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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

УПРАВЉАЊЕ ОБРАЗОВАЊЕМ 
И ЊЕГОВО ФИНАНСИРАЊЕ

САЖЕТАК. Појачан научни интерес за проучавање различитих модела управљања

образовним системом условљен је сазнањем да од начина управљања,

у значајној мери, зависи квалитет образовања у целини. Стога, процес

осмишљавања ефикаснијих система управљања и финансирања обра-

зовања представља приоритет образовних политика савремених дру-

штава. У раду се на компаративној основи анализирају различити при-

ступи у управљању образовним системима у неким европским земља-

ма, а у циљу остваривања што потпунијег увида у савремене токове та-

квих процеса. Резултати анализе показују да се традиционална подела

на централизоване и децентрализоване системе управљања све више

релативизује, са тежњом да се у процесу управљања оствари оптима-

лан однос различитих субјеката на централном, регионалном и локал-

ном нивоу власти. 
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 УВОД

ЕфикасносB сисBема о?разовања у савременом /рушBву у вели-
кој мери зависи о/ начина њеUова у2рављања и финансирања.
ДрушBвено-економске 2ромене, развој Bржишне економије и ја-
чање цивилноU /рушBва изазвали су значајне 2ромене у начину
функционисања сисBема о?разовања у евро2ским земљама и у
начину у2рављања њиме. СBоUа се 2ро?лем квалиBеBа о?разова-
ња /анас саUле/ава како у конBексBу 2о?ољшања маBеријал-
но-Bехничке основе, 2ри2реме 2е/аUошких ка/рова и законске
реUулаBиве, Bако и у 2оUле/у „уна2ређења сисBема у2рављања
као и увођењу ефикаснијих о?лика и Bехника у оцени њеUовоU
квалиBеBа“ (Ша2оренкова, 2010)2. СушBина савременоU конце2Bа
у у2рављању о?разовним сисBемом оUле/а се у наUлашеној Bе-
жњи за смањењем уBицаја ценBралноU нивоа власBи и исBовре-
меном 2овећавању о/UоворносBи усBанова и 2оје/инаца 2уBем
2роцеса /еценBрализације.

У 2рофесионалним се изворима наUлашава /а је улоUа /ржаве
у у2рављању о?разовним сисBемима, кроз укључивање реле-
ванBних учесника у о?разовном 2роцесу (ро/иBељи, ученици,
локална заје/ница), ?иBно 2ромењена и смањена. Процес 2осBе-
2еноU /ероUирања на/лежносBи ценBралноU нивоа у2рављања и
2о/ела о/UоворносBи са учесницима о?разовноU 2роцеса, као ре-
зулBаB 2римене новоU мо/ела јавноU менаџменBа, оB2очела је
осам/есеBих и /еве/есеBих Uо/ина XX века (Ба?ин, 2014, сBр. 79). 

МОДЕЛИ УПРАВЉАЊА ОБРАЗОВНИМ 
СИСТЕМИМА 

Иако се /анас може UовориBи о различиBом сBе2ену и инBензиBе-
Bу 2ромена у о?ласBи у2рављања о?разовањем, анализе 2оказују
/а се у основи Bих 2ромена најчешће налази ис2иBивање и 2ре-
ис2иBивање о/носа између ценBралних власBи, реUионалних
(2окрајинских), и локалних инсBиBуција. С Bим у вези, у сBручној
лиBераBури се (ПасBуовић, 1996; Бижков, По2ов, 1999; МПС РС,
2001; Ка2ранова, 2004; Кулић, 2011), уз „мале варијације“ 2омињу

2 Прево/ ауBора ра/а.
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/ва сисBема у2рављања о?разовањем: ценBрализовани и /ецен-
Bрализовани. ПриBом се, као „2ример /о?ре 2раксе“, за ценBра-
лизовано у2рављање о?разовањем наво/и Француска, /ок је Ве-
лика БриBанија као /еценBрализована /ржава /еценBрализовала
мо/ел у2рављања и у сфери о?разовања. Иако је је/ан о/ Bа /ва
мо/ела каракBерисBичан за већину евро2ских земаља, усле/
сложеносBи сисBемâ у2рављања, као и све веће заинBересовано-
сBи различиBих су?јекаBа за осBвaривање својих инBереса у 2о-
/ручју о?разовања, ову 2о/елу ?и ваљало 2рихваBиBи условно. 

