим облицима својине; утврђивање стандарда стамбене изградње и 
унапређење постојећег стамбеног фонда; успостављање инструмената за 
спречавање и смањење бескућништва779; унапређење услова становања становника 
неформалних (подстандардних) насеља.  

5.6.3. Усвојен је Акциони план за спровођење Стратегије социјалног становања, 
којим су дефинисане активности, процењена финансијска средства за реализацију и 

                                                   
773 Енг. Whole-of-government-approach. 
774 Енг. Whole-of-society-approach. 
775 „Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 
46/98, 26/01 и 101/05. 
776 Европска комисија. (2013): Извештај о напретку Србије за 2013. годину: који прати саопштење Комисије 
упућено Савету и Парламенту, Брисел,  преузето са http://www.seio.gov.rs/документа/еу-документа.187.html, 13. 
01. 2014. 
777 „Службени гласник РС”, број 72/09.  
778 „Службени гласник РС”, број 13/12.  
779 Стратегија се ослања на типологију бескућништва (ETHOS Typology on Homelessness and Housing Exclusion) 
коју је формулисао Европски савез организација које раде са бескућницима (European Federation of National 
Organisations working with the Homeless – FEANТSA, www.feantsa.org). 
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наведени потенцијални извори финансирања и институције надлежне за примену 
планираних мера. Израђена је и Уредба о стандардима и нормативима за 
планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање 
станова за социјално становање780 којом су прописани општи и технички услови, 
укључујући и површинске нормативе стана у односу на величину домаћинства. 
Уредбом су дати и услови коришћења и одржавања станова (укључујући и одредбе 
уговора о закупу), као и начин израчунавања непрофитног закупа. 

5.6.4. Донета су два закона у циљу превођења бесправне градње у режим правно 
признатих односа и успостављања својинске евиденције на територији Републике 
Србије: Закон о посебним условима за упис права својине на објектима 
изграђеним без грађевинске дозволе781 који уређујe услове за упис права својине 
на бесправно изграђеним објектима, као и на грађевинском земљишту на коме је 
објекат изграђен, и Закон о легализацији објеката782 који даје нову могућност 
накнадног добијања грађевинске, односно употребне дозволе за бесправно 
подигнуте објекте. Локалне самоуправе могу дати олакшице у процесу 
легализације оним власницима бесправно подигнутих објеката који су на тај начин 
решавали своје стамбено питање.  

5.6.5. Донети су и Правилник о енергетској ефикасности зграда783 и Правилник о 
условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда784. Правилници обухватају десет категорија објеката, 
укључујући и куће са једним станом и стамбене више станова. Правилници треба 
да допринесу енергетски ефикаснијој градњи и уштеди енергије током коришћења 
објекта, те смањењу трошкова становања кроз смањење издатака за грејање, 
хлађење, вентилацију и др, као и побољшању стамбеног конфора.  

5.6.6. Ради субвенционисања трошкова угрожених потрошача за утрошену електричну 
енергију и природни гас донета је Уредба о енергетски заштићеном купцу785, која 
је замењена Уредбом о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом 
купцу топлотне енергије786 која укључује и регулисање олакшица за потрошаче 
топлотне енергије. Право на умањење месечних рачуна могу остварити угрожена 
домаћинства у зависности од месечних прихода, броја чланова и имовног стања 
непокретностима. Корисници новчане социјалне помоћи, односно дечјег додатка 
добијају статус заштићеног купца, без поновног подношења документације. 

5.6.7. Закон о социјалној заштити787 у оквиру различитих група услуга социјалне 
заштите предвиђа одређене врсте смештаја, попут становања уз подршку у склопу 
услуга подршке за самосталан живот. У оквиру групе услуга смештаја, обезбеђују 
се и домски смештај, смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја. Законом је 
локалним самоуправама дата могућност да из својих буџета издвајају средства, 
између осталих, иновативне услуге, што неке од њих користе за пружење услуге 

                                                   
780 „Службени гласник РС”, број 26/13. 
781 „Службени гласник РС”, број 25/13. (Предвиђено је да Закон буде на снази до 31. 12. 2014. године) 
782 „Службени гласник РС”, број 95/13. 
783 „Службени гласник РС”, број 61/11. 
784 „Службени гласник РС”, број 69/12. 
785 „Службени гласник РС”, број 27/13. 
786 „Службени гласник РС”, број 90/13. 
787 „Службени гласник РС”, број 24/11. 
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„социјалног становања у заштићеним условима”788 и путем изградње станова 
решавају стамбено питање појединих корисника социјалних услуга. 

5.6.8. Мере за решавање стамбених питања предвиђене су прописима и стратешким 
документима који се тичу појединих осетљивих група. Измене и допуне Закона о 
избеглицама789 и Национална стратегија за решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица790 предвиђају различите видове стамбених решења за 
припаднике ових група. Питање становања обрађено је и у Стратегији за 
реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији791. Стратегија за 
унапређивање положаја Рома792 као један од приоритета издваја побољшање 
стамбених услова ове националне мањине, а усвојен је и ревидирани Акциони план 
за спровођење Стратегије за период до 1. јануара 2015. године,793 са мерама и 
акцијама за побољшање услова становања Рома.  

 
 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ 

5.6.9. Резултати Пописа показују да је у Републици Србији 2011. године било 3.231.931 
станова, од чега је 2.423.208 било настањених, што је 75% настањених станова 
од укупно евидентираних пописом. Остали станови су били ненастањени 
(589.715 станова, односно 18%), коришћени повремено су (201.519 станова, 
односно 6%) или су служили за обављање делатности (17.489, односно 1%). У 
односу на претходни попис, дошло је до благог повећања укупног броја станова и 
броја настањених станова, али је и евидентиран знатно повећање број станова који 
се користе за обављање делатности у односу на претходни попис. Према Попису 
из 2011. године, у власништву приватних лица налазило се 2.380.810 станова, 
односно 98,3% од укупно настањених станова. У јавном власништву794 било је 
свега 21.117 настањених станова, односно 0,9% од укупно настањених станова, што 
је истоветно стању са претходног пописа. Висок проценат станова у приватном 
власништву постоји и Румунији (98,2%)795 као и у Хрватској (97,3%).796 У државама 
централне и северозападне Европе, проценат станова у приватном власништву 

                                                   
788 Одлуке о правима и услугама из области социјалне заштите које доносе јединице локалне самоуправе. 
789 „Службени гласник РС”, број 30/10. 
790 Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период 2011. до 2014. 
године, преузето са http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=14&lang=SER&date=0, 18. 11. 2013. 
791 „Службени гласник РС”, број 15/09. 
792 „Службени гласник РС”, број 27/2009. 
793 Акциони план за спровођење стратегије за унапређивање положаја Рома 2013−2014, преузето са 
http://www.ljudskaprava.gov.rs/, 15. 11. 2013. 
794 Под јавном својином у попису су сматрани станови у својини државе, аутономне покрајине и јединица 
локалне самоуправе.  
795 Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor. (2012): Locuinte conventionale pe forma de 
proprietate la recensamantul din anul 2011, Romania, преузето са: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/, 7. 
3. 2014. 
796 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. (2013): Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine, 
Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu, преузето са: 
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/h03_01_03/H03_01_03.html, 4. 3. 2014. 
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углавном је знатно нижи и креће се између 60−80% од укупног стамбеног фонда у 
појединим земљама797.  

5.6.10. У Републици Србији, у односу на претходни попис, порастао је број (за приближно 
три процентна поена) настањених станова у градским насељима. Тако је 2011. 
године евидентирано 1.489.982 настањених станова у градским (61% од 
укупног броја настањених станова), односно 933.226 (39%) у осталим 
насељима. Највише настањених станова било је у Региону Београда и Региону 
Војводине, приближно 80% од укупног броја настањених станова у тим регионима, 
док је овај проценат био најнижи у Региону Јужне и Источне Србије, и то 68,5% од 
укупног броја настањених станова у овом региону.  

5.6.11. Посматрано према основу по коме су домаћинства користила стан, Попис из 
2011. године показује да су у Републици Србији власници живели у 87,5% од 
укупног броја настањених станова. Станови за издавање чинили су 6,8% 
настањених станова (коришћени по основу закупа 1,7% и подстанарство 5,1%)798, 
док су 5,7% станова користили сродници. У Београдском региону било је највише, 
9,5% станова за издавање, од чега је 2,6% давано у закуп и 6,9% станова су 
користили подстанари. Слична ситуација била је у Региону Војводине где је 
издавано 7,8% станова. Најмање станова за издавање, свега 4,6%, било је у Региону 
Јужне и Источне Србије.  

5.6.12. Према подацима из Анкете о приходима и условима живота у Републици Србији 
је 2013. године 71,8% домаћинстава живело у породичној кући, наспрам 28,2% 
домаћинстава који су живели у стану у стамбеној згради. Такође, укупно 81,1% 
домаћинстава живело је у властитом стану, од чега је само 3,1% имало стан под 
хипотеком или отплаћивало стамбени кредит. Укупно 19,0% домаћинстава је 
изнајмљивало стан, од чега је 4,0% изнајмљивало стан по тржишним условима, 
док је 15,0% домаћинстава плаћало субвенционисану цену закупа или га уопште 
није плаћало.799  

5.6.13. Резултати Анкете о приходима и условима живота из 2013. године показују да су 
домаћинства са приходима изнад релативне линије сиромаштва чешће била 
власници стана (83,0%) од домаћинстава са приходима испод ове линије (75,2%). 
Посебно је значајна разлика између домаћинстава из ове две доходовне групе 
посматрано према учешћу оних који отплаћују кредит или имају стан под 
хипотеком (4,0% према 0,4%). Релативно је високо учешће домаћинстава са 
приходима изнад линије сиромаштва (12,8% од укупног броја ових домаћинстава) 
која изнајмљују стан по повлашћеним ценама, док домаћинства са приходима 
испод линије сиромаштва чешће изнајмљују стан (24,8%) и то углавном са 
повлашћеном ценом закупа (21,8%). Овде је дошло до важне промене у односу на 
ситуацију из 2008-2009. године када је изузетно низак проценат домаћинстава из 

                                                   
797 Pittini, A & Elsa Laino, Е. (2011): Housing Europe Review 2012: The nuts and bolts of European social housing 
systems, Brussels: CECODHAS Housing Europe’s Observatory преузео са: http://www.housingeurope.eu/resource-
122/housing-affordability-in-the-eu, 27. 04. 2014. 
798 Према методологији из пописа под закупом се подразумева коришћење стана на основу уговора о закупу на 
неодређено време, а под подстанарством када домаћинство користи цео стан или део стана на одређено време, 
на основу писаног уговора или усменог договора са власником или закупцем стана.  
799 Субвенционисана цена закупа постојала је у становима за социјално становање и другим становима у јавном 
власништву. Домаћинства која нису плаћала закуп становала су у становима изграђеним у оквиру посебних 
стамбених програма (попут „становања у заштићеним условима” и сл.), у колективним центрима итд. 



 

212 
 

групе са приходима из најнижег децила становао у изнајмљеном стану.800 
Вредности показатеља у Републици Србији углавном су блиска просеку у 12 нових 
чланица ЕУ. Веће разлике постоје у односу на просечну вредност за 28 земаља ЕУ, 
посебно у укупном броју закупаца (29,4% у ЕУ 28 наспрам 18,9% у Републици 
Србији) и броју закупаца међу домаћинствима са примањима испод релативне 
линије сиромаштва (47,2  у ЕУ 28 наспрам 24,8 у Републици Србији).  

 
Табела 5.6.13. Домаћинства према основу по коме користе стан и доходовним групама 
(%) 

 

Република Србија 
(2013) 

ЕУ 28 
(2012) 

12 нових чланица ЕУ 
(2012) 

У
ку

пн
о 

И
сп

од
 6

0%
 м

ед
иј

ан
е 

ек
ви

ва
л.

 п
ри

хо
да

 

И
зн

ад
 6

0%
 м

ед
иј

ан
е 

ек
ви

ва
л.

 п
ри

хо
да

 

У
ку

пн
о 

И
сп

од
 6

0%
 м

ед
иј

ан
е 

ек
ви

ва
л.

 п
ри

хо
да

 

И
зн

ад
 6

0%
 м

ед
иј

ан
е 

ек
ви

ва
л.

 П
ри

хо
да

 

У
ку

пн
о 

И
сп

од
 6

0%
 м

ед
иј

ан
е 

ек
ви

ва
л.

 п
ри

хо
да

 

И
зн

ад
 6

0%
 м

ед
иј

ан
е 

ек
ви

ва
л.

 п
ри

хо
да

 

Власник 81,1 75,2 83,0 70,6 52,8 74,2 86,8 81,5 87,9 
Власник, са кредитом за 
стан или хипотеком 3,1 0,4 4,0 27,2 12,9 30,0 9,4 3,9 10,5 
Власник, без кредита за 
стан или хипотеке 78,0 74,8 79,0 43,4 39,9 44,2 77,5 77,6 77,4 
Закупац 18,9 24,8 17,0 29,4 47,2 25,8 13,2 18,5 12,1 
Закупац, повлашћена 
цена закупа или не 
плаћа закуп 15,0 21,8 12,8 10,9 18,3 9,4 8,9 13,5 7,9 
Закупац, плаћа тржишну 
цену закупа 4,0 3,0 4,3 18,5 28,9 16,4 4,3 5,0 4,1 

Извор: Србија – SILC; државе чланице ЕУ – Eurostat. 

5.6.14. Мада је у односу на претходни попис, 2011. године евидентирано мање станова 
који не одговарају постављеној дефиницији стана, и даље је око 14.000 стамбених 
јединица које су: настањене из нужде (нпр. вагон, шлеп, шатор, приколица), 
колективне стамбене јединице (домови за старе, друге врсте смештаја у 
домовима, колективни центри хостели и сл.) или су насељене пословне 
просторије (нпр. продавнице, канцеларије, хотелске собе). Такође, без било 
каквих инсталација801 било је око 3.000 настањених станова (што је 0,1% од 
укупног броја настањених станова) и још око 27.000 станова који су у време пописа 
били ненастањени. Највише настањених станова без инсталација, готово две 
трећине од укупног броја, налазило се у Региону Јужне и Источне Србије и Региону 
Војводине, док их је најмање било у Београдском региону. 

                                                   
800 Влада Републике Србије (2011): Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу 
сиромаштва у Републици Србији, Београд, стр. 217. 
801 Стан без инсталација јесте стан који није опремљен ниједном од инсталација, тј, нема инсталације водовода, 
канализације, електричне енергије и грејања. 
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5.6.15. Просечна настањеност станова према попису из 2011. године је 2,4 становника на 
један стан. Када је реч само о настањеним становима, онда у просеку три 
становника живи у једном стану. Просечна површина стана у Републици Србији 
је 72,3 м2, с тим да је осталим насељима нешто већа (77,3 м2) у односу на 
површину станова у градским насељима (68,9 м2).802 Од укупног броја настањених 
станова њих 3,9 % има површину мању од 10 м2 по члану домаћинства.803 
Посматрано према собности, према подацима  Анкете о приходима и условима 
живота за 2013. годину, на једну особу долази једна соба (прецизно 0,9) у стану, с 
тим да је ова вредност нешто нижа (0,7) у становима који се дају у закуп. 

5.6.16. Висок је проценат (54,2%) домаћинстава која живе у пренасељеним становима804, 
и то 62,4% домаћинстава са приходима испод линије ризика сиромаштва и 51,6 % 
изнад линије ризика сиромаштва.805 Посматрано према доходовним групама 63,9% 
домаћинстава са приходима из првог квинтила станује у пренасељеном стану, као и 
57,8% и 55,2% из другог и трећег доходовног квинтила. Такође, 43,6% 
домаћинстава из највишег, петог доходовног квинтила, станује у пренасељеном 
стану. Веома је висок и проценат домаћинстава (80,2%) која живе у пренасељеном 
стану који изнајмљују на тржишту, као и домаћинстава (60,8%) која плаћају 
повлашћени закуп, док око половине домаћинстава (51,7%) станује у властитом и 
пренасељеном стану. Посматрано према типу домаћинства у пренасељеним 
становима највећи је проценат породица са троје и више деце (82,7%), самохраних 
родитеља (77,6%) и домаћинстава са три или више одраслих особа са децом 
(69,2%).806 Сходно томе, висок је проценат деце и младих који живе у 
пренасељеним становима. Тако, 63,4% деце узраста од 6 до 11 година станује у 
пренасељеном стану, док је 77,6% деце из домаћинстава са приходима испод 
линије сиромаштва, односно 57,4% деце из домаћинстава са приходима изнад ове 
линије живи у пренасељеном стану. Стање је још неповољније код младих, па 
72,5% особа узраста од 12 до 17 године живи у пренасељеном стану. 

5.6.17. Подаци о показатељу вишеструке депривације у становању показују да је 16,4% 
домаћинстава у Републици Србији 2013. године живело у стану који је пренасељен 
и има још неки недостатак (влажан, мрачан, нема купатило или тоалет и сл.).807 
Посматрано према доходовним интервалима, чак 28,7% домаћинстава са најнижим 
приходима (први квинтил) суочава се са вишеструком депривацијом у становању, 
као и 18,7% из другог, те 15,7% домаћинстава из трећег доходовног квинтила. 
Укупно 4,3% домаћинстава живи у стану без тоалета или купатила, док 11,9% 
домаћинства са приходима испод релативне линије сиромаштва живи у оваквим 
становима, при чему је висок проценат 27,8% једночланих домаћинстава, посебно 
оних која чини једна особа старија од 65 година (31,2%). На нивоу 28 земаља ЕУ, у 
2012. години укупно 5,1 % домаћинстава суочавало се са вишеструком 
депривацијом у становању, као и 7,4% на нивоу 12 нових чланица ЕУ. Најбоља 
ситуација била у Финској у којој се свега 0,8% домаћинстава имало овај проблем, 

                                                   
802 Просечна површина станова у државама у окружењу је: Црна Гора 71,4 м2, Бугарска 73,0 м2, Мађарска 77,0 
м2, Словенија 79,6 м2. (Извор: РСЗ) 
803 Извор: Попис 2011, РСЗ, База података. 
804 Према Анкети о приходима и условима живота, пренасељеност је дефинисана бројем соба на располагању 
домаћинству, величином домаћинства, старосном доби и положајем породице.  
805 Извор: SILC 2013. 
806 Извор: SILC 2013. 
807 Извор: SILC 2013. 
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док је слична ситуација као у Републици Србији постојала је у Бугарској (12,9%) и 
Мађарској (17,2%), а нешто лошија била је једино у Румунији (22,8%). 

5.6.18. Трошкови становања у 2013. години су знатно оптерећивали буџет домаћинстава 
у Републици Србији. Две трећине, односно 67,0% домаћинстава у Републици 
Србији и чак 81,2% домаћинстава чији су приходи испод релативне линије 
сиромаштва, за трошкове становања дају више од 40% расположивих прихода 
домаћинства.808 Гледано према доходовним интервалима, буџет 74,1% 
домаћинстава са најнижим приходима (први квинтил), као и 36,8% домаћинстава из 
другог квинтила, значајно је оптерећен трошковима становања. Веома је висок и 
проценат домаћинстава, 62,4% са примањима изнад линије сиромаштва чији буџет 
знатно оптерећују трошкови становања, с тим да је међу њима релативно низак 
проценат од 8,3%, односно 2,5% домаћинстава са приходима из четвртог, односно 
петог квинтила.У Републици Србији проценат домаћинстава чији буџет знатно 
оптерећују трошкови становања готово два пута је већи у поређењу са стањем на 
нивоу просека 28 земаља ЕУ.  

Табела 5.6.18. Финансијско оптерећење буџета домаћинства трошковима становања 
(%) 
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становања знатно оптерећују 
буџет домаћинства  

36,9 55,5 33,1 67,0 81,2 62,4 

Домаћинства чији трошкови 
становања у извесној мери 
оптерећују буџет 
домаћинства 

43,5 33,4 45,6 30,4 17,6 34,5 

Домаћинства чији трошкови 
становања уопште не 
оптерећују буџет 
домаћинства 

19,6 11,1 21,3 2,6 1,2 3,1 

Извор: ЕУ 28 – Eurostat; Република Србија - SILC 
 

5.6.19. Посматрано према личној потрошњи домаћинства, подаци РЗС за 2011. и за 
2012. годину показују да домаћинства у Републици Србији месечно за трошкове 
повезане са становањем издвајају око 20% средстава од укупне месечне 
потрошње.809 

 
                                                   
808 Уколико трошкови становања износе више од 40% од прихода домаћинства сматра се да представљају 
знатно оптерећене за буџет (Извор: SILC 2013) 
809 Лична потрошња домаћинства за трошкове повезане са становањем у Црној Гори је 2011. године била 
18,77%, док је у 2012. године опала на 17,7% од укупне потрошње. (Zavod za statistiku Crne Gore. (2013): 
Potrošnja domaćinstva, Podaci, Raspoloživa sredstva i lična potrošnja domaćinstva, преузето са: 
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=72&pageid=72, 04.03.2014. 
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Табела 5.6.19.  Лична потрошња домаћинстава у 2011. и 2012. години (%) 

 
Укупно 
 

Градска 
насеља 

Остало 
 

2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 
Становање, вода, електрична енергија, гас и 
остала горива 15,6 15,8 16,0 16,2 15,2 14,9 
Опрема за стан и текуће одржавање 4,3 4,3 4,1 4,1 4,5 4,5 
Укупно 19,9 20,1 20,1 20,3 19,4 19,4 
Извор: Републички завод за статистику 
 

5.6.20. Дуговање за комуналне трошкове у 2013. години имало је 36,9% домаћинстава у 
Републици Србији, и то 54,0% домаћинстава са приходима испод релативне линије 
сиромаштва и 31,3% домаћинстава са вишим приходима. Највећа дуговања имала 
су домаћинства са две одрасле особе с троје и више деце (53,5%) и самохрани 
родитељи (48,2%), посебно самохрани родитељи са приходима испод релативне 
линије сиромаштва (61,8%). Домаћинствима са издржаваном децом чешће имају 
дуговања за комуналне трошкове (42,3%) од домаћинстава без издржаване деце 
(29,9%). Према процени за 2012. годину просек за 28 земаља ЕУ, 9,9% 
домаћинстава имало је дуговања за комуналне трошкове и 17,1% домаћинстава у 
12 нових чланица ЕУ. Међу домаћинствима са приходима испод релативне линије 
сиромаштва у ЕУ 28 дуговања је имало 20,6% домаћинстава, односно 33,1% у 12 
нових чланица ЕУ.  