УBврђивање сBе2ена ценBрализованосBи, о/носно /еценBра-
лизованосBи школскоU сисBема у некој земљи осBварује се анали-
зом ком2еBенција којим 2росвеBне власBи на различиBим ниво-
има у2рављања рас2олажу. У о?зир се узима о/лучивање у сле-
/ећим о?ласBима: о2шBа орUанизација школсBва, насBавни
2ланови и 2роUрами, ка/ровска 2иBања (насBавници и осо?ље
које не изво/и насBаву), евалуација и школски на/зор – финанси-
рање школсBва и у2рављање школским сре/сBвима (МПС РС,
2001). ПриBом, не Bре?а занемариBи ни чињеницу /а је сBе2ен
ценBрализованосBи у2рављања о?разовним сисBемом у значај-
ној мери /еBерминисан начином у2рављања /рушBвеним сисBе-
мом у целини. 

У већини земаља за које је каракBерисBичан ценBрализовани
сисBем у2рављања и финансирања, уBицај реUионалних и локал-
них власBи веома је оUраничен, /ок је о?разовни и школски си-
сBем сBроUо формализован и хијерархијски уређен. Најважније
о/луке /оносе се на нивоу ценBралних власBи, /ок су инUеренци-
је нижих орUана у2рављања оUраничене и све/ене на ниво с2ро-
вођења Bих о/лука. 

У Bаквом сисBему ценBралним 2росвеBним власBима 2ри2а/а
о/лучујућа улоUа како у 2ројекBовању макроо?разовне 2олиBике
развоја сисBема о?разовања, Bако и у 2ро2исивању насBавно-на-
учних 2роUрама, о/ређивању насBавних меBо/а, именовању /и-
рекBора, и уку2ном 2роцесу финансирања о?разовних усBанова.
Слична Bен/енција 2рисуBна је и у 2роцесу 2рофесионалноU ра-
звоја насBавника, који је уна2ре/ /ефинисан и заснован на јасно
о/ређеним сBан/ар/има 2рофесионалних ком2еBенција. Сла?о-
сBи оваквоU ви/а у2рављања о?разовањем оUле/ају се у немоUућ-
носBи 2рилаUођавања о?разовноU сисBема с2ецифичним 2оBре-
?ама ученикâ и локалне сре/ине. 
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У савременој сBручној лиBераBури (Ба?ин, 2014, сBр. 75), улоUа
ценBралноU нивоа власBи се најчешће 2риказује у оквиру сле/ећа
чеBири нивоа: 

1) 2оB2уна ценBрализација – /оношење о2шBих и 2оје/иначних
о/лука на ценBралном нивоу; 

2) /еконценBрација – 2ренос /ела а/минисBраBивне на/лежно-
сBи на реUионалне је/инице ценBралних орUана;

3) /елеUација (/елимична /еценBрализација) – ценBрални ниво
/оноси о?авезујућа 2равила и смернице на основу којих нижи
орUани власBи 2осBу2ају у 2оје/иначним случајевима; и 

4) /еволуција (2оB2уни 2ренос на/лежносBи) – нижи орUани
власBи /ефинишу 2равила и /оносе о/луке унуBар је/инсBве-
ноU оквира за целу /ржаву.

За разлику о/ раније о2исаноU мо/ела ценBрализованоU у2ра-
вљања о?разовањем, у /еценBрализованим сисBемима уBицај на
о?разовање 2о/ељен је на Bри основна нивоа: ниво сре/ишње
власBи, реUионални ниво и ниво школе. У савезним /ржавама
овлашћења су 2о/ељена између /ржава, фе/ералних је/иница и,
у неким случајевима, орUанизама на нивоу школских окруUа (Па-
сBуовић, 1996). СисBем у2рављања о?разовањем каракBерише се
исBовременим учешћем више различиBих ауBономних су?јекаBа
чији ра/ на/зире /ржавна инс2екција са израженијом савеBо/ав-
ном неUо конBролном улоUом.

У Bом смислу веома је важно /а на/лежносBи различиBих уче-
сника у у2рављању о?разовањем ?у/у 2осBављене на кохеренBан
начин, са јасно /ефинисаним о?авезама и о/UоворносBима. У не-
ким земљама 2роцес /еценBрализације о?разовноU сисBема 2ре-
васхо/но је ?ио усмерен на 2осBу2ак 2реношења на/лежносBи са
ценBралних на ниво локалних самоу2рава. Такав 2релазак 2ре/-
сBављао је веома сложен корак са чесBо неизвесним, не2ре/ви-
/љивим и не увек 2озиBивним ефекBима, /ок је ус2осBављање
/руUачијеU начина у2рављања нереBко узроковало велику хеBе-
роUеносB унуBар о?разовних сисBема.

Савремене анализе 2оказују /а се ?рој конBролних су?јекаBа у
о?разовном 2роцесу у евро2ским земљама /анас 2овећава
(Юрьевна, 2013, сBр. 3). Таква Bен/енција условљена је 2осBоја-
њем /ирекBне везе између у?рзане /емокраBизације /рушBва и
све већеU /рушBвеноU учешћа у 2роцесу у2рављања о?разова-
њем. Из 2оменуBих разлоUа 2осBојећа 2о/ела на ценBрализоване
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и /еценBрализоване сисBеме у2рављања о?разовањем у неким
земљама се у извесној мери релаBивизује. У Bом смислу, ПасBуо-
вић исBиче /а је Bаква 2о/ела шемаBска и /а не о/ражава све осо-
?ине некоU националноU сисBема, о/носно /а су у савременом
о?разовању чесBо 2рисуBне каракBерисBике и је/ноU и /руUоU си-
сBема, јер „ценBрализованосB–/еценBрализованосB није /ихо-
Bомна већ конBинуирана варија?ла“ (ПасBуовић, 1996, сBр. 44). 

Неки ауBори (СBанковић, 2010) указују /а 2реUле/ сBања у зе-
мљама широм свеBа све/очи о све већој међусо?ној сличносBи у
2олиBикама у2рављања сисBемима о?разовања, као и на чиње-
ницу /а Bокови у у2рављању о?разовањем у различиBим земља-
ма све више конверUирају (сBр. 43). Овај ауBор наво/и је/ну о/ 2о-
знаBијих каBеUоризација у2рављања школским сисBемима, коју
2ре/лаже ГлаBер, а која са/ржи чеBири основна мо/ела, и Bо: Bр-
жишни мо/ел, мо/ел оснаживања школе, мо/ел оснаживања ло-
калноU нивоа и мо/ел конBроле квалиBеBа (СBанковић, 2010,
сBр. 43). ПоменуBи мо/ели 2осмаBрају се као и/еални Bи2ови и
они се у 2ракси најчешће ком?иновано 2римењују. 

У 2рва Bри мо/ела, школа се 2осмаBра као /ео локалноU о?ра-
зовноU сисBема и шире /рушBвене заје/нице, са значајним ауBо-
номним на/лежносBима и мало формалних веза са /ржавним
сBрукBурама. Насу2роB Bоме, чеBврBи мо/ел (мо/ел конBроле
квалиBеBа) заснива се на ценBрално /ефинисаним 2равилима,
захBевима и сBан/ар/има, са јасним 2роце/урама у конBроли и
2раћењу ра/а и квалиBеBа. У Bом 2роцесу о/лучујућа улоUа 2ри-
2а/а орUанима ценBралне власBи. 

Сличну класификацију 2роналазимо и у ра/овима руске ау-
Bорке Власове која наUлашава /а у 2роцесу формулисања и реа-
лизације о?разовне 2олиBике учесBвују Bри 2олиBичка су?јекBа:
/ржава, BржишBе и ака/емска заје/ница (2013, сBр. 228). У зави-
сносBи о/ BоUа који о/ ових су?јекаBа /оминира, моUуће је из/во-
јиBи сле/еће мо/еле о?разовне 2олиBике: /ржавно-2аBернали-
сBички (U/е /оминанBну улоUу има /ржава), ли?ерални (U/е во-
/ећу улоUу има BржишBе), социјално-кор2ораBивни (у коме
/оминанBна улоUа 2ри2а/а ака/емској заје/ници).

Иако се 2ојам о?разовне 2олиBике у савременој лиBераBури
различиBо разуме, у уBврђивању о?разовне 2олиBике моUуће је
разликоваBи чеBири основна 2рисBу2а. Први 2рисBу2 2о/разу-
мева /а је о?разовна 2олиBика 2рероUаBив искључиво /ржавне
власBи. ДруUи се, 2ак, заснива на Bврђењу /а о?разовна 2олиBика
не може 2ре/сBављаBи сасBавни /ео /ржавне 2олиBике, јер /р-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (2)/2017

306 ИГОР Р. ЂУРИЋ

жава нема ниBи може /а има искључиво 2раво у у2рављању
о?разовањем, 2ре свеUа, з?оU чињенице, шBо у 2роцесу креирања
о?разовне 2олиBике учесBвује више су?јекаBа који насBу2ају са
различиBих 2озиција и који насBоје /а у Bом о/носу осBваре своје
инBересе. Трећи 2рисBу2 размаBра о?разовну 2олиBику кроз /е-
финисање највећеU сBе2ена уBицаја у сфери о?разовања Bрију
основних факBора: BржишBа, /ржаве, и ака/емске заје/нице, уз
учешће и уBицај с2ољашњих факBора. У оквиру чеBврBоU 2рисBу-
2а о?разовна 2олиBика /ефинише се на знаBно шири начин и
2рема овом схваBању у њој су са/ржани и економски факBори
(Власова, 2013, сBр. 228). 