5.6.21. Низак проценат домаћинстава, свега 1,6%, са дуговима за закуп или отплату 
кредита за стан свакако је последица и малог учешћа домаћинстава која 
изнајмљују стан, односно која имају стамбени кредит (видети: Табела 23 - 
Дуговања домаћинства за комуналне трошкове, закуп стана или отплату кредита за 
стан у 2013. години (%), Анекс 1). Значајније одступање постоји код дуговања за 
закуп или отплату кредита код самохраних родитеља са приходима испод 
релативне линије сиромаштва (8,5%), док проблеме у плаћању ових обавеза имају и 
домаћинства са двоје и више деце (5,7%) и приходима изнад линије сиромаштва. 
Генерално посматрано, укупан проценат домаћинстава у Републици Србији са овом 
врстом дуговања мањи је и од просека за 28 земаља ЕУ (3,6%), као и од просека за 
12 нових држава чланица ЕУ (2,4%).  

5.6.22. У Републици Србији укупно 18,3% домаћинстава, односно 30% домаћинстава са 
приходима испод линије ризика сиромаштва, не може да приушти адекватно 
загревање стана (видети: Табела 24 - Немогућност домаћинства да приушти 
адекватно загревање стана у 2013. години (%), Анекс 1).810 Посматрано према 
структури, међу укупном броју домаћинстава, највише тешкоће имају породице са 
троје или више деце (26,4%), као и једночлана домаћинства, и то особе испод 65 
година (26,5%). Међу домаћинствима са приходима испод реалне сиромаштва по 
овом показатељу су најугроженија једночлана домаћинства која чине особе испод 
65 година (43,3%) као и самохрани родитељи (40,6%). Генерално посматрано, 
двоструко је већи проценат домаћинства са приходима испод релативне линије 
сиромаштва (без обзира на структуру) која не могу да приуште адекватно 
загревање стана, у односу на домаћинства са примањима изнад ове линије. У 
случају овог показатеља не постоје веће разлике између података за домаћинства у 

                                                   
810 Републички завод за статистику, База података, Финансијско оптерећење буџета домаћинства трошковима 
становања, преузето са http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx, 20. 01. 2014. 
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Републици Србији и података за 12 нових чланица ЕУ. Подаци за 28 земаља ЕУ 
показују да су по овом показатељу најугроженија домаћинства са три и више 
одрасле особе, са или без издржаване деце. 

5.6.23. У новембру 2013. године, на територији Републике Србије ван Косова и Метохије 
налазило се 14 колективних центара са 1.328 лица, и то 312 избеглице и 1.016 
интерно расељених лица (ИРЛ).811 Комесаријат за избеглице и миграције процено је 
да је 2012. године постојало 50 непризнатих колективних центара и неформалних 
(подстандардних) насеља са око 1.200 лица.812  

5.6.24. Стамбена ситуација ромске популације и даље је веома тешка, а усвојене мере у 
овој области веома слабо се примењују.813 Ретке су локалне самоуправе које раде на 
побољшању услова становања у ромским насељима, а мали број има податке о 
стамбеној ситуацији Рома на својој територији или усвојене одговарајуће акционе 
планове за побољшање стања. Нерегулисан правни и плански (урбанистички) 
статус и лоша комунална опремљеност, као и неадекватни услови становања, 
карактеристика су значајног броја ромских насеља у Републици Србији.814 С друге 
стране, Закон о легализацији бесправно подигнутих објеката не даје довољно 
могућности за легализацију оваквих објеката у неформалним (подстандардним) 
насељима. 

5.6.25. Пописом из 2011. године по први пут су евидентирани примарни и секундарни 
бескућници. Према дефиницији коришћеној у попису, примарни бескућници су 
лица која су без стана или привремене адресе становања која живе на улици, у 
парковима и слично, а која повремено траже смештај у неком од прихватилишта, 
прихватних станица или свратишта. Секундарни бескућници су лица која живе у 
просторијама које се према пописној методологији сматрају просторијама 
настањеним из нужде (нпр. настањен подрум, шупа, шатор, вагон, шлеп и сл.). 
Пописом је евидентирано 18.287 бескућника. Највише бескућника 7.129 лица 
(односно 39,0% од укупног броја) евидентирано је у Београдском региону. У 
Региону Шумадије и Западне Србије евидентирано је 4.562 бескућника (24,9%), у 
Региону Јужне и Источне Србије 3.997 лица (21,9%), док је уРегиону Војводине 
било 2.599 бескућника (14,2%). Посматрано према националној припадности, 
највише бескућника су Срби - око 56%, док је веома висок проценат Рома и то 
нешто више од 31% од укупног броја евидентираних бескућника. 

5.6.26. Посматрано према старосној и родној структури највише бескућника било је међу 
лицима старијим од 65 године и то готово дупло више жена од мушкараца. Велики 
број бескућника јесу и деца свих узраста и старосних група, подједнако и девојчице 
и дечаци. Нешто мањи проценат бескућника налази се у старосном добу између 25 
и 40 година, при чему их је најмање евидентирано у старосном добу од 30-34 
године. 

Табела 5.6.26. Број бескућника према старости и полу у Републици Србији 

                                                   
811 Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. (2013): Колективни центри, преузето са 
http://www.kirs.gov.rs/articles/centri.php?lang=SER, 12. 12. 2013. 
812 Извештај Владе Републике Србије за 2012. годину. 
813 Заштитник грађана (2013): Извештај о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома са препорукама, 
Београд, преузето са http://www.zastitnik.gov.rs/index.php/lang-en/izvestaji/posebnii-izvestaji/3115-2013-12-10-13-
06-11, 19. 01. 2014. 
814 Vuksanović-Macura, Zlata. (2012): Mapping and enumeration of informal Roma settlements in Serbia, 
Environment and Urbanization, vol 24 no 2, 685−705. 
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Старост Укупно Мушко Женско 

Укупно 18.287 9.279 9.008 
0-4 1.505 777 728 
5-9 1.403 731 672 

10-14 1.242 629 613 
15-19 1.191 596 595 
20-24 1.132 601 531 
25-29 1.040 533 507 
30-34 1.022 579 443 
35-39 1.039 546 493 
40-44 1.058 564 494 
45-49 1.233 678 555 
50-54 1.306 723 583 
55-59 1.348 725 623 
60-64 1.091 588 503 

65 и више 2.677 1.009 1.668 
Извор: РЗС, Попис 2011. 

5.6.27. У току 2011. године центри за социјални рад евидентирали су укупно 201 
бескућника, а 2012. године 209 лица, уз напомену да су ови бројеви знатно мањи од 
реалног броја особа које се налазе у стању бескућништва.815 Од бескућника које су 
евидентирали центри за социјални рад, 170 особа је током 2012. године користило 
услугу смештаја и то најчешће у прихватилиштима или прихватним станицама (69 
особа).816  

Табела 5.6.27. Број и структура бескућника према старосним групама и родној 
припадности у 2011. и 2012. години. 
 2011. 2012. 
Старосне групе Мушки Женски Укупно Мушки Женски Укупно 
Деца (0−17 година) 16 15 31 19 14 33 
Млади (18−25) 5 2 7 16 4 20 
Одрасли (26−64) 100 23 123 154 41 195 
Старији (65 и више) 26 14 40 31 11 42 
Укупно 147 54 201 220 70 290 
Извор: Републички завод за социјални рад, 2013, стр. 90. 
 
 
МЕРЕ И ПРОГРАМИ 

5.6.28. У протеклом периоду програми и мере у области становања и социјалног 
становања били су усмерени на две групе домаћинстава: с једне стране спроведене 

                                                   
815 Републички завод за социјални рад. (2013): Синтезни извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 
2012. годину, Београд, стр. 89-91. 
816 У истраживању бескућништва, спроведеном током 2011. године у Републици Србији, дат је број од 
приближно 790 корисника прихватилишта и прихватних станица, и то у оних 12 локалних самоуправа у којима 
је ово истраживање забележило постојање те врсте установа. (Жaркoвић, Б., Пeтрoвић, M., Tимoтиjeвић, M., 
(2012): Бeз кућe, бeз дoмa: рeзултaти истрaживaњa бeскућништвa у Србиjи, Хаусинг цeнтaр, Бeoгрaд, стр. 19.) 
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су мере којима су домаћинства са средњим и вишим приходима подржавана у 
обезбеђивању стана у власништву под повољним условима (продаја станова под 
непрофитним условима, осигурање стамбених кредита, повраћај пореза на додату 
вредност и сл.); с друге стране, реализоване су мере усмерене ка припадницима 
осетљивих друштвених група, најчешће избеглицама и ИРЛ, за која су 
обезбеђивана трајна стамбена решења путем различитих програма (изградња 
станова, монтажне куће, додела грађевинског материјала и сл.) који су углавном 
финансирани донаторским средствима.  

5.6.29. Спровођење усвојених мера из области социјалног становања делом је у 
надлежности националних институција, а делом у надлежности локалних 
самоуправа. Анкетирање локалних самоуправа из 2013. године817 показује да свега 
37 општина у Републици Србији има на неки начин развијену праксу социјалног 
становања.818 Реч је углавном о програмима који су иницирале националне 
институције (Републичка агенција за становање или КИРС), финансирани 
донаторским средствима и усмерени ка осетљивим друштвеним групама као што су 
избеглице, ИРЛ, ратни инвалиди и др. Процентуални износ издвајања из буџета 
локалних самоуправа за суфинансирање програма социјалног становања и стамбене 
субвенције био је веома је низак и кретао се у интервалу од 0−0,8% у 2011. и 
0−1,1% у 2012. години.  

5.6.30. Постојећим становима за социјално становање за давање у закуп управљају 
локалне стамбене агенције које су задужене и за рад са закупцима станова и за 
наплату станарине, док се у Граду Беораду ови послови поверени Сектретаријату за 
социјалну заштиту.819 Иако станари плаћају субвенционисану закупнину, присутан 
је проблем неплаћања закупа. То је углавном последица ниских прихода корисника 
станова, као и непостојања додатних олакшица у виду стамбенох додатка. 

5.6.31. Ради ефикасније примене законских и стратешких мера социјалног становања, 
Влада је 2011. године формирала Републичку агенцију за становање.820 Агенција 
је започела реализацију пројекта изградње социјалних станова у шест јединица 
локалне самоуправе, који се финансира средствима из националног и локалних 
буџета.821 Током 2013. године Агенција је радила на припреми пројекат изградње 
1.700 социјалних станова, од којих је предвиђено да 1.200 буде продато под 
непрофитним условима, а 500 дато у закуп. Изградња ових станова, у 12 локалних 
самоуправа, делимично је финансирана зајмом Развојне банке Савета Европе.822 

                                                   
817 Анкету су спровели Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Стална конференција градова и 
општина. 
818 Ова пракса је обухватала активности као што су: израда локалних стамбених стратегија; израда локалних 
акционих планова за поједине друштвене групе; утврђивање стамбених проблема појединих категорија 
становништва; додела грађевинског материјала; учешће у донаторским пројектима углавном кроз 
обезбеђивање земљишта, инфраструктуре и документације потребне за изградњу или пружање помоћи при 
куповини сеоских кућа. 
819 У Београду се наплата закупа врши преко „Инфостана”, обједињеног система наплате комуналних 
трошкова. 
820 Одлука о оснивању Републичке стамбене агенција, „Сл. гласник РС”, број 56/11. (Републичка агенција за 
становање, преузето са http://www.rha.gov.rs/, 5. 12. 2013.) 
821 Пројекат се спроводи у Зрењанину, Кикинди, Крагујевцу, Краљеву, Нишу и Чачку. Планирана изградња у 
свих шест градова је око 8.000 м2 корисног стамбеног простора, од чега су  током 2013. године изграђена 24 
стана у Чачку. Рок за завршетак пројекта је 31. децембар 2014. године. (Програм изградње социјалних станова 
у 2012, преузето са http://www.rha.gov.rs/program-izgradnje-socijalnih-stanova-u-2012/, 12. 12. 2013. 
822 Закон о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије 
Ф/П 1.720, „Службени гласник РС”, број 8/11. 
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Планирано је да корисници у оба пројекта буду домаћинства са нижим и средњим 
приходима.823  

5.6.32. Обезбеђивање станова за домаћинства са средњим и вишим примањима 
настављено је кроз изградњу непрофитних станова у већим градовима Републике 
Србије. Станови се продају углавном запосленима у јавном сектору, под 
непрофитним условима, уз дугорочне кредите, ниске камате и могућност 
делимичног рефундирања ПДВ-а. У Граду Београду је подигнуто око 2,000 
непрофитних стаова у периоду 2008 − 2013. године. Слична пракса изградње и 
продаје непрофитних станова постоји и у Нишу и Крагујевцу. 

5.6.33. Настављен је рад Националне корпорације за осигурање стамбених кредита 
чији је циљ повећање доступности дугорочних стамбених кредита које банке 
одобравају грађанима. Корпорација је осигурала 73.319 стамбених  кредита, а од 
тог броја 16.216 кредита осигурала је у периоду од 2010. до средине 2013. 
године.824 Услови за осигурање кредита и даље су стриктни, доступни 
домаћинствима са средњим и вишим приходима, и између осталог обавезују 
потенцијалне кориснике да имају закључен уговор са послодавцем на неодређено 
време.825 

5.6.34. Настављени су програми стамбеног збрињавања избеглица и интерно расељених 
лица. Стамбени програми су углавном финансирани донаторским средствима и 
спроводи их Комесаријат за избеглице и миграције у сарадњи са локалним 
самоуправама. У периоду од 2010. до јула 2013. године затворено је 29 
колективних центара и решено је стамбено питање 2.279 особа.826 За 
најугроженије, и то за лица смештена у колективним центрима, најчешће се 
примењује модел „социјалног становања у заштићеним условима”. У оквиру 
овог програма, у периоду од 2003. до 2012. године, у 42 општине изграђен је 931 
стан,827 од чега је током 2009 − 2012. године подигнуто 274 стана. Станови се 
додељују у односу 80 % избеглицама и ИРЛ и 20% локалном становништву. 
Станари немају право откупа станова, док локалне самоуправе различито регулишу 
услове коришћења у односу на плаћање трошкова становања. Становима управљају 
центри за социјални рад који су истовремено задужени и за бригу и рад са 
станарима. 

5.6.35. Крајем 2011. године инициран је Регионални програм стамбеног збрињавања са 
циљем да обезбеди трајна стамбена решења за најугроженије избеглице, а главни 

                                                   
823 Висине закупа станова израчунаваће се у складу са Уредбом (Уредба о стандардима и нормативима за 
планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање, 
„Службени гласник РС”, број 26/13.) с тим да се претпоставља да ће максимална цена закупа бити 1.2 евра по 
метру квадратном, односно, месечни закуп стана од 50 м2 не би требало да пређе 60 евра. Планирана је 
изградња станова површине од 25 до 75 квадратних метара. (Изградња 1.700 станова, преузето са 
http://www.rha.gov.rs/izgradnja-1-700-stanova/, 12. 12 .2013.) 
824 Национална корпорација за осигурање кредита. (2013): Информатор о раду Националне корпорације за 
осигурање кредита. Београд, преузето са http://dev110609nkosk.nkosk.co.rs/srlat/node/95, 15. 01. 2014. 
825 Изузетак су лица која су засновала радни однос на одређено време у складу са Законом о високом 
образовању, Законом о научноистраживачкој делатност, Законом о Влади и Законом о државним 
службеницима. 
826 Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. (2013). „Колективни центри”, преузето са 
http://www.kirs.gov.rs/articles/centri.php?lang=SER, 12. 12. 2013. 
827 Hоusing centar, Социјално становање у заштићеним условима, преузето са 
http://www.housingcenter.org.rs/index.php/socijalno-stanovanje-u-zasticenim-uslovima, 18. 12. 2013). 
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донатор је Европска комисија.828 Планирано је да до 2017. године стамбено решење 
у Републици Србији добије 16.780 домаћинстава избеглица, односно 45.000 лица.829 
До краја 2013. године, у три таласа пројектних предлога одобрена су средства за 
стамбена решења за 1.780 породица, и то за изградњу 435 станова, постављање 270 
монтажних кућа, 650 пакета грађевинског материјала и куповину 425 сеоских 
домаћинстава.830 

5.6.36. Веома је мали обим изградње социјалних станова за давање у закуп. Највећи 
број оваквих станова - укупно 633, финансираних из градског буџета, подигнут је у 
Граду Београду у периоду 2004 − 2013. године. Од 2010. године, променом правила 
о избору корисника омогућено је и корисницима социјалне помоћи да се пријаве за 
овај стамбени програм.831 У другим локалним самоуправама, фонд социјалних 
станова за давање у закуп чине станови подигнути у оквиру Програма становања и 
трајне интеграције избеглица832 и неколико других донаторских програма, а 
станари су углавном бивше избеглице, ИРЛ и у мањој мери локална популација. 

5.6.37. У неким локалним самоуправама и даље постоји пракса давања субвенција 
сиромашним домаћинствима за плаћање трошкова становања, и то углавном 
за покривање дела рачуна за комуналне услуге. На територији Града Београда, 
закупци станова за социјално становање и корисници „социјалног становања у 
заштићеним условима”, до маја 2014. године имали су право на 50% субвенција за 
месечне рачуне за комуналне услуге и закуп,833 а до краја 2014. године ова 
субвенција ће износити 30% висине месечног рачуна. У Одлуци Града Београда 
наведени су и друге корисничке групе које могу остварити право на 
субвенционисану цену комуналних услуга (у висини од 10%, 20%, 30%, 40% или 
50%), у зависности од висине укупних месечних прихода. С друге стране, све су 
чешће ситуације у којима надлежни органи управе покрећу поступак за исељење и 
исељавају станаре социјалних станова који имају велике неплаћене рачуне за 
дажбине или закуп, премда су дужници углавном домаћинства са веома ниским 
приходима.834  

5.6.38. На националном нивоу уведен је систем умањења дела месечних трошкова за 
електричну енергију, природни гас и топлотну енергију за материјално 
угрожена домаћинства, и то у априлу 2013. године за електричну енергију и 
природни гас и у октобру исте године за топлотну енергију. Процењени број 
корисника који би могли да остваре статус енергетски заштићеног купца био је 
411.205, што је укључивало кориснике новчане социјалне помоћи, услуга неге и 

                                                   
828 Регионални стамбени програм се спроводи у Републици Србији, Републици Хрватској, Федерацији Босне и 
Херцеговине и Црној Гори, преузето са http://www.kirs.gov.rs/articles/regionalniproces.php?lang=SER, 12. 12. 
2013. 
829 Регионални програм стамбеног збрињавања, преузето са 
http://www.kirs.gov.rs/articles/regionalniproces.php?lang=SER, 15. 01. 2013. 
830 Regional Housing Programme: Country Housing Project, Project Approved, преузето са 
http://www.regionalhousingprogramme.org/31/projects-approved.html, 15. 01. 2013. 
831 Одлука о условима и начину располагања становима изграђеним према пројекту изградње 1.100 станова у 
Београду, Службени гласник Града Београда, бр. 20/03, 9/04, 11/05, 4/07, 29/07, 6/10, 16/10, 37/10, 17/12 и 8/13. 
832 Рамирез, Л, и други (ур.) (2008): Књига о СИРП-у, Београд, УН-Хабитат СИРП. 
833 Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга, 
„Службени гласник града Београда”, број 31/13. 
834 Praxis. (2013): Дoпринoс сoциjaлнoj инклузиjи и бoрби прoтив дискриминaциje мaргинaлизoвaнe пoпулaциje 
у Србиjи, Бeoгрaд, преузето са http://www.praxis.org.rs, 25. 01. 2014.  
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помоћи, дечијег додатка, пензионере и друге категорије у складу са Уредбом.835 
Међутим, постављени критеријуми веома су рестриктивни, превасходно 
максимално дозвољени ниво месечне потрошње електричне енергије односно гаса, 
па је знатно мањи број домаћинстава остварило ово право у односу на број оних 
који су стекли статус енергетски заштићеног купца. Тако је у априлу 2013. године, 
када је почела да се примењује Уредба, статус енергетски заштићеног купца стекло 
50.876 корисника, док је право на умањење рачуна за електричну енергију 
остварило 34.292 домаћинстава.836 Слично је било и у августу 2013. године када је 
број оних који су имали статус енергетски заштићеног купца био 72.262, док је 
право на умањење рачуна за електричну енергију остварило њих 56.010, а у 
децембру исте године овај однос је био још нижи − 82.871 према 49.325. Процењује 
се да ће у децембру 2014. године бити 95.000 енергетски заштићених купаца који 
ће остварити право за умањење рачуна за електричну енергију. Умањење рачуна за 
природни гас и топлотну енергију месечно остварује нешто мање од 100 енергетски 
заштићених купаца. Просечна висина месечног умањења рачуна је око 1.000 
динара, за све три категорије енергетски заштићених купаца. 

 
 
 
 
Табела 5.6.38. Максимални укупни месечни приходи домаћинства (енергетски 
заштићеног купца) и количина електричне енергије за коју могу остварити попуст. 

Домаћинства 
 

Укупан месечни приход домаћинства 
(РСД) 

Месечна субвенција 
(kWh) 

Једночлано 12.900 120 
2 и 3 члана 18.786 160 
4 и 5 чланова 24.672 200 
6 и више чланова 30.558 250 
Извор: Уредба о енергетски заштићеном купцу, „Службени гласник РС”, број 27/13. 
 

5.6.39. Крајем 2013. године започете су активности у вези са мапирањем и израдом 
географског информационог система (ГИС) ромских насеља у Републици 
Србији, односно развијање адекватних стамбених модела и израда урбанистичке и 
техничке документације за унапређење инфраструктуре и услова становања у 
ромским насељима, а у циљу припреме пројеката за конкурисање за средства из 
ИПА 2013. Пројекат спроводи Организација за европску безбедност и сарадњу - 
Мисија у Србији837 у 20 јединица локалне самоуправе из средстава ИПА 2012838. 
Обезбеђивање трајног смештаја за око 200 ромских породица које је Град Београд 
током 2009−2012. године раселио из неформалних насеља у новоформирана 

                                                   
835 Укупно прорачунати новчани износ потребан за помоћ процењеног броја корисника износио је око 
4.200.000.000, 00 динара. У 2013. години средства су обезбеђивали ЈП „Србијагас” и ЈП „Електропривреда 
Србије”, а за 2014. Планирано је да средства буду издвојена из буџета Републике Србије. 
836 Допис Министарства развоја, енергетике и животне средине, бр. 312−01−00023/2014−02 од 05. 03. 2014. 
године. 
837 OSCE. (2013): Техничка подршка инклузији Рома, Београд, презентација на Конференцијо о становању Рома 
у Србији, 13. новембар 2013. 
838 Коцељева, Ваљево, Бујановац, Врање, Бела Паланка, Прокупље, Житорађа, Лесковац, Бојник, Књажевац, 
Крушевац, Крагујевац, Смедерево, Ковин, Панчево, Нови Сад, Оџаци, Сомбор, Звездара и Палилула у Граду 
Београду 
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контејнерска насеља, спроводи се у оквиру пројекта који реализује Канцеларија 
Уједињених нација за пројектне услуге.839 Оба ова пројекта финансира Европска 
унија. На територији АП Војводине, хуманитарна организација Ромски ресурсни 
центар спроводи активности на поправкама и доградњи кућа у ромским 
насељима.840  

 
ЗАКЉУЧЦИ 

5.6.40. Законодавни оквир у области социјалног становања у Републици Србији постепено 
се унапређује од 2009. године. Међутим, и даље постоје разлике између 
стамбених потреба и економских могућности великог броја домаћинстава да 
на тржишту обезбеде адекватан стан и све је израженији недостатак станова 
приступачних домаћинствима са ниским примањима. 

5.6.41. Непостојање националне стамбене политике у извесној мери је надокнађено 
усвајањем Националне стратегије социјалног становања у којој је постављен 
широк опсег циљева и мера.  

5.6.42. Одредбе Закона о становању и други прописи у вези са принудним исељавањем, 
као и постојећа пракса током принудних исељавања, особито из неформалних 
(подстандардних) насеља, нису у складу са међународним стандардима. 

5.6.43. Спровођењем Анкете о социјалној укључености и услова живота (SILC) по први 
пут су добијени многи неопходни подаци о показатељима социјалне 
искључености у становању, што би надаље требало да омогући редовно праћење 
стања и трендова у овој области. Посебно су значајни подаци који говоре о висини 
трошкова становања, у којој мери оптерећују месечни буџет домаћинства и у вези 
са тим подаци о дуговањима домаћинстава за трошкове становања (закуп, рате за 
кредит, комунални трошкови и др.), те подаци о степену и врсти депривације у 
становању. Међутим, и даље не постоје систематизовани подаци о обиму и 
врсти субвенција за трошкове становања које издвајају поједине локалне 
самоуправе. На националном нивоу је уведена јединствена мера према којој 
угрожена домаћинства могу да остваре право на умањење дела месечних трошкова 
за електричну енергију, природни гас и топлотну енергију, али њени дугорочнији 
ефекти још увек нису познати.  

5.6.44. Стамбени фонд у Републици Србији готово у потпуности се налази у 
приватном власништву, а број станова у јавном власништву је симболично мали. 
Такође, висок је проценат домаћинстава која живе у властитом стану, што је између 
осталог последица неразвијеног ренталног сектора, и приватној и јавног, као и 
високих цена закупа у односу на приходе домаћинства. Домаћинства са ниским 
приходима углавном изнајмљују стан са повлашћеном ценом закупа и знатно мање 
под тржишним условима.  

5.6.45. Насупрот релативно великој просечној површини станова коју је евидентирао 
Попис из 2011. године висок је проценат домаћинстава која живе у 
пренасељеним становима. Вишегенерацијска домаћинства, домаћинства са већим 
бројем деце, као и самохрани родитељи најчешће живе у пренасељеним становима, 
што утиче на то да је посебно висок проценат деце и младих који живе у 
пренасељеним становима. Такође, пренасељеност је веома изражена у становима 

                                                   
839 Саградимо дом заједно, преузето са http://www.sagradimodom.org/tekst/biblioteka/27/, 20. 11. 2013. 
840 Бу, Роберт. (2013): Одржива обнова ромских насеља самоградњом, Београд, презентација на Конференцији 
о становању Рома у Србији, 13. новембар 2013. 
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која домаћинства изнајмљују на тржишту (у приватном сектору) и у нешто мањој 
мери у становима са повлашћеном ценом закупа.  

5.6.46. Велики је број домаћинстава чији је месечни буџет у знатној мери оптерећен 
трошковима становања: четири петине домаћинстава са приходима испод линије 
ризика сиромаштва, односно две трећине од укупног броја домаћинстава, имају 
трошкове становања који прелазе 40% њихових расположивих примања. Више од 
једне трећине домаћинстава у Републици Србији има дуговања за рачуне за 
комуналне услуге, а највише проблема у плаћању трошкова становања имају 
домаћинства са децом, посебно самохрани родитељи са приходима испод линије 
ризика сиромаштва. Значајан је проценат домаћинстава која не могу да приуште 
адекватно загревање стана, а међу најугрожениима су једночлана домаћинства и 
самохрани родитељи. 

5.6.47. У Републици Србији се једна петина домаћинстава суочава са вишеструком 
стамбеном депривацијом. Свако десето домаћинство са приходима испод 
релативне линије сиромаштва живи у стану без купатила или тоалета. Највише 
настањених станова без било каквих инсталација у градском подручју налази се у 
Региону Војводине, док је у Региону Јужне и Источне Србије највише оваквих 
станова у осталим насељима. 

5.6.48. Постојећи систем социјалног становања за давање станова у закуп није 
приступачан домаћинствима са ниским приходима, који се суочавају са 
тешкоћама приликом плаћања трошкова становања за закуп или комуналне 
трошкове. На националном нивоу не постоји развијен систем стамбених додатака, 
док мере које повремено користе неке локалне самоуправе, попут једнократне 
новчане помоћи, тренутно отклањају проблем али не доприносе суштинским и 
одрживим решењима.  

5.6.49. У протеклом периоду смањен је број колективних центара и обезбеђен значајан 
број различитих стамбених решења за избеглице и ИРЛ, а и даље је присутан 
проблем домаћинстава ИРЛ која су смештена у неформалним (подстандардним) 
насељима. За друга угрожена домаћинства омогућен је приступ стамбеним 
програмима у оквиру Регионалног стамбеног програма. У вези са стамбеним 
решењима за повратнике по основу Споразума о реадмисији не постоје потребни 
капацитети ни за обезбеђење хитног смештаја, нити за трајна стамбена решења. 

5.6.50. Пописом из 2011. године евидентирао је око 19.000 примарних и секундарних 
бескућника. Највећи број бескућника налази се међу популацијом старијом од 65 
година и међу децом до 14 година. Роми чине око једне трећине пописом 
евидентираних бескућника и можемо претпоставити да чешће припадају групи 
секундарних бескућника, односно лица која живе у простору који не одговара 
дефиницији стана датој у Попису.  

5.6.51. И даље постоји значајна разлика између услова становања Рома и већинске 
популације. Примена мера дефинисаних стратешким и другим документаима 
веома је слаба, фрагментирана и некоординирана. Томе доприноси и неприхватање 
улоге установа на свим нивоима власти да спроводе мере за које су надлежни и да 
се баве питањима унапређења услова становања Рома.  

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 

5.6.52. Потребно је усвојити одговарајуће прописе у вези са поступцима и процедурама 
приликом принудних исељавања, који треба да се врше у складу са међународним 
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стандардима заштите људских права, и осигурати њихову примену и поштовање у 
пракси. 

5.6.53. Потребно је урадити евалуацију до сада спроведених програма социјалног 
становања, посебно програма социјалног становања за давање у закуп, да би се 
утврдили њихови ефекти у вези са финансијском приступачношћу ових станова 
њиховим садашњим корисницима и извеле препоруке за унапређење овог модела у 
будућој примени. 

5.6.54. Постојећи систем управљања становима за социјално становање и становање у 
заштићеним условима, као и рад са корисницима станова, треба унапредити тако да 
улога надлежног органа који управља некретнином, или врши наплату закупа и 
дажбина, буде јасно одвојена од улоге надлежног органа који обезбеђује социјалну 
помоћ и подршку домаћинству. На тај начин би се избегло преклапање 
надлежности које постоји у појединим локалним самоуправама, те омогућила 
адекватнија подршка корисницима станова.  

5.6.55. Као што је предвиђено Националном стратегијом социјалног становања, потребно 
је да се уведе и регулише систем стамбеног додатка за домаћинства са ниским 
приходима која не могу да плате трошкове становања у становима за социјално 
становање. Такође, потребно је донети мере за регулисање положаја подстанара 
који изнајмљују станове који се налазе у приватном власништву. 

5.6.56. Потребно је успоставити ефикаснији систем пружања адекватне и благовремене 
подршке бескућницима, као и развијање програма и мера за превенцију 
бескућништва и за њихово оснаживања и реинтеграцију. 

5.6.57. Потребно је наставити редовно прикупљање и ажурирање података релевантних за 
праћење социјалне искључености на пољу становања. 

5.6.58. Потребно је радити на побољшању координације примене мера предвиђених 
стратешким документима за побољшање стамбених услова појединих осетљивих 
група, као и на јачању капацитета и подизању свести локалних самоуправа о 
њиховој обавези да се баве питањима социјалног становања.  

5.6.59. Потребно је повећати број програма у оквиру којих ће локалним самоуправама 
бити омогућено да аплицирају за средства у области социјалне изградње. 
Неопходно је омогућити веће учешће домаћинстава са ниским приходима, посебно 
стамбено и материјално угрожене ромске популације, у програмима социјалног 
становања. 

5.6.60. Потребно је да националне институције и локалне самопуправе раде на развијању и 
примени алтернативних стамбених модела (решења) ради унапређења услова 
становања домаћинстава са ниским приходима. 

5.6.61. Потребно је осигурати средства и подстаћи локалне самоуправе да раде на 
унапређењу становања ромске популације која живи у подстандардним насељима. 
Такође, потребно је обезбедити адекватна стамбена решења за повратнике по 
основу Споразума о реадмисији. 

5.6.62. Имајући у види пренасељеност станова који се дају у закуп по повлашћеним 
ценама закупа, односно у оквиру социјалног становања, у будућим стамбеним 
пројектима потребно је водити рачуна о односу броја чланова домаћинства, 
структуре и површине стана који се додељује домаћинству на коришћење, у складу 
са прописима о социјалном становању. 
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5.6.63. Потребно је успоставити механизме за мотивисање и обавезивање власника 
станова да унапреде квалитет свог становања, а тиме и смањење трошкова 
становања. Начин остваривања усвојених мера за повећање енергетске 
ефикасности стамбених објеката треба да буде усклађен са финансијским и другим 
могућностима домаћинства.  

 

5.7. Људска права и друштвена партиципација 
 
СТРАТЕШКИ И ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

5.7.1. У складу са Уставом Републике Србије, општеприхваћена правила 
међународног права и потврђени међународни уговори саставни су део 
правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују. Устав штити 
права националних мањина, јемчи равноправност жена и мушкараца и налаже да 
држава развија политику једнаких могућности. Устав предвиђа начело једнакости 
пред Уставом и законом и изричито забрањује непосредну и посредну 
дискриминацију, а предвиђа и могућност предузимања посебних мера ради 
постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у 
неједнаком положају са осталим грађанима. Уставом је заштићено право на 
делотворан правни лек, уведен је институт уставне жалбе, а за заштиту права 
грађана и контролу органа државне управе установљава независан орган - 
Заштитника грађана.841 

5.7.2. На плану потврђивања међународних уговора који се тичу заштите људских права, 
Република Србија је усвојила Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о 
спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици.842  

5.7.3. Република Србија је 2013. године представила извештај Комитету УН за 
елиминацију свих облика дискриминације жена. 843 

5.7.4. Законом о забрани дискриминације844 установљен је Повереник за заштиту 
равноправности као независан државни орган, који је у периоду од 2011. до 2013. 
године постао значајан институционални механизам у борби против 
дискриминације у Републици Србији. Током 2012. године усвојена је Стратегија 
развоја институције Повереника за заштиту равноправности.845  

5.7.5. Република Србија је 2013. године усвојила Стратегију превенције и заштите од 
дискриминације.846  

5.7.6. Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика усвојен је 
2011. године,847 и њим је учињен значајан помак на плану већег учешћа жена у 
јавном и политичком животу. Слично је предвиђено и у Закону о изменама и 

                                                   
841 Упореди: Устав Републике Србије, „Службени гласник РС”, број 98/06, чл. 14-21, 36, 138, 170 и 194.   
842 „Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 12/13.  
843 Комбиновани Други и Трећи периодични извештај Републике Србије CEDAW/C/SRB/CO/2-3 на 1144. и 
1145. састанку одржаном 18. јула 2013. године. Доступно на: 
http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/konvencije/drugi_i_treci_periodicni_izvestaj.doc  
844 „Службени гласник РС”, број 22/09. 
845 Преузето са интернет презентације Повереника за заштиту равноправности: 
http://www.ravnopravnost.gov.rs/jdownloads/files/strategija_razvoja_institucije.pdf  
846

 „Службени гласник РС”, број 60/13. 
847 „Службени гласник РС”, број 36/11. 
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допунама Закона о локалним изборима,848 који се односи на учешће жена у 
скупштинама општина и градова. У Народној скупштини активно делује Женска 
парламентарна мрежа, која остварује сарадњу и са скупштинама општина и 
градова.  

5.7.7. Усвојена је Национална стратегија спречавања и сузбијања насиља над 
женама у породици и партнерским односима,849 као и Општи протокол о 
поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над 
женама у породици и партнерским односима.850 У оквиру овог протокола, донета су  
четири посебна протокола у области унутрашњих послова, социјалне заштите, 
здравља и правде.851  

5.7.8. Усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији 
и запошљавању особа са инвалидитетом852, Закона о заштити особа са менталним 
сметњама853 и Закона о правима пацијената854 у извесној мери унапређен је 
правни положај особа са инвалидитетом. У наредном периоду потребно је 
донети и друге прописе којима ће бити обезбеђено остваривање уставом 
гарантованог начела једнакости особа са инвалидитетом, као што су закон о 
кретању слепих особа уз помоћ пса-водича и закон о знаковном језику.   

5.7.9. Правни оквир који се односи на заштиту права националних мањина855 је у 
извештајном периоду допуњен, усвајањем прописа којима је у значајној мери 
унапређен положај осетљивих група становништва (посебно ромске националне 
мањине и избеглица и интерно расељених лица): Закона о изменама и допунама 
Закона о ванпарничном поступку Закона о пребивалишту и боравишту грађана, 
Правилника о обрасцу пријаве пребивалишта на адреси установа односно центара 
за социјални рад, Закона о изменама и допунама закона о основама система 
образовања и васпитања и др.856 Савет за националне мањине Владе основан је 
Одлуком о образовању Савета за националне мањине857 и надлежан је да прати и 

                                                   
848 Службени гласник РС”, број 54/11. 
849 „Службени гласник РС”, број 27/11. 
850 Влада Републике Србије, 24.11.2011. године. 
851 Министарство унутрашњих послова, „Посебан протокол о поступању полицијских службеника у 
случајевима насиља над женама у породици и партнерским односима”, 2013. година; Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, „Посебан протокол о поступању центара за социјални рад-органа 
старатељства у случајевима насиља у породици и женама о партнерским односима”, 2013. година; 
Министарство правде и државне управе, „Посебни протокол за правосуђе у случајевима насиља над женама у 
породици и партнерским односима”, 2014. година; Министарство здравља, „Посебан протокол за заштиту и 
поступање са женама које су изложене насиљу”, 2009. година. 
852 „Службени гласник РС”, број 32/13. 
853 „Службени гласник РС”, број 43/13. Такође: видети Мишљење заштитника грађана на Нацрт закона о 
заштити особа са менталним сметњама, http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/2011-12-11-11-34-
45/2654-2012-12-20-08-51-16. 
854 „Службени гласник РС”, број 45/13. 
855 Закон о заштити права и слобода националних мањина, „Службени лист СРЈ”, број 11/02; Закон о 
националним саветима националних мањина, „Службени гласник РС”, број 72/09; Закон о службеној употреби 
језика и писма, „Службени гласник РС”, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10. 
856 Закон о изменама и допунама Закона о ванппарничном поступку, „Службени гласник РС”, број 85/12; Закон 
о пребивалишту и боравишту грађана, „Службени гласник РС”, број 87/11; Правилник о обрасцу пријаве 
пребивалишта на адреси установа, односно центара за социјални рад, „Службени гласник РС”, број 113/12; 
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС”, 
број  55/13. 
857 „Службени гласник РС”, бр. 46/13 и 98/01. 
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разматра стање остваривања права националних мањина, међутим нередовно се 
састаје.  

5.7.10. Постојећи систем бесплатне правне помоћи не задовољава потребе, и не постоји 
целовит, функционалан и делотворан систем бесплатне правне помоћи, односно 
још увек није усвојен закон о бесплатној правној помоћи. Такође, није усвојен 
закон који би на целовит начин регулисао област права детета.  

5.7.11. Правни оквир који се односи на цркве и религијске заједнице није се мењао, 
иако постоји потреба за изменама и допунама Закона о црквама и верским 
заједницама858 или давања аутентичног тумачења у погледу појединих његових 
одредаба, у вези са уписом  цркава и верских заједница у Регистар.859 Још увек 
постоје случајеви верске нетолеранције, напади на објекте верских заједница и 
говор мржње, али је њихов број у значајном опадању.860 

5.7.12. У погледу реформе затворског система, усвојени су Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 2013-2020. године861 и Закон о изменама и допунама 
закона о извршењу кривичних санкција862, чиме је домаће законодавство у овој 
области додатно усклађено са међународним и европским стандардима. Законом о 
изменама и допунама Кривичног законика863 предвиђено је да ће се пред судом као 
отежавајућа околност узимати чињеница када су кривична дела учињена из мржње 
због припадности раси, вероисповести, националној и етничкој припадности, пола, 
сексуалне оријентације или родног идентитета другог лица. Такође, 
декриминализовано је кривично дело клевете, али не и увреде. Законом о допуни 
Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију864 усвојеним 28. јула 
2011. године, Заштитник грађана је одређен да обавља послове Националног 
превентивног механизма за борбу против тортуре. 

5.7.13. У области унапређења  положаја жртава трговине људима, Влада је основала 
Центар за заштиту жртава трговине људима865. Израђен је Нацрт националне 
стратегије превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава 2013-2018. и 
акциони план уз нацрт ове стратегије.866  

5.7.14. У новембру 2012. године започела је израда нових прописа у области медија и 
информисања, као што је предвиђено Стратегијом развоја јавног информисања до 
2016. године867. До усвајања овог Извештаја  нови медијски закони још увек нису 
били усвојени.   

5.7.15. У области миграција, усвојен је Закон о управљању миграцијама868 и почело се са 
успостављањем локалних савета за миграције.  До сада је израдом локалних 

                                                   
858 „Службени гласник РС”, број 36/06.  
859 Упореди: Влада Републике Србије, Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени 
гласник РС”, број 60/13. 
860 Ibid. 
861 „Службени гласник РС”, број 41/13. 
862 „Службени гласник РС”,  број 55/14. 
863 „Службени гласник РС”, број 121/12.  
864 „Службени гласник РС – међународни уговори”, број 7/11.  
865 Одлука Владе од 13.04.2012. године. Видети: http://www.centarzztlj.rs/. 
866 Доступни на веб презентацији Министарства унутрашњих послова: 
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/nacrt-strategije-prevencije-suzbijanja-trgovine-ljudima.h   
867 „Службени гласник РС”, број 75/11. 
868 „Службени гласник РС”, број 107/12. 
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акционих планова обухваћено 146 oпштинa и грaдoвa, од чега је усвојено 135, а у 
истом броју општина и градова формирани су општински, односно градски савети 
за миграције. 869 

5.7.16. Република Србија је по први пут усвојила Закон о младима,870 а у току 2012. и 
неопходне правилнике за његово спровођење, што је од значаја за повећање 
друштвене партиципације младих.  