ИнсисBирање на уважавању економскоU факBора у /ефиниса-
њу о?разовне 2олиBике као и залаUања за већу укљученосB еко-
номскоU секBора у 2роцес у2рављања о?разовањем, засновано је
на чињеници /а економска развијеносB /рушBва уBиче на /о-
сBу2носB и квалиBеB о?разовања. Но, иако значај економскоU
факBора за развој о?разовања у савременом /рушBву није с2оран,
смаBрамо /а економски секBор не ?и смео /а иUра кључну улоUу
у осмишљавању о?разовних 2олиBика, већ ?и у Bом 2роцесу Bре-
?ало /а ?у/е равно2равно засBу2љен с /руUим секBорима 2о2уB
кулBуре, умеBносBи, 2олиBике. Ка/а је реч о начину финансира-
ња о?разовања у евро2ским земљама, анализе 2оказују /а је у/ео
уку2них из/аBака за о?разовање у већини земаља виши о/ 5%
БДП-а. Највећи 2роценаB у 2008. Uо/ини из/вајале су Данска, Ки-
2ар и Ислан/ (7%), /ок су најмање из/вајале БелUија и МалBа (ма-
ње о/ 4%) (Eurydice, 2012, сBр. 87). 

СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА И ФИНАНСИРАЊА 
ОБРАЗОВАЊА У НЕКИМ ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА

Француска је 2осле/њих /еценија смаBрана земљом са изразиBо
ценBрализованим и а/минисBраBивно је/ноо?разним сисBемом
у2рављања о?разовањем. Целоку2ан сисBем финансирања /р-
жавних о?разовних усBанова, /оношења и рас2оре/а насBавних
2ланова и 2роUрама, именовање, 2ремешBање и 2ензионисање
ка/рова, /еBаљно су реUулисани законима и /екреBима ценBрал-
них орUана 2росвеBе, и сBроUо конBролисан о/ сBране ?ројних чи-
новника који врше на/зор како у /ржавним Bако и у 2риваBним
о?разовним усBановама.



УПРАВЉАЊЕ ОБРАЗОВАЊЕМ И ЊЕГОВО ФИНАНСИРАЊЕ

ИГОР Р. ЂУРИЋ 307

Иако је висока ценBрализованосB је/на о/ основних каракBе-
рисBика францускоU о?разовноU сисBема, у 2осле/ње време се,
и2ак, за2ажају извесне Bен/енције у 2роцесу њеUове /еценBра-
лизације. Такав 2роцес ви/љив је у рас2о/ели о/UоворносBи у
о?ласBи о?разовања „између /ржаве и локалних колекBива“ са
2рецизно уBврђеним за/ацима и о?авезама /ржаве и локалних
орUана (Кулић, 2011; УBкина, 2011; СBанковић, 2010; Орлова, 2008;
Орлова, 2008а; Herrera, Mandić, 1989). Према мишљењу неких ау-
Bора (УBкина, 2011), изражена Bен/енција ка /еценBрализацији
није у су2роBносBи са чињеницом /а /ржава осBаје 2римарно о/-
Uоворна за о?разовање, као и /а иUра кључну улоUу у њеUовом ра-
звоју.

Но у2ркос акBуелним реформама са циљем /еценBрализације,
о?разовање у Француској и /аље осBаје у великој мери /ржавно и
ценBрализовано. С о?зиром на Bакав Bок 2ромена, француски
о?разовни сисBем /анас се може сврсBаBи у сисBеме са умереном
ценBрализацијом у којем /олази /о 2осBе2еноU 2овећања ауBо-
номије школа, /а се ус2осBави о2Bималан ?аланс између ценBра-
лизације и /еценBрализације. У Bом циљу /олази /о рас2о/еле
о/UоворносBи међу најважнијим чиниоцима о/Uоворним за 2ро-
цес у2рављања о?разовањем, а нарочиBо након усвајања Закона о
/еценBрализацији 1982. Uо/ине. 