 
ОПИС СТАЊА У ОБЛАСТИ 
 
Људска права 

5.7.17. Уставни, законодавни и институционални оквир за поштовање међународног 
права који се односи на област људских права је успостављен, али су потребни 
додатни напори за обезбеђивање потпуне примене правног оквира и међународних 
инструмената.871 Република Србија потврдила је све главне међународне правне 
инструменте из области људских права. У јануару 2013. године представила је 
Извештај о људским правима за други циклус Универзалног периодичног 
прегледа872. Савет за људска права УН дао је 144 препоруке које треба да се испуне 
до 2016. године, од којих се 77 односе на права ЛГБТИ особа.873 Канцеларија за 
људска и мањинска права Републике Србије је 2013. године представила радни 
документ могућег националног институционалног механизма за праћење 
спровођења препорука УН за људска права,874 којим се Влади Републике Србије 
сугерише установљавање посебног националног механизма, ради обезбеђења пуне 
примене међународних инструмената и препорука уговорних тела. 
Административни капацитет Канцеларије још треба ојачати.875 

5.7.18. Уставна жалба добија на значају, као правно средство и делотворни правни лек за 
заштиту Уставом зајамчених људских права. Године 2012. дошло је до промене у 
судској пракси, јер је Уставни суд донео веома важне одлуке којима је прихватио 
уставне жалбе и у оваквим случајевима и доделио накнаде штете.876 

5.7.19. Европски суд за људска права донео је 13 пресуда у току 2013. године на основу 
притужби грађана Републике Србије Европском суду за људска права. Сличан 
тренд био је и у току 2011. и 2012. године, када је донето по 12 пресуда.877 Број 
нових представки се повећао, што је ставило Републику Србију на пето место 
земаља са највећим бројем предмета. Највећи број пресуда односи се на кршење 
права на правично суђење због трајања судских поступака и неизвршења домаћих 

                                                   
869 Извор: http://www.kirs.gov.rs/articles/olap.php?type1=22&lang=SER&date=0  
870 „Службени гласник РС”, број 50/11. 
871 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 12. Преузето са 
интернет презентације Канцеларије за европске интеграције: 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_2013.pdf 
872 Доступно на интернет презентацији Канцеларије за људска и мањинска права: 
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/ljudska-prava-cir/konvencije/63-upr-univerzalni-periodicni-pregled 
873 Ibid. 
874 Канцеларија за људска и мањинска права, „Разматрање предлога успостављања механизама владе високог 
нивоа за праћење спровођења препорука механизама УН за људска права, Београд, децембар 2013. 
875 Упореди: Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 51. 
876 Београдски центар за људска права, Људска права у Србији 2012, Београд, 2013. стр. 42. 
877 Подаци о пресудама доступни су на интернет презентацији Заступника Републике Србије пред Европским 
судом: http://www.zastupnik.mpravde.gov.rs/cr/articles/presude/  
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пресуда. У септембру 2013. године  на Суду је било више од 12.200 случајева који 
се тичу Републике Србије, и још 108 случајева у Комитету министара који је 
надлежан за надзор извршења пресуда.878 

5.7.20. Што се тиче Ревидиране европске социјалне повеље, као главног међународног 
документа за заштиту социјалних права,879 израђен је Други извештај о примени 
Ревидиране европске социјалне повеље у Републици Србији за период од 1. 
јануара 2008. године до 31. децембра 2011. године. Европски комитет за социјална 
права констатовао је у Закључцима о Републици Србији (2013.)одређене 
неусклађености правног оквира у вези са поменутим правима из ове повеље: 
временски период у којем незапослени имају одређене бенефиције исувише је 
кратак, а ниво социјалне помоћи је неадекватан, као и ниво помоћи старијим 
лицима која нису остварила права на пензију.880  

5.7.21. Број међунационалних инциденaта из године у годину све je мањи, али се они 
још увек дешавају.881 Што се тиче структуре међународних инцидената, предњаче 
оштећења објеката и ствари, физички напади и туче, као и вербални напади, а 
оштећени су најчешће припаднице ромске, албанске и горанске националне 
мањине.882  

5.7.22. Потребна је трајна сарадња између свих партнера, укључујући и финансијска 
средства, за обезбеђивање потпуног спровођења стратегије и акционог плана 
за унапређивање положаја Рома у Републици Србији и бављење питањем 
тешког положаја ромске популације.883 Поједина истраживања и извештаји 
указују на висок степен насиља у породици према Ромкињама.884   

5.7.23. Други Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у РС одржан је у 
јуну 2013. године. Канцеларија за људска и мањинска права организују 
координационе састанке посвећене извештавању према оперативним закључцима 
Семинара, као и имплементацији пројеката у овој области.  

5.7.24. У периоду од 2011. до 2013. године, Повереник за заштиту равноправности, као 
независтан и самосталан државни орган, примио је велики број жалби од грађана и 
наставио активности у циљу подизања свести о дискриминацији и постојећим 
механизмима за заштиту од дискриминације. Треба унапредити капацитете 
Повереника како би се обрадио повећани број жалби.885 

                                                   
878 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 51. 
879 Закон о потврђивању Ревидиране Европске социјалне повеље, „Службени гласник РС”, број 42/09. 
880 Закључци су доступни на интернет презентацији Савета Европе: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Serbia2013_en.pdf. Кратак преглед основних 
неусклађености садржан је у скраћеном извештају: Србија и Европска социјална повеља, доступан на: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/Serbia_en.pdf.  
881 О појединим случајевима опширније: Београдски центар за људска права, Људска права у Србији 2012, 
Београд, 2013. стр. 60. 
882 Влада Републике Србије, Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, брoj 
60/13. 
883 Опширније о проблемима и положају ромске националне мањине у: Влада Републике Србије, Стратегија 
превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, брoj 60/13; Европска комисија, Годишњи 
извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 43., стр. 56-57. 
884 Заштитник грађана, „Посебан извештај о ситуацији породичног насиља у Србији”, 2011; Центар за 
истраживање јавних политика, „Рањиве групе и реформа сектора безбедности: Роми и сектор безбедности у 
Србији”, Београд, 2014. Извештај доступан на: http://www.publicpolicy.rs/projekti/1#.U01CdqiSx8E   
885 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 54. 
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5.7.25. Слобода приступа информацијама добила је на значају у протеклим годинама 
спровођења Закона о приступу информацијама од јавног значајa886 и активног рада 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и 
његове службе.887 

5.7.26. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је 
више пута упозоравао да Закон о заштити података о личности888 садржи битне 
недостатке и поједине области оставља практично неуређеним, а ни после готово 
три године није донет Акциони план за спровођење усвојене Стратегије о заштити 
података о личности.889 Настављено је све интензивније обраћање грађана 
Поверенику ради заштите права у овој области: у 2012. години у раду је било 7.570 
предмета - 6.037 из области приступа информацијама, односно 1.533 из заштите 
података о личности. Тај број предмета је око 25% већи него у 2011. години.  

5.7.27. Заштита бранитеља људских права, односно припадника мировних покрета и 
новинара, још увек је недовољна. Међу групама које су највише дискриминисане 
су и бранитељи људских права који се често сусрећу с говором мржње и 
претњама890. О случајевима омаловажавања, говора мржње и претњама са којима се 
суочавају бранитељи људских права сведоче и извештаји појединих невладиних 
организација.891  

5.7.28. Положај ромске националне мањине је и даље тежак, али је уочљиво да је 
начињен низ корака да се положај ове националне мањине унапреди. Према 
Попису становништва из 2011. године, у Републици Србији живи 147.604 
припадника ромске националне мањине. У току 2013. године усвојен је Акциони 
план за период 2012-2014. година за спровођење Националне стратегије за 
унапређивање положаја Рома892. У припреми су полазне смернице за израду Нацрта 
стратегије за унапређивање положаја Рома 2015-2020. Међутим, Роми се и даље 
суочавају са тешким условима живота, посебно они који живе у неформалним 
(подстандардним) насељима у којима није обезбеђен адекватан приступ води и 
струји. Започело је спровођење новог поступка чији је циљ да осигура упис 
„правно невидљивих лица” и постигнути су охрабрујући почетни резултати.893 
Запошљавање Рома је још увек веома изражен проблем иако су одређени резултати 
постигнути, нарочито на територији АП Војводине.894 Националним акционим 
планом за запошљавање за 2013. годину предвиђен је и скуп мера усмерених ка 
подстицању запошљавања Рома.895   

                                                   
886 „Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10. 
887 Република Србија добила је велико признање почетком 2012. године, јер је у рангирању међународних 
невладиних организација Приступ информацијама и Центар за право и демократију српски Закон о приступу 
информацијама од јавног значаја проглашен најбољим на свету. http://www.rti-rating.org/results.html 
888 „Службени гласник РС”, број 97/08. 
889 Годишњи извештај Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2012. 
годину; Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 57. 
890 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 54. 
891 Комитет правника за људска права, Извештај о раду – 2013., стр. 20-22. 
892 http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/nacionalne-manjine/propisi-i-strategije 
893 Усвојени су Закон о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, „Службени гласник РС”, број 
85/12, Закон о пребивалишту и боравишту грађана, „Службени гласник РС”, број 87/11, Правилник о обрасцу 
пријаве пребивалишта на адреси установа, односно центара за социјални рад и др. О положају „правно 
невидљивих лица” Заштитник грађана је 2012. године објавио и посебан Извештај.  
894 Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, број 60/13. 
895 Национални акциони план запошљавања за 2013. годину, „Службени гласник РС”, број 117/12. 
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5.7.29. Становништво ромске националности и даље је изложено дискриминацији, 
нарочито у вези са приступом социјалној и здравственој заштити, запошљавању и 
адекватном становању, и још увек се често суочавају са говором мржње и 
претњама.896 У Београду је 2012. године расељено више неформалних 
(подстандардних) ромских насеља, а Град Београд је обезбедио расељеним Ромима 
смештај у мобилним стамбеним јединицама. Међутим, такав смештај се не може 
сматрати трајним решењем.897   

5.7.30. У вези са положајем особа са инвалидитетом, напори деинституционализације 
су настављени,898 заједно са развојем услуга у локалним заједницама. Међутим, 
треба појачати контролу животних услова у установама за социјалну заштиту и у 
психијатријским болницама.899 Поступци смештања у психијатријску болницу 
против воље и прописи који се односе на лишавање слободе особа са психолошким 
и интелектуалним сметњама треба усагласити са судском праксом Европског суда 
за људска права.900 Уопштено говорећи, треба унапредити социјалну интеграцију 
особа са инвалидитетом.901 Такође, треба обезбедити потпуну примену стратегија 
које се односе на унапређење положаја особа са инвалидитетом, а положај особа са 
инвалидитетом треба додатно сагледати у контексту процеса приступања 
Европској унији, као што је то већ учињено у појединим стручним анализама.902 

5.7.31. У току 2013. године усвојен је Правилник о техничким стандардима 
приступачности,903 који је израђен уз учешће цивилног друштва и стручне 
јавности. Овим правилником прописују се ближе технички стандарди 
приступачности и разрађују урбанистичко-технички услови за планирање простора 
јавних, саобраћајних и пешачких површина, као и прилаза до објеката и 
пројектовање новопројектованих и објеката који се реконструишу и посебних 
уређаја у њима. Додатак овог правилника чини сликовни приказ ознака 
приступачности.  

5.7.32. Све су чешће притужбе Поверенику за заштиту равноправности на дискриминацију 
особа са инвалидитетом у погледу коришћења и приступачности јавних 
објеката и површина, као и јавних услуга, што указује на то да је јавност боље 
информисана о правним средствима за пријављивање случаја дискриминације. 904  
Повереник за заштиту равноправности израдио је у 2013. години посебан Извештај 

                                                   
896 Београдски центар за људска права, Људска права у Србији 2012., Београд, 2013. стр. 100-104.  
897 Влада Републике Србије, Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, број 
60/13. 
898 Заштитник грађана, Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2012 годину, стр. 77-78. 
899 Београдски центар за људска права, Људска права у Србији 2012., Београд, 2013. стр. 81-83. 
900 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 54. 
901 О проблемима особа са инвалидитетом и деинституционализацији више на интернет презентацији 
Заштитника грађана: http://www.ombudsman.osobesainvaliditetom.rs/index.php?lang=sr  
902 Милка Дамјановић, Положај особа са инвалидитетом у контексту приближавања Европској унији, 
Национални демократски институт, Београд, 2013.  
903 Правилник о техничким стандардима приступачности, „Службени гласник РС”, број 46/13. 
904 Више података о проблему приступачности јавним објектима, површинама и услугама и случајевима 
дискриминације у: Повереник за заштиту равноправности, Скраћени годишњи извештај за 2012. годину, стр. 
38.; Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, број 60/13. 
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о приступачности пословних зграда државних органа особама са инвалидитетом, 
који указује на веома низак степен приступачности ових објеката.905 

5.7.33. Здравствено стање још увек је чест основ дискриминације у Републици Србији. Још 
увек нема посебних мера за подстицање равноправности особа чије 
здравствено стање може бити основ дискриминације. У области права на 
образовање, још увек се дешава да деца која живе са ХИВ-ом, односно деца чији су 
родитељи инфицирани овим вирусом, који су оболели или умрли од АИДС-а, 
бивају изолована од стране школске управе и друге деце.  

5.7.34. Интернет презентације органа државне управе израђују се у складу са 
Смерницама за израду веб презентација органа државне управе906, које усваја 
Влада. Смернице се посебно баве питањем електронске приступачности, чиме се 
побољшава приступ информацијама за особе са инвалидитетом. Ради праћења 
усклађености интернет презентација са усвојеним смерницама, донет је скуп 
Критеријума за израду веб презентација органа државне управе907 према којима се 
врши оцењивање сајтова. Прелиминарни подаци Управе за дигиталну агенду за 
2013. годину говоре о наставку тренда побољшања приступачности сајтова органа 
државне управе (просечна испуњеност критеријума је 42% у односу на 36% у 2012. 
години).908 

5.7.35. Према резултатима Пописа становништва из 2011. године, у Републици Србији 
живи 1.263.128 деце (21% од укупног броја становништава).909 Влада је 
основала Савет за права детета почетком 2014. године, чија је улога усмерена 
првенствено ка подизању одговорности државе да испуни своје обавезе у 
обезбеђивању потпуног укључивања деце у Републици Србији.910 У Складу са 
Пословником Народне скупштине Републике Србије, након избора 2012. године, 
конституисан је Одбор за права детета, чији је мандат да, пре усвајања, анализира 
законе из перспективе права детета, и проверава усклађеност националног 
законодавства са међународним стандардима.911 У току трајања скупштинског 
сазива конституисаног након избора 2012. године до расписивања избора крајем 
јануара 2014. године, одржано је 12 седница овог одбора.912 Заштитник грађана је 

                                                   
905 Повереник за заштиту равноправности, Извештај о приступачности пословних зграда државних органа 
особама са инвалидитетом (од 15. априла 2013. године) Извештај је доступан на интернет презентацији 
Повереника: http://www.ravnopravnost.gov.rs/rs/извештаји/извештаји. 
906 Смернице за за израду веб презентација органа државне управе – верзија 4.0, Управа за дигиталну агенду, 
2012., http://digitalnaagenda.gov.rs/media/docs/smernice_4_0.pdf (приступљено 17. 1. 2014.). 
907 Критеријуми за оцењивање веб презентација органа државне управе за 2011, 2012. и 2013. могу се наћи на 
веб-сајту Управе за дигиталну агенду, http://digitalnaagenda.gov.rs/dokumenti/publikacije 
908 Од 118 анализираних сајтова, 43% (51 презентација) пролази валидацију е-приступачности према W3C 
стандардима, 36% (43 презентације) има функционалност промене величине текста и слика, док 32% (38 
презентација) нуди алтернативни текст на месту фотографија и мултимедијалних садржаја. Ситуација је 
значајно боља када је у питању навигација само преко тастатуре, што подржава 79% сајтова (93 презентације), 
преузимање докумената у више формата нуди 72% сајтова (85 презентација), као и постављање искључиво 
докумената који су читљиви помоћу „читача екрана”, што је испуњено у 77% случајева (91 презентација). 
Коначни резултати извештаја за 2013. годину биће објављени на сајту Управе за дигиталну агенду током 2014. 
године.  
909 Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 
Београд, 2011. 
910 Влада Републике Србије, Саопштење од 29. јануара 2014. године. Доступно на:  
     http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=204051  
911 Пословник Народне скупштине Републике Србије, „Службени гласник РС”, број 52/10.  
912 Више информација о раду Одбора за права детета доступно је на интернет презентацији Народне 
скупштине: http://www.parlament.gov.rs/ 
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2009. године образовао Савет за права детета као стручно и саветодавно тело, 
које по предлогу Заштитника грађана или сопственој иницијативи, даје мишљење, 
упућује предлоге, покреће питања, разматра ставове и преиспитује праксу, 
стратегију и планове институције Заштитника грађана у области права детета.913 
Значајне активности у вези са правима детета, нарочито у вези са спречавањем и 
превенцијом вршњачког и других облика насиља над децом, предузима 
Канцеларија за људска и мањинска права, као и јединица за превенцију насиља при 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

5.7.36. Кровни закон о правима детета још увек није донет. Иако Породични закон 
садржи значајне мере које треба да унапреде положај детета, деци која не живе са 
оба родитеља често у пракси није обезбеђена адекватна заштита у погледу 
остваривања права на законско издржавање. 

5.7.37. Деца и породице деце са ретким болестима немају решено питање здравствене 
заштите у складу са принципима предвиђеним Конвенцијом о правима детета, 
лечење често није покривено обавезним здравственим осигурањем, законом је 
ограничено одсуство родитеља ради лечења детета, а није обезбеђена ни адекватна 
подршка породицама кроз радно-правно законодавство, нити друге врсте подршке 
породици.914  

5.7.38. Ради бољег усклађивања рада са породичним животом, у будућој реформи 
радно-правног законодавства нарочито би требало обратити пажњу на: увођење 
забране ноћног и прековременог рада за жену која доји дете; утврђивање обавезе 
послодавца да размотри захтев запосленог са дететом до три године живота како би 
му омогућио клизно радно време, или да део послова и радних задатака обави од 
куће или за време викенда; да се у вези са коришћењем одсуства због неге детета 
утврди ово право и за жене које обављају рад код послодавца на основу уговора ван 
радног односа; да се омогући родитељу детета да за време одсуства са рада ради 
неге детета, може на његов захтев да ради са непуним радним временом, и 
сразмерно томе остварује зараду и др. 

5.7.39. У току 2012. године, основана је Јединица за превенцију насиља у оквиру 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Основни задатак ове 
јединице је заштита деце од насиља у оквиру образовно-васпитног система, 
смањење насиља над и међу децом, стварање безбеднијег окружења за учење и 
развој, спровођење програма „Школа без насиља”, успостављање партнерских 
односа и учествовање у информисању јавности, медија и стручних лица о свим 
релевантним активностима на плану заштите деце од насиља и др.915 

5.7.40. Проблем вршњачког насиља још увек је широко распрострањен. Забрињава 
чињеница да деца процењују да је вршњачко насиље веома распрострањено у 
школама - чак 73% деце изјаснило се да се вршњачко насиље дешавало у школама 
(често, повремено или ретко). Свега 15% анкетираних основаца и средњошколаца 
изјаснило се да се није сретало са насиљем међу ученицима у својој школи. 
Вршњачко насиље је значајно израженије у основним него у средњим школама, па 

                                                   
913 Заштитник грађана, Одлука о образовању Савета Заштитника грађана за права детета од 15.04.2009. 
914 Упореди: Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, број 60/13. 
915 Више података о овој јединици на: http://www.mpn.gov.rs/o-ministarstvu/jedinica-za-prevenciju-nasilja  
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је скоро 90% основаца имало непосредно искуство са вршњачким насиљем, док је 
такво искуство имало 60% ученика у средњим школама.916  

5.7.41. Треба учинити даље напоре у циљу заштите деце од насиља, посебно насиља међу 
децом и младима. Међусекторска координација у откривању случајева насиља над 
децом, извештавању и одговарању на њих постоји само у мање од 20% општина. 
Још нису усвојене алтернативне санкције за малолетне учиниоце кривичних 
дела.917 

5.7.42. Постепено се решава проблем избеглица и интерно расељених лица. На 
територији Републике Србије борави 66.408 избеглица из Републике Хрватске и 
Босне и Херцеговине и око 210 хиљада интерно расељених лица, док се на 
територији Косова и Метохије налази више од 20 хиљада интерно расељених лица. 
На територији Републике Србије постоји 25 колективних центара у којима је 
смештено 1.997 лица. Број колективних центара  се смањује - у току 2012. и 2013. 
године угашено је 16 колективних центара918, а процес је настављен и у другој 
половини 2013. године.   

5.7.43. У области управљања миграцијама, усвојен је Закон о управљању 
миграцијама919. Комесаријат за избеглице и миграције законом је добио читав низ 
нових надлежности, а гранични органи су показали проактиван став и постигли су 
резултате и напредак. Број откривених нерегуларних миграната који пролазе кроз 
Републику Србију чије је крајње одредиште ЕУ се повећао: Република Србија је у 
2012. пријавила више од 13.900 нелегалних прелазака преко границе. Ово 
представља пораст од 34% у односу на 2011. годину.920  

5.7.44. Забрињава појава све већег броја тражилаца азила из Републике Србије, 
којима је одбијен захтев за азил у земљама чланицама ЕУ. Иако се примена 
Споразума о реадмисији између ЕУ и Републике Србије наставља без значајнијих 
проблема, капацитети и ресурси за интеграцију повратника у оквиру процеса 
реадмисије веома су ограничени.921 Према евиденцији Министарства унутрашњих 
послова, у 2012. години примљено је 7.709 захтева за реадмисију, од тога је 6.581 
захтев одобрен, а у  истом периоду по основу Споразума о реадмисији у Републику 
Србију повратак је остварило 6.740 држављана преко граничних прелаза.922 Разлоге 
ових миграторних трендова треба потражити у подацима о социјалној 
искључености тражилаца азила.923 Министри полиције и правосуђа ЕУ су почетком 

                                                   
916 Заштитник грађана, Извештај Заштитника грађана и панела младих саветника, Заштита деце од насиља у 
школама, Београд, 2011, стр. 19-20. 
917 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 54. 
918 Подаци Комесаријата за избеглице и миграције. Више информација на интернет презентацији Комесаријата:  
http://www.kirs.gov.rs/ О стању у колективним центрима опширније: КИРС, Преглед стања у формалним 
колективним центрима, март, 2013. 
919  „Службени гласник РС”, број 107/12. 
920 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србијие за 2013. годину, стр. 59.  Такође: 
    Комесаријат за избеглице и миграције, Миграциони профил Републике Србије за 2012, годину, стр. 46. 
Доступно на: http://www.kirs.gov.rs/docs/migracije/Migracioni_profil_Republike_Srbije_za_2012.pdf  
921 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 59. 
922 Комесаријат за избеглице и миграције, Миграциони профил Републике Србије за 2012, годину, стр. 46. 
Доступно на: http://www.kirs.gov.rs/docs/migracije/Migracioni_profil_Republike_Srbije_za_2012.pdf  
923 Група 484, Тражиоци азила из Србије - миграције, сиромаштво и ризици од трговине људима, Београд, 
април 2013, стр. 10. Доступно на: http://grupa484.org.rs/  



 

235 
 

2014. године усвојили додатне мере са циљем смањења броја тражилаца азила из 
земаља западног Балкана.924  

5.7.45. Република Србија мора да начини додатне напоре како би се обезбедило 
поштовање права тражилаца азила, као и постепено усаглашавање са 
правним тековинама Европске уније о легалним миграцијама.925 Значајно је 
повећан број лица која у Републици Србији траже азил, нарочито након 
интензивирања оружаних сукоба у Сирији. Капацитети за смештај тражилаца азила 
у РС су недовољни, што се нарочито показало у другој половини 2013. године.926. 
Влада је преузела хитне мере за отварање нових привремених смештаја, 
доношењем посебног закључка крајем 2013. године927. Међутим, отворена 
ксенофобија и непријатељство, па и насиље према тражиоцима азила и другим 
мигрантима, били су веома изражени у срединама у којима је требало успоставити 
нове смештајне капацитете.928 У вези са азилантима посебан проблем представља 
повећан број малолетних тражилаца азила без пратње, као и у вези са режимом 
издржавања казне у установама за извршење заводских санкција.929 Од 2008. 
године, када је усвојен Закон о азилу, до јуна 2014. године пет лица је добило 
избeглички стaтус, a седам лицa супсидиjaрну зaштиту,  од укупно 14.501 лица која 
су трaжила aзил у Републици Србиjи.930 

5.7.46. У току 2013. године, Министарство унутрашњих послова израдило је Нацрт 
националне стратегије превенција и сузбијања трговине људима и заштите 
жртава 2013-2018. и акциони план.931 Након доношења Уредбе о мрежи установа 
социјалне заштите932, Влада је основала Центар за заштиту жртава трговине 
људима, као установу у систему социјалне заштите чија је основна делатност 
усмерена ка свеобухватној заштити жртава трговине људима.933 Од 2008. године 

                                                   
924 Услед све већег броја тражилаца азила из земаља западног Балкана којима је одбијен захтев за азил, 
министри полиције и правосуђа земаља чланица ЕУ усвојили су тзв. „заштитни механизам”, који је ступио на 
снагу 9. јануара 2014. године, а који омогућава суспензију безвизног режима између ЕУ и ових земаља на шест 
месеци. Земље у којима је највећи прилив лица којима је одбијен захтев за азил у земљама ЕУ су Немачка, 
Белгија, Шведска, Швајцарска и Луксембург. Опасност од привременог увођења визног режима реално постоји 
и када је реч о Републици Србији. Oд укупнoг брoja примљених зaхтeвa зa рeaдмисиjу (7.709) у 2012. гoдини, 
готово половина захтева поднета је из СР Немачке (48,33%), потом из Мађарске (15,90%) и Шведске (12,53%). 
Што се полне структуре тиче, 62% чине мушкарци, док жене чине 38%. Када је у питању старосна структура, 
пунолетна лица чине 64,69%, а малолетна 35,31%924. Комесаријат за избеглице и миграције, Миграциони 
профил Републике Србије за 2012, годину, стр. 46. Доступно на: 
http://www.kirs.gov.rs/docs/migracije/Migracioni_profil_Republike_Srbije_za_2012.pdf  
925 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 59. 
926 Посебан проблем представљало је стање испред Центра за азил у Боговађи, у коме се свакодневно налазило 
чак и више стотина лица - страних држављана, која нису имала приступ смештајним капацитетима Центра и 
храни која се смештеним тражиоцима дистрибуира у Центру. 
927 Влада Републике Србије, Закључак Владе од 25.11.2013. године. 
928 Саопштење Владе од 28.11.2013. Доступно на:  
    http://www.srbija.gov.rs/vesti/sekcija.php?start=20&id=249  
929 Упореди: Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, број 60/13. 
930 Право на уточиште у Републици Србији 2013, Београдски центар за људска права, Досије Студио, Београд 
2014. године. 
931 Доступни на интернет презентацији Министарства унутрашњих послова: 
     http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/nacrt-strategije-prevencije-suzbijanja-trgovine-ljudima.h  
932 Влада Србије, Уредба о мрежи установа социјалне заштите, „Службени гласник РС”, број 16/12. 
933 Центар за заштиту жртава трговине људима, основан као установа социјалне заштите, обавља послове 
процене стања, потреба, снага и ризика жртава трговине људима, врши послове идентификације и обезбеђује 
адекватну помоћ и подршку жртвама трговине људима, у циљу њиховог опоравка и реинтеграције. Више 
података о раду Центра на интернет презентацији Центра: http://www.centarzztlj.rs/   
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Влада је успоставила Савет за борбу против трговине људима и именовала 
координатора борбе против трговине људима.934 У току 2013. године, 
идентификовано је 92 случаја жртава трговине људима. У односу на 2012. годину, 
идентификован број жртава трговине људима повећан је за 16%. Особе женског 
пола чиниле су 68% идентификованих жртава.935 Деца жртве трговине људима и 
искоришћавања у проституцији и порнографији изложена су актима 
дискриминације, а подаци службе за кооординацију заштите жртава трговине 
људима указују на високу заступљеност малолетних жртава (близу 50%).936 

5.7.47. Група експерата за борбу против трговине људима (Group of Experts on Action 
against Trafficking in Human Beings – GRETA) поздравила је напредак Републике 
Србије у борби против трговине људима. У Извештају Групе оцењено је да је 
Република Србија преузела више важних законских и институционалних корака у 
борби против трговине људима. Такође, Република Србија је успоставила опсежан 
приступ за идентификацију жртава, али више треба да буде учињено у утврђивању 
жртава у области радне експлоатације и злоупотребе деце. Група GRETA је 
оценила да ће бити неопходно обезбеђивање буџетских средстава за спровођење 
нове стратегије.937 

5.7.48. Дошло је до одређених активности у вези са заштитом права лезбејки, 
хомосексуалаца, бисексуалаца, трансродних особа и интерсексуалаца (ЛГБТИ 
особе). Парада поноса која је требало да буде одржана 28. септембра 2013. године у 
Београду, поново је отказана на основу безбедносних разлога. Ово покреће један 
број питања у вези са недостатком довољне политичке подршке за заштиту права 
ЛГБТИ особа, неспровођењем уставом загарантованих права на изражавање и 
права на окупљање и удруживање, као и капацитета власти да поступају са 
претњама радикалних група.938 Ширење, промовисање и подстицање мржње и 
друге нетрпељивости према ЛГБТИ особама, на јавним скуповима, путем медија и 
интернета, као и кроз графите мржње и на друге начине, још увек су честа појава.939 
У области радних односа, образовања, здравствене заштите, јављају се случајеви 
дискриминације ЛГБТИ особа (малтретирање на радном месту, употреба 
дискриминативног језика у службеној комуникацији, омаловажавање, вређање и 
др.).  

5.7.49. У вези са положајем трансполних особа, не постоје законска решења која би 
штитила њихова права и јасно омогућила брзу промену личних докумената,940 

                                                   
934 Више информација на интернет презентацији МУП: http://www.mup.gov.rs/cms_lat/sadrzaj.nsf/savet-vlade-za-
borbu-protiv-trgovine-ljudima.html  
935 Центар за заштиту трговине људима, Статистички подаци за идентификацију 2013. Доступно на интернет 
презентацији: http://www.centarzztlj.rs/index.php/statistika  
936 Више података о овој установи на: http://www.centarzztlj.rs/  
937 Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 
Human Beings by Serbia (First evaluation round, adopted on 8 November 2013, Published on 16. January 2014). 
Извештај доступан на: 
      http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Reports/GRETA_2013_19_FGR_SRB_public_en.pdf 
938 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 12, стр. 54. 
939 Београдски центар за људска права, Људска права у Србији 2012, Београд, 2013. стр. 94-97; Стратегија 
превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, број 60/13.   
940 Као пример добре праксе спречавања дискриминације на основу другачије сексуалне орјентације, посебно 
треба поменути прву правоснажну пресуду у Републици Србији која се тиче дискриминације на раду услед 
другачије сексуалне оријентације. Ова пресуда донета је крајем 2012. године. Реч је о пресуди Апелационог 
суда у Новом Саду, којом је утврђено дискриминаторско понашање и тежак облик дискриминације против 
М.А. (25) из Вршца од стране његовог колеге Д.К. (26) из Влајковца. М. А. заступала је правна служба Геј 
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Заштитник грађана је образовао заједничку експертску радну групу са 
Повереником за заштиту равноправности која је спровела анализу прописа којима 
се уређују положај и права трансполних особа, у циљу неопходне измене и допуне 
појединих закона.941 Комисија у Министарству здравља је, у јуну 2012. године, 
израдила смернице „Приступи за промену пола трансродних особа”, на основу 
којих је Републички фонд за здравствено осигурање у финансијском плану 
утврдио, а затим и обезбедио средства за промену пола (РФЗО сноси трошкове у 
висини од две трећине, а трећину трошкова сноси пацијент).942 

5.7.50. У области образовања још увек постоји значајно неразумевање према лицима 
другачије сексуалне оријентације или родног идентитета.943 Једна од препорука 
Повереника за заштиту равноправности односила се и на преузимање неопходних 
мера како би се обезбедило увођење афирмативних и тачних приказа истополне 
сексуално-емотивне оријентације, трансродности, трансполности и 
интерсексуалности у све уџбенике (како природних, тако и друштвених наука), као 
и спровођење анализе уџбеника у циљу проналажења и елиминисања 
дискриминишућих садржаја у образовању. 944  

5.7.51. Расположиви подаци потврђују да су жене у неповољнијем положају у односу на 
мушкарце у свим областима друштвеног живота.945 Нарочито је забрињавајућа 
дискриминација жена на тржишту рада, у погледу учешћа у одлучивању, 
дискриминација жена у економској сфери и образовању, родно засновано насиље 
према женама, родна неједнакост у медијима и др.946 Она се огледа у мањој стопи 
активности жена у односу на мушкарце, у њиховој лошој позицији на тржишту 
рада, мањим шансама за запошљавање и за напредовање на послу, нижој накнади 
за рад и др.947   

5.7.52. И даље не постоји родно осетљива статистика, односно сакупљање и обрада 
података према полу, које би омогућило да се прате, истражују и анализирају 
подаци о положају мушкараца и жена. Унапређењу статистике може да допринесе 
увођење индекса родне равноправности који постоји на нивоу земаља ЕУ, а који је 
формулисан тако да обезбеђује праћење потреба и положаја и мушкараца и жена 
који припадају рањивим категоријама. Изузетак су Национална служба за 

                                                                                                                                                       
Стрејт Алијансе (ГСА). Поступак је започео у априлу 2011. године. Правоснажном пресудом Апелационог суда 
наложено је туженом Д.К. да оштећеном М.А. исплати 180 хиљада динара за претрпљене душевне болове због 
повреде права личности, угледа и части, као и да правној служби ГСА надокнади судске трошкове у износу од 
99 хиљада динара. Суд је утврдио да је тужени Д.К. дискриминаторски поступао према тужиоцу М.А. због 
његове истополне сексуалне оријентације и да је тај поступак понављао током шестомесечног периода, чиме је 
извршио тежак облик дискриминације. Суд је пресуду донео на основу релевантних одредаба Закона о забрани 
дискриминације, и Устава Републике Србије. Упореди: Повереник за заштиту равноправности, Скраћени 
годишњи извештај за 2012. годину, стр. 37.   
941 Заштитник грађана, Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2012. годину, стр. 66.  
942 Упореди: Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, број 60/13. 
943 Геј стрејт алијанса, Годишњи извештај за 2012. годину. 
944 Препорука Повереника за заштиту равноправности Министарству просвете и науке, НПС и Заводу за 
унапређење образовања, бр. 649/11 од 10. јуна 2011. године.  
945 Упореди: Марина Благојевић Хјустон, Жене и мушкарци у Србији - шта нам говоре бројеви?,  УНДП, 
Београд, 2011.  
946 Више у публикацији Дискриминација жена на тржишту рада, Виктимолошко друштво Србије, 2012, 
http://www.vds.org.rs/KnjigaDiskriminacijaZenaNaTrzistuRadaUSrb.htm  
947 Повереник за заштиту равноправности, Скраћени годишњи извештај за 2012. годину, стр. 30. 
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запошљавање и Републички завод за статистику.948 Такође, не постоји ни родно 
буџетирање, односно разврставање средстава у односу на  пол. 

5.7.53. Измене и допуне Закона о избору народних посланика за Народну скупштину 
Републике Србије и Закона о локалним изборима утицале су на повећање броја 
жена посланика и одборника у Народној скупштини и скупштинама јединица 
локалне самоуправе. Законске измене су довеле до повећања броја посланица у 
Народној скупштини, са 20,4% у периоду 2008-2012. године на 34% после избора у 
мају 2012. године.949  

5.7.54. Што се тиче права жена и родне равноправности, у априлу 2013. године основан 
је Савет за родну равноправност, као међуминистарско тело са задатком да 
предлаже мере и иницијативе за побољшање родне равноправности.  У одређеном 
броју општина још увек нису основане локалне комисије за родну равноправност 
или именована лица надлежна за родну равноправност, чије је оснивање, односно 
именовање, прописано Законом о равноправности полова950. Према Закону о 
министарствима из априла 2014. године, престала је да постоји Управа за родну 
равноправност за склопу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања.  

5.7.55. Насиље у породици, нарочито над женама, је распрострањено. Жене чине 
79,6% пунолетних лица која су евидентирана у систему социјалне заштите као 
жртве насиља у породици, а оштећене жртве правоснажно осуђених пунолетних 
лица за кривично дело насиље у породици су у 75% случајева жене. Жене и 
девојчице су чешће изложене и другим формама родно заснованог насиља, попут 
сексуалног узнемиравања, силовања, прогањања и др.951 Треба појачати заштиту 
жена од свих облика насиља и унапредити механизме за координацију прикупљања 
и размене података између релевантних актера.  

5.7.56. Република Србија је 2013. године ратификовала Конвенцију Савета Европе о 
спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици952. 
Акциони план за спровођење Националне стратегије за спречавање и сузбијање 
насиља над женама још није усвојен.953 Република Србија је 2013. године 
представила свој напредак у имплементацији УН Конвенције о елиминацији свих 
облика дискриминације жена (CEDAW)954 пред Комитетом за праћење примене ове 
конвенције у Женеви. 

5.7.57. Најчешћи облик дискриминације на основу старосног доба је у области рада, 
односно недоступности радног места за особе старије од педесет година.955 Однос 
према старијима у домовима и стационарима за старија лица често је 

                                                   
948 Ibid. 
949 Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, „Службени гласник РС”, број 28/11, чл. 
8; Закон о локалним изборима, „Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11. чл. 20. ст. 3.  
950 Службени гласник РС”, број 104/09, чл. 39. 
951 Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, број 60/13.  
952 Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља 
у породици, „Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 12/13.  
953 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 53.  
954 Одговори на питања која се односе на Други и Трећи периодични Извештај о примени Конвенције о 
елиминисању свих облика дискриминације жена.  
955 Михајловић С., Михајловић В., Старији радници, - неки на послу, а неки ни посла ни пензије, Центар за 
демократију, Београд, 2011. 
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забрињавајући.956 Честа је појава занемаривања и злостављања старијих, као и 
дискриминација старијих у коришћењу јавних услуга. Нарочито се мора водити 
рачуна о материјалном положају старијих и смањењу сиромаштва ове осетљиве 
друштвене групе.957 

5.7.58. Услови смештаја лица лишених слободе још увек су лоши. Неопходни су даљи 
напори како би се побољшали услови за живот и здравствена нега и пружили 
адекватни програми терапије за затворенике, као и програм за њихово образовање 
и реинтеграција њиховог поновног укључивања у друштво. Алтернативне санкције 
треба да се уведу у већем обиму. И даље не постоји довољан број затворског 
особља у директном контакту са затвореницима. 958 Заштитник грађана је у 2012. 
години покренуо 396 поступака (394 по притужби грађана и два по сопственој 
иницијативи) у вези са лицима лишеним слободе (поступци обухватају не само 
лица која се налазе на извршењу затворске казне, већ и лица која се налазе у 
полицијском притвору, психијатријским болницама и др), а током 2012. године 
окончан је рад на 243 притужбе.959 

5.7.59. Када је реч о слободи изражавања и праву медија, клевета је декриминализована, 
док је говор мржње препознат као отежавајућа околност. Међутим, потребни су 
даљи кораци како би се осигурало успешно спровођење медијске стратегије. И 
даље је потребно свеобухватно разматрање питања директног финансирања медија 
и контроле медија од стране државе, укључујући и медије на локалном нивоу. 
Неизвесност око модела финансирања два јавна медијска сервиса (Радио-
телевизија Србије – РТС и Радио-телевизија Војводине – РТВ) доводи у питање 
њихов опстанак и представља разлог за забринутост, узимајући у обзир да РТВ 
емитује програм на језицима мањина. Поступак којим се именују чланови 
Републичке радиодифузне агенције и даље изазива забринутост. Законски 
инструменти о јавном информисању и медијима, као и јавним медијским сервисима 
и електронским комуникацијама, још нису усвојени. Претње новинарима и насиље 
над њима и даље представљају значајан фактор за самоцензуру.960 Често се 
спроводе медијске кампање засноване на анонимним изворима или информацијама 
које су „процуриле”. Ове кампање, које износе детаље у вези са истрагама или 
најављују хапшења, подривају поверење у судске институције, крше законе о 
личним подацима и оспоравају претпоставку невиности.961 

5.7.60. У току је спровођење процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање 
радио и телевизијског програма у Републици Србији. Националном стратегијом962 
предвиђено је усвајање одговарајуће шеме подршке осетљивим друштвеним 
групама у процесу преласка на дигитално емитовање, нарочито особама са 
инвалидитетом, старијим и социјално угроженим корисницима, у циљу 
остваривања права на информисање у процесу дигитализације и како би се 

                                                   
956 Упореди: Материјал за чланове ОЦД  учесника обука: Знање у служби права - Значај заштите и 
мониторинга људских права старијих, Пројекат: За достојанственији живот старих у резиденцијалном 
смештају, Amity, Аутономни женски центар, Београд, 2013. 
957 Стратегија превенције и заштите од дискриминације, „Службени гласник РС”, број 60/13. 
958 Упореди: Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр.52. 
959 Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину, http://www.zastitnik.rs/index.php/lang-
sr/izvestaji/godisnji-izvestaji  
960 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину. 
961 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 52-53. 
962 Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици 
Србији („Службени гласник РС”, бр. 52/09, 18/12 и 26/13). 
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спречила њихова маргинализација и социјална искљученост.963 Напокон, 
Стратегијом је предвиђено да мрежа за дигитално емитовање пружи корисницима 
нове могућности, од којих су неке посебно значајне за социјално укључивање - 
титловање у реалном времену, избор титлова и тонског записа на више језика, већи 
број нових канала са локалним садржајима, садржајима за националне мањине и др.  

5.7.61. У погледу приступа рачунару и интернету, 59,9% домаћинстава поседује 
рачунар, што представља повећање од 4,7% у односу на 2012. годину.964 Овај тренд 
је испод просека ЕУ, који је у 2013. години износио 72%.965 Највећи јаз видљив је 
код структуре домаћинстава према месечном приходу: рачунар већином поседују 
домаћинства са месечним приходом преко 600 евра (88,9%), док учешће 
домаћинстава с приходом до 300 евра износи свега 47,2%. Сличан тренд је 
присутан и у погледу поседовања интернет прикључака: већином га поседују 
домаћинства са месечним приходом преко 600 евра (89,8%), односно свега 39,5% 
домаћинстава са приходом мањим од 300 евра.966 Широкопојасну интернет 
конекцију већином поседују домаћинства која имају месечне приходе веће од 600 
евра - 70,5%, односно свега 29,8% домаћинстава са приходом мањим од 300 евра.967  

5.7.62. Изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност968 с краја 2013. године 
стопа ПДВ на рачунаре и рачунарску опрему повећана је за 150% – са ниже 
стопе од 8% на општу стопу од 20%. Очекује се да ће ова промена утицати на мање 
стопе раста употребе рачунара у наредном периоду, посебно када су у питању 
социјално угрожене друштвене групе.  