Француска је је/на о/ реBких земаља Евро2ске Уније које имају
чеBири хијерархијска нивоа у2рављања: /ржаву, реUион, /е2арB-
ман и комуну (о2шBину). Три 2осле/ња нивоа су исBовремено и
а/минисBраBивно-BериBоријални окрузи /ржаве и њени /ецен-
Bрализовани су?јекBи. СаUласно Bоме, орUани у2рављања о?разо-
вањем у Француској рас2оређени су на чеBири BериBоријал-
но-а/минисBраBивна нивоа. Реализацијом о?разовне 2олиBике
на /ржавном нивоу у основи се ?ави МинисBарсBво националноU
о?разовања, високоU о?разовања и научних исBраживања. Мини-
сBра националноU о?разовања на /ужносB 2осBавља 2ре/се/ник
Француске Ре2у?лике на 2ре/лоU 2ре/се/ника вла/е. Држава у
Француској 

„о/ређује циљеве о?разовне 2олиBике, иUра о/лучујућу улоUу у ра-
звиBку и оријенBацији о?разовања, носи Uлавну о/UоворносB за ње-
Uов са/ржај“ (Орлова, 2008а, сBр. 114). 

БиBно је, Bакође, /о/аBи /а су у ком2еBенцији /ржаве „2иBање
у2рављања ка/ровима“, насBавни 2роUрами, ?рој часова и слич-
но, као и финансирање. Држава је, исBо Bако, о/Uоворна и за /ру-
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шBвени секBор о?разовања, /ок су неке инсBиBуције у сисBему
о?разовања у на/лежносBи орUана BериBоријалноU у2рављања –
основна школа је у на/лежносBи комуне, колеж3 /е2арBмана, а
лицеј4 реUиона, шBо су елеменBи /еценBрализације. ИнсBиBуције
на/лежне за ексBерну евалуацију ра/а школа налазе се, Bакође, у
на/лежносBи реUионалних или локалних власBи, као и евалуа-
ција ра/а насBавника за коју је за/ужена инс2екцијска служ?а. 

Ка/а је реч о начину финансирања о?разовања у овој земљи,
анализе 2оказују /а МинисBарсBво 2росвеBе финансира и о/ре-
ђује 2лаBе насBавника и с2ецифичне ресурсе, /ок је локална са-
моу2рава о/Uоворна за осBале Bрошкове (МПС ЦГ, 2012). 

За разлику о/ ценBрализованих сисBема о?разовања, као шBо
је на 2ример француски, у мноUим земљама Евро2е и свеBа зажи-
вела је „Bра/иција“ /еценBрализације. То је 2осе?но каракBери-
сBично за САД и Немачку, али и /руUе земље у којима савезне
/ржаве и 2ровинције имају значајну ауBономију у о?ласBи 2ро-
свеBе. МноUи савремени ауBори (AхBамзян, 2004; Кулић, 2011, Пи-
сарева, 2012; Кананыкина, 2013) смаBрају /а се немачки о?разов-
ни сисBем каракBерише /еценBрализованим сисBемом у2равља-
ња. У овој земљи у 2о/ручју о?разовања, као и у свим осBалим
сферама /рушBвеноU живоBа /осле/но је 2ошBован „2ринци2 фе-
/ерализма“. Такав сисBем у2рављања о?разовањем 2осBоји у
свих шеснаесB 2окрајина у Немачкој и осBварује се на нивоу фе-
/ерације, локалних орUана власBи, као и на нивоу школе. 

СBрукBура у2рављања у различиBим савезним /ржавама у Не-
мачкој је различиBа. У већини случајева 2рисуBан је /восBе2ени
сисBем у2рављања који 2о/разумева „2о/елу о/UоворносBи“,
2ри чему минисBарсBву 2ри2а/а руково/ећа функција у на/зору
на/ школским у2равама, као и развоју насBавних 2ланова, /ок
Uра/ско-окружни школски орUани врше на/зор на/ основном,
Uлавном и с2ецијалном школом (AхBамзян, 2004). 

Фе/ералном минисBарсBву о?разовања и исBраживања, Bако-
ђе, 2ри2а/а основна и коор/инирајућа улоUа у ус2осBављању
2равила неформалноU сBручноU о?разовања и финансирању
о?разовања. Ово минисBарсBво, у сара/њи с 2окрајинским вла-
сBима, во/и рачуна и о /руUим 2иBањима значајним за развој и
уна2ређење квалиBеBа о?разовноU сисBема у целини.