5.7.63. Закон о електронским комуникацијама969 уређује пружање услуга 
универзалног сервиса.970 Министарство културе, информисања и информационог 
друштва донело је Правилник о универзалном сервису (2012.)971 којим су ближе 
уређене посебне мере које особама са инвалидитетом и социјално угроженим 

                                                   
963 Видети препоруке студије „Шема помоћи за најугроженије становништво у процесу дигитализације 
земаљске телевизије”, интернет презентација Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва: 
http://www.inkluzija.gov.rs/?p=21002&lang=cs 
964 Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2013., Републички завод за 
статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/14/03/PressICT2013.pdf 
965 E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 396, November 2013, http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/news/special-eurobarometer-396-e-communications-household-survey  
966 Овај јаз се смањио у односу на 2012. годину – стопа раста интернет прикључака код домаћинстава са 
приходима већим од 600 евра била је 3,5%, код домаћинстава са приходима између 300 и 600 евра 6,8%, док је 
у сегменту прихода до 300 евра стопа раста била 9,7%. 
967 Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2013. Републички завод за 
статистику, објављено 23. 9. 2013., http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/ 
00/01/14/03/PressICT2013.pdf (приступљено 17. 1. 2014.). 
968 Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12 и 
108/13). 
969 Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10 и 60/13-УС). 
970 Као „скупа основних електронских комуникационих услуга одређеног обима и квалитета, које су доступне 
свима на територији Републике Србије по прихватљивим ценама”. Основне услуге универзалног сервиса су: 1) 
приступ јавној комуникационој мрежи и јавно доступним телефонским услугама на фиксној локацији, 
укључујући услугу преноса података која обезбеђује функционалан приступ Интернету; 2) приступ услугама 
обавештења и јавним телефонским именицима; 3) коришћење јавних телефонских говорница; 4) бесплатно 
упућивање позива службама за хитне интервенције; 5) посебне мере које особама са инвалидитетом и 
социјално угроженим корисницима осигуравају једнаке могућности за приступ јавно доступним телефонским 
услугама, укључујући упућивање позива службама за хитне интервенције, услугама обавештења и јавним 
телефонским именицима. 
971 Правилник о универзалном сервису („Службени гласник РС”, број 24/12). 
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корисницима осигуравају једнаке могућности за приступ јавно доступним 
телефонским услугама. Према подацима РАТЕЛ, сви оператори су испунили своје 
обавезе и обезбедили могућност коришћења услуга универзалног сервиса.972. 
РАТЕЛ није искористио законску могућност прописивања обавезе операторима у 
вези са увршћивањем у понуду терминалне опреме прилагођене особама са 
различитим врстама инвалидитета973. РАТЕЛ до сада није инсистирао на 
постављању нових телефонских говорница, нити је прописао обавезу њиховог 
постављања974, као ни обавезу прилагођавања постојећих телефонских говорница за 
коришћење особама са инвалидитетом. 

 
Друштвена партиципација 

5.7.64. Влада је основала Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом975. На овај 
начин, успостављен је институционални механизам за подршку и развој цивилног 
дијалога између Владиних институција и организација цивилног друштва, ради 
суштинског укључивања цивилног друштва у процес доношења одлука, као и  
размену мишљења између равноправних партнера у конструктивном дијалогу.976 

5.7.65. Значајно питање друштвене партиципације је учешће организација цивилног 
друштва (у даљем тексту: ОЦД) у преговорима за пуноправно чланство у ЕУ. 
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је изразила пуну спремност да 
подржи и помогне учешће ОЦД у преговарачком процесу током приступања ЕУ. 
Влада РС је донела документе који обезбеђују да се преговарачки процес у овој 
фази одвија несметано и да ова документа предвиђају могућност учешћа ОЦД у 
преговарачким тимовима. 

5.7.66. Од изузетне је важности питање информисаности и учешћа осетљивих 
друштвених група у преговарачкој структури за преговоре о приступању ЕУ. 
Европски комитет за социјална права оценио је да је учествовање лица која живе у 
сиромаштву и социјалној искључености у примени, надзору и оцени мера за 
смањење сиромаштва од кључне важности за обезбеђивање релевантности и 
ефикасности тих мера977. Осетљиве друштвене групе укључене су у процес 
преговарања кроз учешће репрезентативних организација цивилног друштва, 

                                                   
972 Одлука о одређивању оператора који имају обавезу да обезбеђују универзални сервис („Службени гласник 
РС”, број 15/10). Према плану РАТЕЛ, у оквиру прве фазе реализације универзалног сервиса, било је 
предвиђено покривање 712 места у којима је број прикључака на сто становника мањи од десет или фиксних 
прикључака нема и постоји непотпуна покривеност сигналом мобилне телефоније. Резултат ових активности је 
227 нових корисника универзалног сервиса, док је за још педесетак реализација прикључка у току. Сви нови 
прикључци реализовани су преко Телекома Србија, док Теленор и Vip mobile нису пријавили захтеве 
корисника за пружањем услуга, иако су обезбедили техничке могућности. Извор: РАТЕЛ. 
973 Када су у питању посебне мере које особама са инвалидитетом обезбеђују једнаке могућности за приступ 
јавно доступној телефонској услузи, Правилник о универзалном сервису предвидео је следеће: увршћивање 
терминалне опреме прилагођене особама са различитим врстама инвалидитета (оштећења слуха, вида итд.) у 
понуду оператора који пружају услуге универзалног сервиса, као и прилагођавање телефонских говорница за 
приступ и коришћење особама са инвалидитетом. 
974 Образложивши такву одлуку високим процентом покривености територије сигналом мобилне телефоније, 
као и високим трошковима одржавања говорница. 
975 Уредба о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, „Службени гласник РС”, број 26/10. 
976 Годишњи Извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за 2013. годину, 
http://civilnodrustvo.gov.rs/dokumenta/dokumenta-kancelarije/  
977 European Committee of Social Rights – Conclusions 2013 (Serbia). Доступно на: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Serbia2013_en.pdf 
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посредством министарства које се налази на челу преговарачке групе, а уз стручну 
и организациону подршку Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. 

5.7.67. У погледу укључивања осетљивих друштвених група у процес приступања ЕУ 
важно је напоменути и значај унапређења већ успостављених или коришћења 
нових консултативних механизама Владе. Пример постојећег механизма који је 
показао потенцијал за унапређење положаја осетљивих група јесу Секторске 
организације цивилног друштва (СЕКО)978. У наредном периоду очекује се 
формирање новог механизма – Заједничког консултативног одбора који ће бити 
састављен од представника Европског економског и социјалног комитета и 
представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици 
Србији.  

5.7.68. Према Закону о удружењима, из буџета Републике Србије обезбеђују се средства 
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса. У 2013. години 
усвojена је Урeдба o измeни и дoпуни Урeдбe о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења, а којом су уведене олакшане процедуре 
приликом подношења конкурсне документације.979 

5.7.69. Према подацима Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, зa финaнсирaњe 
удружeњa и других OЦД у 2012. гoдини исплаћено је укупнo 8,63 милиjaрдe 
динaрa нa свим нивoимa влaсти у Рeпублици Србиjи (8.629.788.784.44) 980. 
Укупнo 22 рeпубличкa oргaнa у 2012. гoдини исплaтилa су 5,82 милиjaрдe динaрa 
зa пoдршку удружeњимa и другим OЦД, 71 oргaн лoкaлнe сaмoупрaвe исплaтиo je 
1,23 милиjaрдe динaрa, док су oргaни грaдских упрaвa Града Бeoгрaдa, Нoвoг Сaдa 
и Нишa исплaтили 1,53 милиjaрди динaрa удружeњимa и другим oргaнизaциjaмa 
цивилнoг друштвa, а пет oргaнa АП Вojвoдинe исплaтилo је укупно 49 милиoнa 
динaрa пoдршкe. 981  

5.7.70. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је у току 2013. године 
координирала учешће Србије у програму Европске уније „Европа за грађане и 
грађанке”.982 Уредбом о оснивању Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом 
предвиђено је њено учешће у изради годишњег збирног извештаја о утрошку 
средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и исплаћена 
удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета 
Републике. 

5.7.71. У Народној скупштини је унапређена пракса јавних расправа у одборима у 
форми јавног слушања. Јавна слушања су институционализована кроз Закон о 

                                                   
978 СЕКО је успоставила Канцеларија за европске интеграције као механизам консултација са организацијама 
цивилног друштва којим се омогућава њихово учешће у програмирању и праћењу коришћења средстава ЕУ и 
друге међународне развојне помоћи. Више информација доступно је на интернет презентацији: 
http://www.cdspredlaze.org.rs/  
979 Годишњи извештај о раду Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. за период јануар – децембар 
2013. године, страна 5. 
980 Гoдишњи збирни извeштaj o утрoшку срeдстaвa кoja су кao пoдршкa прoгрaмским и пројектним 
aктивнoстимa планирана и исплaћeнa удружeњимa и другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa из јавних 
средстава Рeпубликe Србиje у 2012. гoдини http://civilnodrustvo.gov.rs/zbirni-izvestaj/godisnji-zbirni-izvestaj-2012/  
981 Ibid. 
982 Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Извештај о резултатима програма „Европа за грађане и 
грађанке”2013. доступно на: http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/odlicni-rezultati-programa-evropa-za-gradjane-
gradjanke-u-2013-godini/   
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Народној скупштини983 и Пословник Народне скупштине.984 Од образовања сазива 
Народне скупштине 2012. године, одржано је 36 јавних слушања о различитим 
друштвеним темама.  

5.7.72. Консултовање локалних власти о новим прописима који имају импликације на 
локални ниво и даље је веома ограничено.985 

5.7.73. Учешће жена у одлучивању на локалном нивоу је веће у односу на учешће у 
одлучивању на националном нивоу. Ипак, оно је процентуално још увек веома 
мало и постоји потреба за даљом афирмацијом партиципације жена на локалном 
нивоу. Према делимичним подацима из 2012. године, 9,8% жена биле су 
председнице општина  или градоначелнице, а на ограниченом узорку утврђено је и 
9,8% заменица председника или градоначелника. Жене чине већину међу 
шефовима кабинета - на ограниченом узорку 49,2% жена је на овој функцији, док у 
43,2% случајева нема постављеног лица на овој позицији.986  

5.7.74. Посебно је изражено слабо учешће особа са инвалидитетом у политичком и 
јавном животу.987 Ово се односи на искљученост из процеса одлучивања, 
ускраћеност за информације у току политичке кампање и неприступачност 
информација, изборних места и гласачких материјала. 

5.7.75. Значајан корак за партиципацију младих у Републици Србији учињен је 
доношењем Закона о младима.988 Овим законом утврђен је организациони и 
институционални оквир који треба да обезбеди јачање учешћа младих у 
друштвеним процесима.989 Законом о младима омладински сектор је проглашен за 
област од јавног интереса, те Република Србија, аутономна покрајина и јединице 
локалне самоуправе морају да обезбеде и финансијска средства за реализацију 
програма и пројеката обухваћених појмом јавног интереса у омладинском 
сектору.990  

5.7.76. Националне мањине, захваљујући одговарајућем изборном законодавству, 
заступљене су одређеним бројем посланика у Народној скупштини, што обезбеђује 
значајну политичку партиципацију националним мањинама. У новом сазиву 
Народне скупштине странке или коалиције странака националних мањина освојиле 
су једанаест мандата.  

5.7.77. На друштвену партиципацију значајно утиче недостатак јединственог законског 
оквира поступања по петицијама, представкама и другим предлозима 
грађана,991 што доводи у питање примену, али и сврху права на петицију као 

                                                   
983 „Службени гласник РС”, број 9/10. 
984 О садржају Пословника више на: http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/poslovnik/poslovnik_ceo.asp 
985 Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину, стр. 9. 
986 Управа за родну равноправност, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Жене и 
одлучивање на локалном нивоу, Београд, 2012.  стр 19. Доступно на: 
     http://www.gendernet.rs/files/Publikacije/Publikacije/Zene_i_odlucivanje_lokal.pdf  
987 Центар за оријентацију друштва, „Извештај: Приступачни избори – учешће особа са инвалидитетом у 
политичком и јавном животу”, 2014. 
988 Закон о младима, „Службени гласник РС”, број 50/11. 
989 Дејан Миленковић, Партиципација и учешће младих у друштвеним процесима у Републици Србији, Центар 
за нову политику - ЦНП, Београд, 2013.  
990 Дејан Миленковић, Коментар Закона о младима, БОШ-МОС, Београд, 2012. 
991 Петиције и предлози - право и пракса, Комитет правника за људска права, Београд, 2010, стр. 39.  
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Уставом гарантованог права,992 како на централном, тако и на нижим нивоима 
власти у Републици Србији.   

 
МЕРЕ И ПРОГРАМИ 

5.7.78. Од децембра 2012. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања реализује пројекат „Интегрисани одговор на насиље над 
женама у Србији”.993 Реализацију пројекта је финансијски омогућио Фонд 
Уједињених нација за борбу против насиља над женама994, а циљ пројекта је јачање 
капацитета установа, институција и организација које пружају услуге заштите 
жртвама насиља, као и подизање свести јавности о неприхватљивости насиља као 
модела понашања у циљу доприноса стварању социјалног амбијента који би имао 
превентивну функцију995. Пројектом је предвиђено финансирање израде Акционог 
плана уз Стратегију за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у 
партнерским односима996. 

5.7.79. Од 2008. до 2012. године Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и 
равноправност полова АП Војводине реализовао је пројекат „Ка свеобухватном 
систему за сузбијање насиља над женама”, који је финансијски био подржан од 
Фонда УН за борбу против насиља над женама. Општи циљ овог пројекта био је да 
се допринесе елиминацији насиља у породици и родно заснованог насиља, кроз 
стварање оквира и неопходних предуслова за успешно спровођење Стратегије за 
заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП 
Војводини.997 

5.7.80. У оквиру пројекта тадашњег МЉМПДУЛС „Финансирање националних савета 
националних мањина” пренета су средства националним саветима за 
финансирање рада националних савета националних мањина, у складу са Законом о 
буџету Републике Србије за 2011. годину, Законом о националним саветима 
националних мањина и Уредбом о поступку расподеле средстава из буџета 
Републике Србије.998 Тадашња Управа за људска и мањинска права, у току 2012. 
године, уз подршку програма ЕУ ПРОГРЕС, започела је реализацију пројекта 
подршке националним саветима националних мањина.  

5.7.81. Канцеларија за људска и мањинска права координира спровођењем ИПА 2012. 
пројекта подршке реализацији Стратегије за унапређивање положаја Рома 
вредности 4,6 милиона евра, чији су циљеви унапређивање координираног 
пружања локалних услуга путем увођења мобилних тимова у двадесет пилот-
општина, унапређивање услова становања у ромским насељима, смањење броја 
правно невидљивих лица путем подршке тим лицима током процеса уписа у 

                                                   
992 Устав Републике Србије, „Службени гласник РС”, број 98/06, чл. 56. 
993 Овај пројекат спроводи се под окриљем Уједињених нација у Србији, и то уз директно учешће три УН 
агенције: Програм Уједињених нација за развој (UNDP), Агенција Уједињених нација за оснаживање жена и 
родну равноправност (UN Women) и Дечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ). 
994 енг. UN Trust Fund to End Violence against Women. 
995  Више о овом програму на: http://sigurnakuca.net/upload/documents/SRBfinal.pdf  
996 „Службени гласник РС”, број 27/11. 
997 Више информација о овом пројекту на: http://www.psrzrp.vojvodina.gov.rs/pages/StopNasilju.php  
998 Извештај Владе за 2012. годину, стр. 446. 
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матичне књиге, изградња капацитета ромског цивилног друштва и др. Реализација 
пројекта започела је у јуну 2013. године.999     

5.7.82. Министарство омладине и спорта је у току 2012. године, у складу са Стратегијом 
развоја спорта, реализовало програм „Изградња спортских објеката за лица са 
посебним потребама и инвалидитетом и реконструкција постојећих спортских 
објеката ради прилагођавања особама са инвалидитетом”.1000 

5.7.83. Тадашње Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је у току 2012. 
године реализовало програм „Унапређивање заштите особа са инвалидитетом” 
којим су подржани пројекти 34 организације особа са инвалидитетом. Такође, 
спроведен је и пројекат „Једногодишњи програм примене приоритетних 
активности у три области Националног акционог плана за спровођење Националне 
стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности”, 
као и пројекат „Борба против сексуалног и родно заснованог насиља над 
женама”.1001 Такође, Министарство је реализовало и пројекте „Подршка приступу 
правима, запошљавању и унапређењу животних услова избеглица и интерно 
расељених лица у Републици Србији”, „Заједнички програм за борбу против 
трговине људима” и „Увођење антидискриминационих питања у област социјалне 
политике”.1002  

5.7.84. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је у 2012. години реализовала 
пројекат: „Јачање дијалога и сарадње Владе Републике Србије и цивилног 
друштва у погледу стварања подстицајног окружења за развој ОЦД”.1003 

5.7.85. У циљу примене Препоруке Комитета министара Савета Европе о мерама за борбу 
против дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета, 
тадашња Управа за људска и мањинска права покренула је иницијативу за учешће 
у реализацији пројекта Савета Европе под називом „Борба против 
дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета”. Ова 
иницијатива је прихваћена, чиме је Република Србија почетком 2012. године 
постала једна од држава партнера на поменутом пројекту.1004  

5.7.86. Канцеларија за људска и мањинска права, у сарадњи са службом Повереника за 
заштиту равноправности, из средстава ИПА 2011. спроводи пројекат „Спровођење 
антидискриминационих политика”. Сврха пројекта је ефикасно спровођење 
антидискриминационих политика у складу са европским стандардима и примерима 
добре праксе.1005 

5.7.87. У сарадњи са Мисијом ОЕБС, а уз подршку амбасаде Уједињеног Краљевства, 
тадашња Управа за људска и мањинска права је 2012. и 2013. године спровела 
пројекат шестомесечног стажирања за припаднике албанске, бошњачке и 

                                                   
999 Годишњи извештај о раду Канцеларије за људска и мањинска права за 2013. годину. Стр. 20-23. Извештај 
доступан на: http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/pdf/Godisnji_izvestaj_o_radu_KLJMP_za_2013._SRB.pdf  
1000 Извештај Владе за 2012. годину, стр. 511. 
1001 Извештај Владе за 2012. годину, стр. 555-556. 
1002 Извештај Владе за 2012. годину, стр. 555-556. 
1003 Извештај Владе за 2012. годину, стр. 855. 
1004 Канцеларија за људска и мањинска права, Извештај за 2012. годину 
1005 Канцеларија за Европске интеграције, Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ за период 
2013-2016, (National Programme for the Adoption of the Acquis – NPAA)  стр. 44. 
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ромске националне мањине у органима управе чији су послови од значаја за 
остваривање колективних права мањина.1006 

5.7.88. У периоду од 2010. до 2012. године Заштитник грађана је спровео пилот-пројекат 
под називом „Електронски приступ Заштитнику грађана”.1007 Циљ пројекта био 
је да повећањем видљивости и доступности институције допринесе унапређењу 
права грађана, нарочито оних који живе у мањим местима и градовима.1008 Током 
трајања пројекта, Заштитнику грађана се из локалних библиотека обратило 838 
грађана, 1.500 грађана у библиотекама је добило информације о пројекту и 
надлежностима ове институције, док је број притужби Заштитнику грађана упућен 
из градова и општина у којима је спроведен пројекат повећан је за 125% у односу 
на период пре почетка пројекта. 

 
ЗАКЉУЧЦИ 

5.7.89. Што се међународног оквира тиче, Република Србија има проактивну политику 
када се говори о приступању међународним конвенцијама, а у претходном 
периоду потписан је и низ билатералних споразума са земљама у региону. Као 
земља кандидат за пуноправно чланство у ЕУ, Република Србија у наредном 
периоду мора учинити додатне напоре при усаглашавању правног оквира у овој 
области са правним тековинама ЕУ које се односе на људска права и заштиту 
мањина. Пре свега, треба наставити усаглашавање домаћег законодавства са 
секундарним изворима права ЕУ који се односе на борбу против дискриминације и 
спречавање расне мржње и ксенофобије. Европска комисија констатовала је да 
поједине одредбе Закона о забрани дискриминације тек треба да буду усаглашене 
са правним тековинама ЕУ. Ту спадају обим изузетака од начела једнаког 
поступања, дефиниција посредне дискриминације и обавеза обезбеђења 
одговарајућег простора за запослене с инвалидитетом.1009 

5.7.90. Иако Устав Републике Србије датим решењима прати модерне стандарде заштите 
људских и мањинских права, у једном делу ипак оставља мање непрецизности које 
је нужно отклонити, уз напомену да спада у категорију тврдих устава, тј. оних које 
је тешко променити и за који је предвиђена веома обимна и захтевна процедура, 
односно висок степен сагласности у Народној скупштини. 

5.7.91. У области статистике, као и у претходном периоду, и даље постоји недостатак 
специфичних показатеља за праћење стања и анализу ефеката усвојених мера, као 
и података за системско праћење стања и унапређење положаја мањина и 
осетљивих друштвених група.  

                                                   
1006 Канцеларија за људска и мањинска права, Извештај за 2013. годину. Поред Министарства, десеторо 
изабраних стажиста је било ангажовано и у раду тадашњег Министарства просвете и науке и Министарства 
културе, информисања и информационог друштва, као и у Координационом телу Владе Републике Србије за 
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и Тиму за социјално укључвање и смањење сиромаштва. 
1007 „Електронски приступ Заштитнику грађана”, интернет презентација Заштитника грађана, објављено 28. 1. 
2014., http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2013-06-04-11-32-23/3164-2014-01-28-10-42-34 (приступљено 
18. 2. 2014.). Пројекат је спроведен у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије, библиотекама и органима 
локалне самоуправе у десет изабраних општина у Србији, уз финансијску подршку Владе Краљевине 
Норвешке. 
1008 Грађанима је било омогућено да из локалних библиотека у Лесковцу, Бору, Бачкој Тополи, Шиду, 
Свилајнцу, Крушевцу, Новом Пазару, Димитровграду, Пријепољу и Ужицу путем видео линка (Skype) 
успоставе контакт са Заштитником грађана. Стручна служба Заштитника грађана била им је на располагању за 
сва њихова питања и притужбе. 
1009 Извештај о напретку Републике Србије за 2013. годину. 



 

247 
 

5.7.92. И поред очигледних резултата, и у наредном периоду је неопходно наставити 
подршку унапређивању рада независних тела и обезбеђивање извршавања 
њихових одлука и препорука. 

5.7.93. Иако је постигнут одређени напредак, још увек постоји потреба за унапређивање 
заштите бранилаца људских права у случајевима напада и угрожавања њиховог 
интегритета и безбедности. 

5.7.94. Евидентан је фокус РАТЕЛ на регулисање тарифа и постизање договора око 
расподеле насељених места у којима ће оператори пружати услуге универзалног 
сервиса, сразмерно тржишном учешћу и принципу најмањег оптерећења. 
Међутим, остаје нејасно на који начин и у ком року ће бити обезбеђена 
инфраструктура за покривање 39 места у којима не постоји сигнал мобилне 
телефоније и у којима нема фиксне телекомуникационе мреже, или у којима број 
прикључака фиксне телекомуникационе мреже не одговара потребама.  

5.7.95. Процес унапређења положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији је унапређен, у 
фокусу је решавање практичних проблема уз обезбеђење одговарајућих средстава 
за имплементацију приоритета. Отпочео је процес израде Стратегије за унапређење 
положаја Рома 2015 – 2020 уз пратећи акциони план. Потребно је наставити рад на 
координацији мера, са циљем обезбеђења бољих ефеката у примени.  

5.7.96. Имајући у виду да је до коначног рока за дигитализацију телевизије остало 
мало времена (17. јун 2015. године), неопходно је да Влада у што краћем року 
усвоји и реализује одговарајућу шему подршке угроженим друштвеним групама у 
овом процесу. С тим у вези, неопходно је обезбедити одговарајућа буџетска 
средства за реализацију овог програма. 

5.7.97. Што се друштвене партиципације тиче, и поред оствареног напретка, 
укључивање шире јавности остаје изазов и за наредни период. Треба учинити 
додатне напоре за укључивање ОЦД у даље процесе приступања Републике Србије 
ЕУ, као и у процес израде домаћих прописа. 

 
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА 
5.7.98. Потребно је наставити едукацију свих релевантних актера у области примене 

закона за заштиту и поштовање људских и мањинских права (носилаца 
правосудних функција, полиције, јавних тужилаца и судија, запослених у органима 
државне управе, покрајинске и локалне самоуправе), као и едукацију грађана о 
дискриминацији и механизмима за њену превенцију и сузбијање. 

5.7.99. Неопходно је отворити расправу о потребама и приоритетима при евентуалној 
измени Устава Републике Србије у делу који се односи на људска и мањинска 
права.   

5.7.100. По питању међународног оквира, неопходно је уложити додатне напоре ка 
потпуном спровођењу основних међународних докумената који се односе на 
људска права, обезбедити спровођење препорука уговорних тела Уједињених 
нација, нарочито оних кој прате спровођење конвенција УН у области људских 
права, а кроз координацију и саветовање са стручњацима и цивилним друштвом. 
Неопходно је установити национални механизам за спровођење препорука 
уговорних тела Уједињених нација, као и применити показатеље људских права 
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Уједињених нација, на начин предвиђен у документу Канцеларије високог 
комесара Уједињених Нација из 20121010. 

5.7.101. У наставку процеса приближавања ка пуноправном чланству у ЕУ, потребно је 
хармонизовати постојећи правни оквир са примарним и секундарним 
изворима права ЕУ и успоставити и усагласити стратегије и стратешка документа 
са стратешким документима ЕУ која се односе на људска права и заштиту мањина.  

5.7.102. Потребно је спровести консултативни процес ради израде недостајућих и 
усклађивања постојећих прописа у областима које су обрађене у овом поглављу, 
и организовати редовне дискусије са заинтересованим странама о кључним 
тематским приоритетима, а посебно о: активном укључивању, сиромаштву деце, 
укључивању Рома, бескућништву и финансијској искључености. 

5.7.103. Посебно треба водити рачуна да се у радном законодавству нађу и одредбе које ће 
додатно обезбедити једнакост и родну равноправност запослених, и обезбедити 
усаглашеност Закона са потврђеним међународним конвенцијама, као што су 
Конвенција о правима детета, Конвенција о заштити материнства и Ревидирана 
европска социјална повеља. У процесу припреме радног законодавства и 
усклађивања са стандардима садржаним у тековинама ЕУ, неопходно је обезбедити 
спречавање дискриминације жена на раду и у остваривању других права у вези 
са радом. Неопходно је обезбедити доследно спровођење инструмената 
антидискриминационих политика у области запошљавања (нарочито оних који су 
садржане у националним акционим плановима за запошљавање и мерама 
усмереним на подстицање запошљавања жена које су у њима утврђене). Такође, 
неопходно је предузети мере за смањење родне неравноправности на тржишту рада 
и укидање разлике у зарадама између жена и мушкараца. 

5.7.104. Потребно је наставити са реформом затворског система, како би се обезбедили 
адекватни услови за смештај лица лишених слободе, а када је реч о особама са 
менталним сметњама, треба убрзати и унапредити процес 
деинституционализације. 

5.7.105. Неопходно је ревидирати Закон о црквама и верским заједницама, нарочито у 
погледу разјашњавања критеријума за регистрацију заједница. 

5.7.106. Потребно је даље радити на унапређивању услова за ефикасније деловање 
полиције и правосудних институција у случајевима кршења људских и 
мањинских права, дискриминације, изазивања нетрпељивости и изражавања мржње 
према припадницима националних, верских, сексуалних и других мањина. 
Потребно је јачање и пуно коришћење капацитета полиције у заједници. 

5.7.107. Неопходно је даље унапређивање положаја осетљивих група становништва,  
нарочито оних које су најчешће изложене дискриминацији (жене, ЛГБТИ 
особе, националне мањине, а посебно Роми, затим деца, особе са инвалидитетом, 
избеглице, интерно расељена лица и азиланти, припадници појединих верских 
заједница и др), кроз законодавну и регулаторну реформу, доследно и потпуно 
спровођење постојећег законског и регулаторног оквира, спречавање 
дискриминаторских пракси, сузбијање говора мржње и др. 

5.7.108.  Потребно је преузети методологију Индекса родне равноправности ЕУ како би 
се добили подаци упоредиви са ЕУ. Неопходно је радити на јачању 

                                                   
1010 Видети документ: „Показатељи људских права: Водич за мерење и примену”, доступно на: 
http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/pdf/eu/Indikatori%20ljudskih%20prava1.pdf  
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координационог приступа и делотворности механизама за борбу против насиља 
над женама на националном и локалном нивоу и наставити рад на унапређивању 
родно осетљиве статистике, као и прикупљању података о родно заснованом 
насиљу. 

5.7.109. Потребно је  успоставити институционални оквир за примену политика родне 
равноправности у Републици Србији.  

5.7.110.  Потребно је обновити рад Савета за националне мањине и осигурати редовно 
заседање његових чланова. 

5.7.111. Потребно је успоставити редован механизам извештавања о Стратегије за борбу 
против дискриминације и акционог плана, како би се унапредио систем праћења и 
примене.  

5.7.112. Неопходно је унапређивање заштите бранилаца људских права у случајевима 
напада и угрожавања њиховог интегритета и безбедности, кроз потпуну примену 
Декларације о бранитељима људских права УН. 

5.7.113. Неопходно је усвојити Закон о правима детета и Закон о бесплатној правној 
помоћи. 

5.7.114. Неопходно је радити на унапређењу афирмативних мера које би се експлицитно 
тицале превенције насиља међу децом, посебно афирмативне акције 
препознавања насиља и пријављивања насиља. 

5.7.115.  Потребно је применити проактивнији приступ усклађивању политике азила 
са политиком ЕУ.  

5.7.116. У циљу транспарентности и информативности рада јавне управе, потребно је 
прописати обавезу свих органа јавне управе да израде и редовно одржавају 
своју интернет презентацију, а министарство надлежно за послове државне 
управе и локалне самоуправе треба да подзаконским актом уреди минималне 
стандарде садржаја и функционалности интернет презентација, укључујући и 
минималне захтеве у погледу електронске приступачности.  

5.7.117. Комуникацију са грађанима електронским средствима и у електронском облику 
требало би увести као законску обавезу државних органа, изменама и допунама 
Закона о управном поступку. 

5.7.118. Неопходно је да РАТЕЛ донесе подзаконски акт којим би уредио начин 
документовања и остваривања права на накнаду прекомерних трошкова оператора, 
као и да пропише обавезе операторима у погледу попуста на прикључак и пакет 
основних телекомуникационих услуга на фиксној локацији за социјално угрожене 
кориснике. Без обзира на то што број телефонских говорница опада, потребно је да 
РАТЕЛ пропише минимум функционалних захтева како би барем нове, односно 
заменске телефонске говорнице биле приступачне у складу са прописима. 
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Анекс 1 – Табеле и графикони 
 
Табела 1 - Стопа ризика од сиромаштва и праг ризика од сиромаштва (% 
аритметичке средине дохотка) у Србији, 2012. 

% аритметичке средине 
дохотка по потрошачкој 

јединици 

Стопа ризика 
од 

сиромаштва 

Праг ризика од сиромаштва, месечно 

Једна одрасла особа 
Две одрасле особе са 

двоје млађе деце до 14 
година 

% РСД ЕУР PPS РСД ЕУР PPS 

60% 32,0% 16.366 145 271 34.368 304 569 

40% 17,5% 10.911 96 181 22.912 203 380 

50% 24,5% 13.638 121 226 28.640 253 475 
Извор: SILC, РЗС. 
 
Табела 2 - Показатељи релативног сиромаштва у Републици Србији, 2006-2010. 
година 
 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Стопа ризика од сиромаштва 23,5 22,8 20,2 21,2 20,6 
Праг ризика од сиромаштва месечно по 
потрошачкој јединици, РСД, за једну 
особу 

7.838 9.231 10.800 12.261 12.260 

Релативни јаз ризика од сиромаштва, % 32,2 30,8 25,9 24,1 29,1 
Извор: АПД, РЗС. Преузето из Праћење социјалне укључености у Србији, Влада Републике Србије, 
2012. 
Напомена: Доходак домаћинства не укључује доходак у натури.  
 
Табела 3 - Дистрибуција дохотка према различитим доходним групама у Републици 
Србији, 2012. 

 

Аритметичка средина 
еквивалентног дохотка 

Однос 
просека 
дохотка изнад 
и испод прага 
ризика 
сиромаштва ЕУР РСД PPS 

Испод 40% медијане еквивалентног дохотка 44 4.949 82  
Изнад 40% медијане еквивалентног дохотка 272 30.731 509 6.2 
Испод 50% медијане еквивалентног дохотка 57 6.448 107  
Изнад 50% медијане еквивалентног дохотка 283 32.033 531 5.0 
Испод 60% медијане еквивалентног дохотка 70 7.954 132  
Изнад 60% медијане еквивалентног дохотка 297 33.577 556 4.2 
Испод 70% медијане еквивалентног дохотка 82 9.269 154  
Изнад 70% медијане еквивалентног дохотка 311 35.169 583 3.8 

Извор: SILC, РЗС. 
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Табела 4 - Аритметичка средина еквивалентног дохотка према најчешћем статусу на 
тржишту рада и полу у Републици Србији, 2012, РСД 
 
Економска активност 
чланова домаћинства 

Укупно 
18 и више 

година 

 
18-64 године 

 
65 

и више 
Укупно 27.842 27.850 27.812 

мушко 28.089 27.577 30.336 
женско 27.615 28.118 25.986 

Запослени 33.524 33.615 29.604 
мушко 32.188 32.207 31.478 
женско 35.264 35.431 25.958 

Запослени код послодавца 37.581 37.467 78.874 
мушко 36.432 36.283 70.557 
женско 38.916 38.839 127.931 

Самозапослени 22.288 22.076 24.789 
мушко 22.371 22.031 26.388 
женско 22.140 22.158 21.930 

Особе које не раде 24.001 22.080 27.731 
мушко 24.361 21.451 30.253 
женско 23.739 22.547 25.986 

Незапослени 16.986 16.952 27.782 
мушко 16.422 16.437 13.101 
женско 17.663 17.568 94.275 

Пензионери 29.545 30.366 29.109 
мушко 30.481 30.285 30.564 
женско 28.860 30.412 27.896 

Остали неактивни  22.210 22.960 18.574 
мушко 25.840 25.952 24.017 
женско 20.834 21.601 18.016 

Извор: SILC, РЗС. 
 
 
Табела 5 - Показатељи неједнакости еквивалентног дохотка у Републици Србији на 
основу података АПД, 2006-2010. година 
 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Квинтилни однос C80/C20 6,9 6,5 5,5 5,2 5,7 
Гини коефицијент (*100) 35,4 34,1 32,1 31,2 33,0 
Извор: АПД, РЗС. Праћење социјалне укључености у Србији, Влада Републике Србије, 2012. 
Напомена: Доходак у натури је искључен из укупног дохотка. 
 
Табела 6 - Стопа материјалне депривације и стопа изразите материјалне депривације 
по полу и старости, Република Србија, 2012. 

 Стопа изразите 
материјалне 

депривације, % 

Стопа материјалне 
депривације, % 
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Укупно 26.9 44.3 
     мушко 26.8 43.7 
     женско 27.0 44.9 
0–17 година 
укупно 27.4 44.2 
     мушко 27.7 43.4 
     женско 27.0 45.0 
18-64 године 
укупно 26.7 43.8 
     мушко 27.4 44.5 
     женско 26.0 43.1 
65 и више  
укупно 26.9 46.6 
     мушко 22.9 41.0 
     женско 29.9 50.7 

Извор: SILC, РЗС. 
 
 
Табела 7 - Становништво Републике Србије, 2012. године 

Основни демографски 
показатељи 

Република 
Србија 

Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије 

Број становника 7,199,077 1,664,218 1,922,017 2,018,248 1,594,594 

Живорођени 67,257 18,362 17,932 17,931 13,032 
Умрли 102,400 20,725 27,470 28,448 25,757 

Природни прираштај -35,143 -2,363 -9,538 -10,517 -12,725 
Општа стопа наталитета 
(‰) 9,3 11,0 9,3 8,9 8,2 
Општа стопа морталитета 
(‰) 14,2 12,5 14,3 14,1 16,2 
Општа стопа природног 
прираштаја (‰) -4,9 -1,4 -5,0 -5,2 -8,0 
Стопа укупног 
фертилитета 1,45 1,48 1,44 1,46 1,37 

Морталитет одојчади 415 108 99 117 91 
Стопа морталитета 
одојчади (‰) 6,2 5,9 5,5 6,5 7,0 
Очекивано трајање живота 
живорођених           
женска деца 77,3 78,3 76,6 77,5 75,4 
мушка деца 72,2 73,1 71,1 73,0 69,8 
Просечна старост 
становништва 42,2 41,8 41,8 42,3 43,3 

Етничка структура према           
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попису 2011* 

Срби 83,32 90,72 66,76 88,57 89,11 
Албанци** 0,08 0,08 0,12 0,03 0,11 
Бошњаци 2,02 0,10 0,04 7,03 0,01 
Бугари 0,26 0,07 0,08 0,02 0,99 
Буњевци 0,23 0,01 0,85 0,0 0,0 
Власи 0,49 0,01 0,01 0,10 2,10 
Горанци 0,11 0,32 0,06 0,03 0,04 
Југословени 0,32 0,49 0,63 0,08 0,09 
Мађари 3,53 0,11 13,00 0,02 0,03 
Македонци 0,32 0,42 0,54 0,09 0,23 
Муслимани 0,31 0,24 0,17 0,71 0,03 
Немци 0,06 0,03 0,17 0,01 0,01 
Роми 2,05 1,65 2,19 1,02 3,66 
Румуни 0,41 0,08 1,32 0,03 0,13 
Руси 0,05 0,08 0,06 0,02 0,02 
Русини 0,20 0,01 0,72 0,0 0,0 
Словаци 0,73 0,13 2,60 0,01 0,01 
Словенци 0,06 0,09 0,09 0,01 0,03 
Украјинци 0,07 0,03 0,22 0,01 0,01 
Хрвати 0,81 0,47 2,43 0,08 0,09 
Црногорци 0,54 0,60 1,15 0,19 0,17 

** Непотпун обухват.      
 
Табела 8 - Корисници услуга социјалне заштите у локалним самоуправама по типу 
насеља, 2012. 

Врста услуге 
Градска 
подручја 

(%) 

Остала 
подручја 

(%) 
Помоћ у кући за старе  53,76 46,24 

Помоћ у кући за одрасле ОСИ  67,75 34,25 

Помоћ у кући за децу са тешкоћама у развоју  39,61 60,39 

Дневни боравак за децу са тешкоћама у развоју  69,31 30,69 

Дневни боравак за старе   91,19 8,81 

Дневни боравак/центар за децу и младе са поремећајима у понашању  82,17 17,83 

Персонална асистенција за одрасле   48,47 51,53 

Свратиште   89,18 10,82 

Прихватилиште (општег типа)  69,15 30,85 

Прихватилиште за децу   76,97 23,03 

Прихватилиште за жртве насиља у породици (“сигурна кућа”)  37,30 62,70 
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Прихватилиште за жртве трговине људима    

Предах смештај   80,58 19,42 

Становање уз подршку особе са инвалидитетом (ОСИ)  84,75 15,25 

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују  50,00 50,00 

Саветовалиште  82,44 17,56 

Клуб  67,73 32,27 

Све услуге 71,53 28,47 

Извор: Систематизовано на основу Базе услуга социјалне заштите локалне самоуправе, 2012  

 
Табела 9 - Број незапослених младих људи који је истовремено и ван процеса 
образовања и обуке, 2011 – 2013. година 

Редни 
број 

Категорија 
15-24 година 18-24 година 

2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013. 
1. Укупно становништво 842.322 813.067 767.555 607.842 602.314 556.369 

2. Активно становништво 239.537 240.917 220.305 233.044 234.339 215.642 

2.1. Запослена лица 117.716 117.926 111.437 113.526 114.161 109.144 

2.2. Незапослена лица 121.821 122.990 108.868 119.518 120.178 106.497 

2.2.1. 
Обухваћени процесом 
образовања или обуке*  

6.858 9.417 13.845 6.858 8.781 13.504 

2.2.2. 
Нису били у процесу 
образовања или обуке*  114.962 113.572 95.022 112.660 111.396 92.993 

3 Неактивно становништво 602.784 572.150 547.250 374.797 367.975 340.726 

3.1. 
Обухваћени процесом 
образовања или обуке*  

538.009 511.045 492.308 316.675 313.141 292.954 

3.2. 
Нису били у процесу 
образовања или обуке*  64.775 61.105 54.942 58.121 54.834 47.772 

4. NEET (укупно 2.2.1 + 3.2) 179.737 174.677 149.964 170.782 166.230 140.765 

5. 
Учешће у укупном броју 
становништва 21,3% 21,5% 19,5% 28,1% 27,6% 25,3% 

* у периоду до четири недеље које су претходиле истраживању 
NEET - Енг. NEET,  Not in employment, education or training. Дефиниција дата у складу са предлогом 
ЕК  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-52_en.htm?locale=enNEET 
Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 2011, 2012. и 2013. године 
 
 
Табела 10 - Средства обезбеђена у буџету Републике Србије за мере активне политике 
запошљавања, 2011-2013. година, у динарима 

Мера активне политике 
запошљавања 

Планирана средства 
2011. 2012. 2013. 

Активно тражење посла 10.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 
Додатно образовање и обуке 1.790.000.000,00 2.490.000.000,00 675.000.000,00 
Субвенције за запошљавање 1.400.000.000,00 400.000.000,00 342.240.000,00 
Јавни радови 700.000.000,00 500.000.000,00 158.760.000,00 
Средства из буџета РС 3.540.000.000,00* 3.400.000.000,00 1.180.000.000,00 
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Средства из доприноса за 
осигурање за незапослености 2.601.496.000,00   

Укупна средства 6.141.496.000,00 3.400.000.000,00 1.180.000.000,00 
% БДП 0,19% 0,10% 0,03% 

* Напомена: Мање уплаћена средства НСЗ (360 милиона динара) због неликвидности буџета. 
Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
 
Табела 11 - Средства Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом, 2011-2013. година, у динарима 

Мера активне политике 
запошљавања 

Планирана средства 
2011. 2012. 2013. 

МИНРЗС 1.460.174.000,00 910.000.000,00  
Нацонална служба за 
запошљавање 800.000.000,00 750.000.000,00 700.000.000,00 

Укупна средства 2.260.174.000,00 1.660.000.000,00 700.000.000,00 
Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
 
 
Табела 12 - Преглед незапослених лица која су користила услуге и мере активне 
политике запошљавања, 2011-2013. година 

Редни 
број 

Назив услуге / Број незапослених лица која су користила услуге 
/ мере активне политике запошљавања 

Мере активне политике 
запошљавања 2011. 2012. 2013. 

1 Посредовање по захтеву 
послодавца 35.576 43.618 44.148 

2 
Професионална оријентација и 
саветовање о планирању 
каријере 

33.555 29.022 26.959 

2.1. Информисање о могућностима за 
развој каријере 3.064 4.297 4.051 

2.2. Саветовање 10.206 9.136 8.362 
2.3. Селекција и класификација 20.285 15.589 14.546 
3 Активно тражење посла 86.822 102.738 87.429 

3.1. Обука за активно тражење посла / 
АТП-1 35.439 35.902 31.542 

3.2. Тренинг самоефикасности / АТП-2 2.166 2.56 2.687 
3.3. Клуб за тражење посла 3.53 3.777 3.58 
3.4. Сајмови запошљавања 45.687 60.499 49.62 

4 Програми додатног образовања 
и обука 23.06 9.228 5.696 

4.1. Приправници 10.852 / / 
4.2. Програм стручне праксе 6.738 2.736 2.455 
4.3. Обуке 5.47 6.318 3.096 

4.4. Програм стицања практичних 
знања / 174 145 

5 Обука за предузетништво 12.006 10.97 12.799 



 

256 
 

6 Субвенције за запошљавање 11.222 3.023 3.606 
6.1. Субвенције за самозапошљавање 4.004 1.946 1.853 

6.2. Субвенције за отварање нових 
радних места 7.218 1.077 1.753 

7 Јавни радови 6.557 6.127 2.882 

8 
Програми подстицања 
запошљавања особа са 
инвалидитетом и мере подршке 

305 329 333 

9 Укупно УСЛУГЕ (1 + 2 + 5) 81.137 83.61 83.906 

10 Укупно Мере активне политике 
запошљавања (3+4+6+7+8) 127.966 121.445 99.946 

УКУПНО (9 + 10) 209.103 205.055 183.852 

% у просечном броју незапослених на 
евиденцији НСЗ 27,78% 26,92% 23,73% 

Извор: Национална служба за запошљавање 
 
Табела 13 - Преглед запослених лица након укључивања у мере активне политике 
запошљавања, 2011-2013. година 

Редн
и 

број 

Мере активне политике 
запошљавања 

Број запослених лица након укључивања у 
мере активне политике запошљавања 
2011. 2012. 2013. 