3 Виши разре/ни основне школе.
4 Сре/ња школа, Uимназија.
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Коор/инацијом /елаBносBи између фе/ерације и 2окрајина,
као и 2окрајина међу со?ом, ?аве се 2осе?ни орUани. НарочиBо
месBо међу њима 2ри2а/а Конференцији минисBарсBва кулBуре
(КМК), која је 2озвана /а о?ез?е/и равномерносB развоја и у2оре-
/ивосB резулBаBа о?разовања (2ризнавање /и2лома) у различи-
Bим земљама. 

При анализи сисBема у2рављања о?разовањем у Немачкој ?иB-
но је узеBи у о?зир о/ре/?е ОсновноU закона којим се уBврђује /а
се све школе у овој земљи налазе 2о/ „на/зором /ржаве“. При-
Bом се нарочиBо указује на Bри моменBа: 2рво, Законом се уBвр-
ђује о2шBе/рушBвени значај школе: /руUо, у њему се наво/и /а се
школе налазе 2о/ конBролом /ржаве, а не цркве, и; Bреће, /ржави
је /аBо 2раво орUанизације и реUулисања /елаBносBи /ела сисBе-
ма школскоU о?разовања (Кананыкина, 2013, сBр. 2). О/UоворносB
фе/ералних власBи у у2рављању о?разовањем 2рисуBна је у
о?ласBима реUулисања финансирања о?разовања, о?ез?еђивању
научних и економских исBраживања, као и реUулисању 2рофеси-
оналноU о?разовања у оквирима закона. 

У насBојању /а се 2роцес /еценBрализације о?разовања осBва-
ри Bако /а о?ез?е/и ефикасан и ефекBиван начин у2рављања и
конBроле, евро2ске /ржаве насBоје /а осBваре о2Bимално учешће
ценBралних, реUионалних и локалних власBи. РазличиBи мо/ели
/еценBрализације изазивају велико инBересовање сBручњака, у
чему 2ре/њачи ?риBански мо/ел (ЕнUлеска и Велс), који 2о/ра-
зумева 2о/ељену о/UоворносB ценBралне власBи, локалних орUа-
на и о?разовних усBанова у у2рављању о?разовањем. Реч је о Bра-
/иционалном оквиру а/минисBраBивноU у2рављања о?разова-
њем, усBановљеном још 1944. Uо/ине Законом о о?разовању ка/а
је изUрађен „национални о?разовни сисBем који је уBвр/ио ло-
калну а/минисBраBивну о/UоворносB и 2осBао инBеUрисани /ео
јавних о?авеза /ржаве“ (Кулић, 2011, сBр. 236). 

Изменама у 2осBојећем закону, као и усвајањем нових (1976,
1986, 1988), 2о?ољшана су 2оје/ина решења 2рво?иBноU закон-
скоU акBа, али и уBврђене мноUо ра/икалније реформе унуBар
о?разовања. У Bом смислу, извршена је 2рерас2о/ела о/Uоворно-
сBи између ценBралних власBи (МинисBарсBва о?разовања), ло-
калних (месних) 2росвеBних власBи, и ро/иBеља као 2арBнера.

У Великој БриBанији, као и већини /руUих евро2ских земаља,
развијени су о?лици учешћа различиBих 2арBнера о?разовних
заје/ница у сфери школскоU у2рављања, са циљем 2роширења
школске ауBономије. У Bом смислу формирана су Bела у којима
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су засBу2љене различиBе сBране, а која учесBвују у школском
у2рављању или имају савеBо/авну улоUу. 

Иако се финансирање о?разовања у Великој БриBанији осBва-
рује /елом из националноU, а /елом из локалноU ?уџеBа, у 2о-
сле/ње /ве /еценије већина школа се, и2ак, финансира из сре/-
сBава локалних самоу2рава. Тако на 2ример, у финансирању
о?разовања у ЕнUлеској и Велсу, месни орUани „о2ре/ељују о2-
шBи о?им ресурса нео2хо/них школама“, Bј. њеUов свеуку2ни ?у-
џеB. Према неким изворима, уку2на финансијска сре/сBва у Ве-
ликој БриBанији из/војена за о?разовање износе 4,5–6% ?руBо на-
ционалноU /охоBка, чији највећи /ео о/лази на финансирање
сре/њеU о?разовања (31%) (Кулић, 2011, сBр. 237). 