1 Обука за активно тражење посла / 
АТП-1 5.817 6.312 4.97 

2 Тренинг самоефикасности / АТП-2 185 245 290 
3 Клуб за тражење посла 637 655 566 
4 Сајмови запошљавања 8.99 11.716 9.14 
5 Приправници* 5.359 / / 
6 Програм стручне праксе / ... ... 
7 Обуке** 857 ... ... 
8 Програм стицања практичних знања / 174 145 
9 Субвенције за самозапошљавање*** 4.004 2.037 1.853 

10 Субвенције за отварање нових 
радних места*** 7.218 1.245 1.753 

11 Јавни радови**** 6.557 6.127 2.882 

12 
Програми подстицања запошљавања 
особа са инвалидитетом и мере 
подршке*** 

305 329 333 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 39.929 28.84 21.932 
% у укупном броју учесника мера АПЗ 31,20% 23,75% 21,94% 

* Засновали радни однос у својству приправника по истеку периода стручне праксе. 
** Број лица која су завршила обуку на захтев послодавца и код истог засновала радни однос. 
Ефекти обуке за тржиште рада прате се након завршетка истих. 
*** Мера подразумева као обавезу самозапошљавање односно заснивање радног односа. 
**** Запослени на одређено време за време трајања јавног рада. 
Извор: Национална служба за запошљавање 
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Табела 14 - Становништво према образовној структури по типу насеља и полу, по 
регионима, Попис 2011. 

Регион и тип 
насеља Укупно 

Деца 
млађа 
од 15 

година 

Без 
школе 

Непотпун
а основна 

школа 

Основн
а школа 

Средњ
а 

школа 

Виша и 
висока 
школа 

Ре
пу

бл
ик

а 
С

рб
иј

а 
1/

 2
/ 

УКУПНО 
6.896.44

7 14.0 2.3 9.6 17.9 42.1 13.9 

гр
ад

ск
а 

с 
4.071.45

3 14.3 1.3 4.8 13.7 45.9 19.9 

м 
1.943.74

4 15.4 0.5 2.7 12.0 49.4 19.9 

ж 
2.127.70

9 13.3 1.9 6.7 15.3 42.8 19.9 

ос
та

ла
 с 

2.824.99
4 13.7 3.8 16.5 23.9 36.6 5.3 

м 
1.415.95

8 14.0 1.3 13.0 23.9 42.2 5.4 

ж 
1.409.03

6 13.3 6.3 20.1 23.8 31.1 5.2 

Бе
ог

ра
дс

ки
 р

ег
ио

н 

гр
ад

ск
а с 

1.282.69
7 13.6 0.7 2.5 10.2 45.1 27.7 

м 599.840 14.9 0.3 1.0 8.5 47.6 27.5 
ж 682.857 12.4 1.1 3.7 11.7 43.0 27.9 

ос
та

ла
 с 305.672 14.8 2.0 8.1 19.7 47.2 7.9 

м 152.513 15.2 0.6 5.1 17.9 53.2 7.7 
ж 153.159 14.4 3.4 11.0 21.5 41.3 8.0 

Ре
ги

он
 В

ој
во

ди
не

 

гр
ад

ск
а с 

1.053.91
9 14.0 1.4 6.3 15.3 46.5 16.4 

м 504.907 15.1 0.6 3.8 13.5 50.9 16.0 
ж 549.012 13.1 2.1 8.7 16.9 42.4 16.8 

ос
та

ла
 с 746.804 14.0 2.9 13.8 23.6 39.8 5.8 

м 371.841 14.5 1.3 10.2 22.9 45.5 5.5 
ж 374.963 13.6 4.4 17.4 24.4 34.1 6.0 

Ре
ги

он
 Ш

ум
ад

иј
е 

и 
За

па
дн

е 
С

рб
иј

е 

гр
ад

ск
а с 941.605 15.2 1.4 4.9 15.3 47.2 15.9 

м 453.060 16.2 0.5 2.6 13.4 50.9 16.2 
ж 488.545 14.2 2.2 7.1 17.0 43.8 15.5 

ос
та

ла
 с 

1.050.60
4 14.0 4.2 18.2 24.3 34.3 4.8 

м 528.515 14.3 1.2 15.1 25.0 39.3 4.9 
ж 522.089 13.6 7.3 21.3 23.6 29.2 4.6 

Ре
ги

он
 

Ју
ж

не
 и

 
И

ст
оч

не
 

С
рб

иј
е 

гр
ад

ск
а с 793.232 14.6 1.8 6.1 15.5 45.1 16.7 

м 385.937 15.5 0.7 3.7 13.8 48.5 17.7 
ж 407.295 13.8 2.9 8.4 17.1 41.8 15.9 

с т а л с 721.914 12.5 4.8 20.5 25.2 32.4 4.4 
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м 363.089 12.8 1.7 16.1 25.9 38.3 4.9 
ж 358.825 12.2 7.9 24.9 24.4 26.4 3.8 

 
 
Табела 15 - Становништво према етничкој и образовној структури по типу насеља и 
полу, по регионима, Попис 2011. 

Регион и тип 
насеља 

Национал
-ност Укупно 

Деца 
млађа 
од 15 

година 

Без 
школе 

Непотпу
на 

основна 
школа 

Основ
на 

школа 

Средњ
а 

школа 

Виша 
и 

висока 
школа 

Ре
пу

бл
ик

а 
С

рб
иј

а 
 

укупн
о   6.896.44

7 14 2.3 9.6 17.9 42.1 13.9 

градск
а 

Срби 3.544.99
6 14.03 0.98 3.99 12.71 47.18 20.99 

Роми 89.201 32.54 12.78 20.7 24.05 8.89 0.55 

остало 
Срби 2.443.15

4 13.17 3.69 16.15 23.13 38.16 5.48 

Роми 58.403 31.59 13.94 27.02 20.41 6.2 0.27 

Бе
ог

ра
дс

ки
 

ре
ги

он
 

градск
а 

Срби 1.210.96
2 13.47 0.52 2.21 9.76 45.88 28.03 

Роми 22.077 35.38 12.05 13.57 28.38 9.12 0.51 

остало 
Срби 294.486 14.62 1.9 7.99 19.45 47.88 7.9 
Роми 5.248 31.94 9.89 15.4 31.42 10.31 0.51 

Ре
ги

он
 

Во
јв

од
ин

е 

градск
о 

Срби 768.781 14.73 1.19 4.74 13.5 47.82 17.93 

Роми 19.376 33.81 15.17 23.5 19.29 7.6 0.41 

остало 
Срби 520.854 13.87 2.91 11.55 21.67 43.55 6.35 
Роми 23.015 32.15 15.5 29.48 17.63 4.89 0.16 

Ре
ги

он
 

Ш
ум

ад
иј

е 
и 

За
па

дн
е 

С
рб

иј
е 

градск
а 

Срби 832.953 14.23 1.18 4.85 14.32 48.63 16.67 

Роми 9.718 30.11 12.16 20.99 23.96 11.53 0.9 

остала 
Срби 966.441 13.01 4.11 18.7 23.72 35.31 4.93 
Роми 10.931 31.51 14.83 26.96 20.46 5.39 0.32 

Ре
ги

он
 

Ју
ж

не
 и

 
И

ст
оч

не
 

С
рб

иј
е 

градск
а 

Срби 732.3 13.99 1.28 5.18 14.92 47.02 17.46 

Роми 38.03 30.87 12.14 23.35 23.98 8.74 0.56 

остала 
Срби 661.373 12.22 4.49 19.68 25.07 33.74 4.51 
Роми 19.209 30.87 12.66 27.29 20.71 7.12 0.32 

 
 
Табела 16 - Особе са инвалидитетом према старости и школској спреми (у %), Попис 
2011. 

Старост Укупно Без 
школе 

Непотпуна 
основна 
школа 

Основна 
школа 

Средња 
школа 

Виша и 
висока 
школа 

Непознат
о 

Републик
а Србија - 

571780 12.1 32.4 20.3 26.9 6.5 0.6 
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укупно 

градска 280275 7.7 21.3 20.5 37.2 11.2 0.7 
0-6 1127 . . . . . . 
7-14 2892 . . . . . . 
15-17 1202 32.4 5.4 59.1 1.7 0.1 1.2 
18-25 3853 22.4 6.3 24.4 41.6 3.0 2.3 
26-29 2691 17.5 5.9 20.8 45.2 9.4 1.2 
30-49 26674 7.8 5.0 20.8 56.3 9.3 0.9 
50-59 46619 3.2 6.3 25.1 54.5 10.4 0.5 
60-64 31070 2.3 9.2 26.5 48.6 12.9 0.5 

65 и више 164147 9.6 31.7 18.2 28.0 11.9 0.7 
остала 291505 16.3 43.1 20.1 16.9 2.1 0.5 

0-6 649 . . . . . . 
7-14 2256 . . . . . . 
15-17 1129 41.5 6.5 48.6 1.2 0.0 2.2 
18-25 3256 31.8 8.1 23.3 30.5 0.9 5.4 
26-29 2116 27.5 9.0 24.3 32.9 3.1 3.2 
30-49 23243 13.5 8.5 31.8 42.8 2.6 0.8 
50-59 46135 5.2 20.0 36.0 35.4 3.1 0.3 
60-64 32100 4.5 30.0 36.4 25.2 3.5 0.3 

65 и више 180621 21.2 57.7 11.6 7.4 1.6 0.5 
Напомена: Подаци о школској спреми исказују се за лица стара 15 или више година. 
 
Табела 17 - Осигураници по члану 22. Закона о здравственом осигурању – лица за 
која се здравствено осигурање финансира из буџета Републике Србије 
 
Основ осигурања - назив 

Број 
осигураника 

2011. 

Број 
осигураника 

2012. 

Број 
осигураника 

2013. 
Деца до навршених 15 година живота, школска деца 
и студенти 22.208 18.890 17.068 

Жене у вези са планирањем породице, трудноћом, 
порођајем и материнством 3.134 2.434 2.092 

Особе старије од 65 година живота 56.790 61.184 62.218 
Особе са инвалидитетом и ментално недовољно 
развијена лица 5.353 5.323 5.170 

Незапослене особе и друге категорије социјално 
угрожених особа 1.097.092 1.151.850 1.176.112 

Материјално необезбеђене особе које примају 
материјално обезбеђење по прописима о социјалној 
заштити и заштити бораца, војних и цивилних 
инвалида рата као и чланови њихових породица а 
који нису здравствено осигурани 

 
39.421 

 
42.309 

 
44.750 

Корисници сталних новчаних помоћи као и помоћи 
за смештај у установе социјалне заштите или у друге 
породице 

31.749 34.632 38.155 
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Корисници помоћи – чланови породице чији је 
хранилац на одслужењу војног рока 10 8 6 

Особе оболеле од болести већег социјално-
медицинског значаја 7.934 7.485 7.066 

Монаси и монахиње 1.005 1.031 1.008 
Лица ромске националности 4.298 4.687 4.525 
Избеглице и прогнана лица као и чланови уже 
породице, а који нису здравствено осигурани по 
другом основу 

18.273 16.624 15.276 

Жртве насиља у породици - - 10 
Жртве трговине људима - - 2 
Особе обухваћене обавезном имунизацијом у складу 
са прописима којима се уређује здравствена заштита 
становника од заразних болести 

- - 
 

1 

Особе обухваћене циљаним превентивним 
прегледима, односно скринингом према 
одговарајућим републичким прописима 

- - 1 

Укупан број осигураника 1.287.268 1.346.457 1.373.478 
 
 
Табела 18 - Очекивано трајање живота на рођењу по полу у Републици Србији од 
2010. до 2013. године 

Очекивано тајање живота на рођењу у 
годинама 

2010. 2011. 2012. 2013. 

Мушки пол 
Женски пол 
За оба пола 

71,4 
76,6 
74,0 

71,6 
76,8 
74,2 

72,6 
77,3 
74,7 

 
 
 

Извор података: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Здравствено 
статистички годишњаци Републике Србије 
 
 
Табела 19 - Самопроцена општег здравља одраслог становништва према старости и 
полу, 2012. 

Старост Пол 
Врло 
добро Добро Просечно Лоше Врло 

лоше 

18-65 
Укупно 26,8 36,4 24,0 10,8 2,0 
Жене 23,9 36,2 25,9 11,9 2,0 

Мушкарци 29,6 36,6 22,1 9,7 2,0 

18+ 
Укупно 21,4 31,3 25,9 17,2 4,2 
Жене 18,5 30,0 27,0 19,7 4,9 

Мушкарци 24,5 32,8 24,7 14,5 3,5 

65+ 
Укупно 1,3 12,3 33,0 40,9 12,4 
Жене 0,9 9,6 30,5 44,8 14,2 

Мушкарци 2,0 16,1 36,5 35,4 9,9 
Извор података: SILC 
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Табела 20 - Коришћење здравствене заштите у периоду од 2010. до 2013. године 
 
 
Показатељи 

Рутинска 
здравствена 
статистика 

Испитивање 
здравља 
становника 

2010. 2011. 2012. 2013 
Просечан број посета по становнику годишње у 
примарној здравственој заштити 

8,1 8,0 8,0  

Просечан број посета одраслих (19+) годишње код 
лекара опште медицине 

5 5 5  

Стопа хоспитализације – број болничких епизода 
на 1000 становника 

17,9 17,8 17,9  

Број дана хоспитализације на 100 становника 150,5 149,5 145,7  
Просечна дужина болничког лечења у данима 8,4 8,4 8,1  
Просечна дневна заузетост болница (%) 73 72 69,7  
Извор података: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Здравствено 
статистички годишњаци Републике Србије. 
 
 
Табела 21 - Однос матерналне смртности и стопе смртности деце у Републици Србији 
од 2010. до 2013. године 

Показатељи 2010. 2011. 2012. 2013. 
Однос матерналне смртности – број умрлих жена 
у трудноћи, на порођају и пуерперијуму на 100 000 
живорођене деце 

17,6 9,1 14,9  

Стопа перинаталне смртности – број 
мртворођене и умрле новорођенчади првих седам 
дана по рођењу на 1000 порођаја 

9,0 8,8   

Стопа смртности одојчади – број умрле одојчади 
на 1000 живорођене деце 

6,7 6,3 6,2  

Стопа смртности деце до 5 година* - број умрле 
деце пре навршеног петог рођендана на 1000 
живорођене деце 

7,9 7,1 -  

Извор података: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Здравствено 
статистички годишњаци Републике Србије 
* Девинфо 
 
Табела 22 - Пoказатељи трошкова за здравствену заштиту 

Показатељи 2010. 2011. 
Укупни расходи за здравствену заштиту као % БДП 10,4 10,4 
Јавни расходи за здравствену заштиту као % БДП 6,4 6,5 
Јавни расходи за здравствену заштиту (стандард куповне моћи 
– PPS)* 

4.180.500.886 4.157.531.508 

Јавни расходи за здравствену заштиту као % укупних 61,9 61,5 
Јавни расходи за здравствену заштиту per capita УС$ 338 387 
Јавни расходи за здравствену заштиту per capita (стандард 
куповне моћи – PPS)* 

 
552 

 
561 

Директна плаћања домаћинстава као % приватних расхода за 95,5 95,6 
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здравствену заштиту 
Државни расходи за стационарну здравствену заштиту као % 
јавних расхода за здравствену заштиту 

59,4 57,2 

Укупни расходи за лекове као % укупних расхода за 
здравствену заштиту 

30,9 31,3 

Превенција и услуге јавног здравља као % укупних расхода за 
здравствену заштиту 

6,3 6,3 

Извор података: Global Health Expenditure Database. Available from URL: 
http://apps.who.int/NHA/database/standardreport.aspx?ID=Serbia-NationalExpenditureonHealth. 
* Стандард куповне моћи – PPS је израчунат помоћу дефлатора из EUROSTAT database. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics  
 
 
Табела 23 - Дуговања домаћинства за комуналне трошкове, закуп стана или отплату 
кредита за стан у 2013. години (%) 

 

Дуговање за 
комуналне трошкове 

Дуговање за закуп или отплату 
кредита за стан 

Укупно 

Изнад 
60% 

медијане 
еквивале

нтног 
прихода 

Испод 
60% 

медијане 
еквивале

нтног 
прихода 

Укупно 

Изнад 
60% 

медијане 
еквивале

нтног 
прихода 

Испод 
60% 

медијане 
еквивале

нтног 
прихода 

Једночлано домаћинство 22,8 17,3 38,7 1,1 1,3 0,3 
Једночлано женско 
домаћинство 18,5 15,3 28,9 0,6 0,8 - 
Једночлано мушко 
домаћинство 29,9 20,9 52,2 1,9 2,3 0,7 
Самохрани родитељ с 
једним дететом или више 
издржаване деце 

48,2 40,6 61,8 5,3 3,5 8,5 

Једна одрасла особа стара 
65 и више година 14,0 10,5 25,0 0,4 0,4 0,6 
Једна одрасла особа млађа 
од 65 година 34,2 26,6 54,7 1,9 2,6  
Две одрасле особе без 
издржаване деце 25,7 20,8 43,8 1,1 1,2 0,4 
Две одрасле особе с 
једним издржаваним 
дететом 35,1 28,2 55,1 3,4 3,5 3,0 
Две одрасле особе с двоје 
издржаване деце 40,3 34,7 57,4 3,4 3,6 2,8 
Две одрасле особе млађе 
од 65 година 32,7 27,8 47,7 2,1 2,5 0,7 
Две одрасле особе где је 
бар једна стара 65 и више 
година 18,4 14,1 38,2 - - - 
Две одрасле особе с троје 
или више издржаване 53,5 46,9 62,0 3,2 5,7 - 
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деце 
Три одрасле особе или 
више одраслих особа без 
издржаване деце 36,3 32,0 54,4 0,8 0,7 1,3 
Три одрасле особе или 
више одраслих особа са 
издржаваном децом 

43,4 38,2 58,2 0,7 0,8 0,4 

Домаћинства са 
издржаваном децом 42,3 36,4 58,2 2,1 2,2 1,7 
Домаћинства без 
издржаване деце 29,9 25,3 47,0 1,0 1,0 0,7 
Укупно 36,9 31,3 54,0 1,6 1,7 1,3 
Извор: SILC 2013. 
 
Табела 24 - Немогућност домаћинства да приушти адекватно загревање стана у 2013. 
години (%) 
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Укупно 
 

18,3 30,0 14,5 10,8 24,4 8,0 15,7 30,3 12,6 

Три одрасле особе или 
више одраслих особа 
без издржаване деце 

17,6 28,1 15,1 13,6 31,0 11,5 14,3 31,1 12,4 

Три одрасле особе или 
више одраслих особа са 
издржаваном децом 

17,8 29,2 13,8 15,9 30,4 12,0 17,7 31,0 14,0 

Једночлано 
домаћинство 
 

23,0 36,5 18,2 12,2 21,8 9,0 22,7 38,6 17,6 

Самохрани родитељ с 
једним дететом или 
више издржаване деце 

21,7 40,6 10,9 17,5 26,3 12,9 25,0 36,5 19,5 

Једна одрасла особа 
стара 65 и више година 20,3 30,8 16,8 12,9 23,4 9,9 24,2 38,4 19,6 

Једна одрасла особа 
млађа од 65 година 26,5 43,3 20,0 11,8 20,9 8,3 21,2 38,9 15,4 

Једночлано женско 
домаћинство 23,9 34,1 20,6 13,1 22,1 10,0 23,4 37,4 18,9 

Једночлано мушко 
домаћинство 21,5 39,9 13,9 11,0 21,3 7,6 21,4 41,0 15,1 
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Две одрасле особе без 
издржаване деце 17,9 28,6 15,0 8,3 21,3 6,6 15,7 33,3 13,6 

Две одрасле особе с 
једним издржаваним 
дететом 

18,6 27,6 15,5 8,9 22,2 6,9 11,2 25,2 9,1 

Две одрасле особе с 
двоје издржаване деце 15,0 27,6 10,9 8,1 23,6 5,3 10,6 21,3 8,5 

Две одрасле особе млађе 
од 65 година 19,5 27,0 17,0 8,0 24,4 5,9 14,8 32,1 12,5 

Две одрасле особе где је 
бар једна стара 65 и 
више година 

16,3 30,8 13,1 8,6 17,8 7,4 16,9 35,3 15,1 

Две одрасле особе с 
троје или више 
издржаване деце 

26,4 34,4 20,1 10,4 23,8 5,7 17,4 27,1 11,4 

Домаћинства са 
издржаваном децом 18,0 29,9 13,5 11,0 25,4 7,7 14,9 28,0 11,5 

Домаћинства без 
издржаване деце 18,7 30,1 15,6 10,6 23,2 8,4 16,7 34,8 13,9 

Извор: ЕУ 28 и 12 нових чланица ЕУ – Eurostat; Република Србија – SILC 
 
 
Графикон 1 - Минимална пензија као % просечних примања (за пун стаж) 

 
Извор: OECD, Pension at Glance (2009); World Bank, Pension Panorama (2007) за Литванију, Летонију 
и Естонију; за Републику Србију ПИО фонд (подаци за 2013. годину) 
 
 
 
 
 
 