У ЕнUлеској и Велсу локалне о?разовне власBи (Local Education
Authorities) имају о/лучујућу улоUу у о/ређивању уку2ноU о?има
из/аBака на својој BериBорији. У скла/у са законским о/ре/?ама
о локалној у2рави школама, 2реко 85% школскоU ?уџеBа /осBа-
вља се у2равном савеBу школе (school governing bodies), који иUра
о/лучујућу улоUу у рас2олаUању Bим ?уџеBом (МПС РС, 2001,
сBр. 39). У на/лежносBи овоU орUана с2а/ају и мноUе /руUе о?ла-
сBи 2о2уB за2ошљавања, 2ремешBања и наUрађивања насBавника
и ненасBавноU сBручноU осо?ља и слично. Служ?е на/лежне за
инс2екцијски на/зор ра/а школе, као и у већини евро2ских зема-
ља, функционишу у оквиру ценBралних 2росвеBних орUана (н2р.
унуBар минисBарсBва 2росвеBе), с Bим шBо су у Великој БриBани-
ји Bаква Bела или инсBиBуције релаBивно независне о/ у2равних
сBрукBура унуBар сисBема (С2асеновић, 2013). 

За разлику о/ сBроUо ценBрализованоU сисBема који је нека/а
2осBојао у СовјеBском Савезу, у Руској Фе/ерацији /анас је 2ри-
меBна Bен/енција сла?љења у2рављачкоU ценBрализма у у2ра-
вљању о?разовањем. Нова еBа2а у о?разовној 2олиBици насBаје у
2осле/њој /еценији XIX века ка/а се изменом законске реUулаBи-
ве ус2осBављају ефекBивније сBрукBуре и механизми у2рављања
о?разовањем. У Bом циљу се инсисBира на /еценBрализацији, о/-
носно „разUраничењу ком2еBенција у2рављања о?разовањем на
Bри нивоа: фе/ералном, нивоу су?јекаBа Руске Фе/ерације и ме-
сном (о2шBинском) нивоу“ (Кулић, 2011, сBр. 242). 

У конце2Bу мо/ернизације о?разовања у Русији /о 2010. Uо/и-
не, као 2риориBеB је из/војено формирање о2BималноU мо/ела
у2рављања којим се јасно о/ређују на/лежносB, овлашћења и о/-
UоворносB свих су?јекаBа о?разовне 2олиBике – о?разовних усBа-
нова и орUана локалних власBи, реUионалних и фе/ералних
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у2рављачких сBрукBура (Орлова, 2008). ИсBичући /а се већ /уже
време сBрукBура у2рављања о?разовањем у Руској Фе/ерацији
није 2роменила, Бељаков наво/и њене сле/еће основне каракBе-
рисBике: 

– у2рављање је 2о/ељено на неколико нивоа; орUани у2ра-
вљања нижеU нивоа налазе се у а/минисBраBивној на/ле-
жносBи виших – о/луке виших орUана о?авезујуће су за орUа-
не нижеU нивоа у2рављања;

– орUан у2рављања независно о/ нивоа на коме се налази мо-
же не2осре/но у2рављаBи само оним орUанима и /или орUа-
низацијама које се налазе у њеUовој а/минисBраBивној на-
/лежносBи;

– о/луке виших орUана не моUу се /ирекBно /осBављаBи орUа-
низацијама које се налазе у на/лежносBи нижих нивоа у2ра-
вљања:

– а/минисBраBивна на/лежносB орUана вишеU нивоа у2ра-
вљања у о/носу на ниже оUраничена је низом овлашћења ко-
јима се /оносе о/луке за ниже нивое у2рављања (Беляков,
2009, сBр. 38).

Овако конци2иран сисBем у2рављања омоUућава равномерну
засBу2љеносB различиBих фе/ералних, реUионалних и локаних
орUана. О?разовне усBанове имају значајну сло?о/у у о?ласBи
унуBрашњеU у2рављања и орUанизације, у чему 2ре/њаче усBа-
нове високоU о?разовања. Осим BоUа, у скла/у са реформским Bо-
ковима, као акBивни су?јекBи о?разовне 2олиBике јављају се и
2оро/ице о/носно ро/иBељи, 2рофесионално-2е/аUошка /ру-
шBва, научно-о?разовне, економске и кулBурне усBанове. Све Bо
Uовори у 2рилоU Bоме /а /еценBрализованосB у сисBему у2ра-
вљања 2ре/сBавља је/ну о/ ?иBних каракBерисBика савременоU
о?разовноU сисBема у Русији.

Је/на о/ основних каракBерисBика сисBема у2рављања о?разо-
вањем у Ре2у?лици Ср?ији јесBе њеUова ценBрализованосB. Кри-
Bичари BаквоU сисBема чесBо исBичу /а у ценBрализованом и
/ириUованом сисBему у2рављања школе немају унуBрашњу /е-
мокраBску сBрукBуру, Bе /а /емокраBија у школи мора 2о/разу-
меваBи акBивно учешће ро/иBеља, ученика и осBалих социјал-
них 2арBнера у о/лучивању о свим важним 2иBањима. У Bом
смислу чине се на2ори како ?и се у сисBем у2рављања укључио
већи ?рој заинBересованих 2арBнера. Иако не 2осBоје чврсBе на-
учне основе на којима се може /оказаBи /а 2роцес /еценBрализа-
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ције UаранBује 2овећање ефекBивносBи о?разовноU сисBема, ре-
ално је 2реB2осBавиBи /а се 2осBе2еном /еценBрализацијом
у2рављања моUу уна2ре/иBи мноUи сеUменBи овоU сложеноU си-
сBема као и о/UоворносB различиBих учесника.

У2рављање о?разовањем на нивоу /ржаве у Ср?ији осBварује
се кроз /еловање МинисBарсBва 2росвеBе, науке и BехнолошкоU
развоја (школске у2раве), савеBâ (Национални 2росвеBни савеB,
СавеB за сBручно о?разовање и о?разовање о/раслих, Национал-
ни савеB за високо о?разовање) и заво/â (Заво/ за уна2ређивање
вас2иBања и о?разовања, Заво/ за вре/новање квалиBеBа о?разо-
вања и вас2иBања). У 2роцесу руковођења и у2рављања 2ре/уни-
верзиBеBским о?разовањем учесBвују 2ре/сBавници локалне са-
моу2раве, ро/иBеља и за2ослених у вас2иBно-о?разовним усBа-
новама, чији је ра/ реUулисан законским и 2о/законским
2ро2исима. 

У /аљем развоју орUана у2рављања, са циљем осBваривања
2роцеса /еценBрализације о?разовања, 2ре/виђају се сле/еће
сBраBешке мере: /е2олиBизација орUана у2рављања; јачање уло-
Uе орUана у2рављања у вас2иBно-о?разовним /елаBносBима; као
и јачање улоUе орUана у2рављања у ус2осBављању /восмерних
веза између вас2иBно-о?разовних усBанова и локалне сре/ине и
ро/иBеља (МПН РС, 2012). Циљ ових мера је елиминисање 2оли-
Bичких и 2арBијских мерила 2ри из?ору чланова орUана у2ра-
вљања, као и јачање улоUе орUана у2рављања у осBваривању и
конBроли развојних 2ланова о?разовних усBанова и анализи
ус2еха у школама. РезулBаB Bаквих мера ?и Bре?ало /а ?у/е ус2о-
сBављање ефикасније 2овезаносBи 2ре/школских и школских
усBанова са инсBиBуцијама локалне сре/ине и ро/иBељима, као
и уна2ређивање квалиBеBа о?разовања /еце из локалне сре/ине.

РазмаBрајући 2роцес 2реласка са ценBрализованоU на /ецен-
Bрализовани мо/ел у2рављања, Михајло Ба?ин (2014) наво/и
сле/ећа Bри Bеоријска мо/ела BаквоU у2рављања: /еконценBра-
цију, /елеUирање и /еволуцију. Реч је о мо/елима који омоUућа-
вају 2осBе2ени 2релазак са ценBрализованоU на /еценBрализова-
но у2рављање, 2ри чему, 2рема мишљењу овоU ауBора 

„Bи2ичан 2ример /еконценBрације власBи 2ре/сBављају школске
у2раве у Ср?ији које о?ављају о/ређени /ео 2ослова на основу
о/лука МинисBарсBва 2росвеBе“ (сBр. 82). 

За овај начин у2рављања каракBерисBично је 2осBојање реUио-
налних је/иница и о2шBинских ценBара, ма/а о/луке о најва-



УПРАВЉАЊЕ ОБРАЗОВАЊЕМ И ЊЕГОВО ФИНАНСИРАЊЕ

ИГОР Р. ЂУРИЋ 313

жнијим 2иBањима и /аље /оносе и с2рово/е 2ре/сBавници цен-
BралноU орUана власBи. Такав сисBем у2рављања каракBерише се
„оUраниченом /еценBрализацијом“ у којој је већина на/лежно-
сBи за/ржана на нивоу Ре2у?лике, укључујући и сисBем финан-
сирања о?разовних усBанова. 

Иако је /ео на/лежносBи из о?ласBи финансирања 2ренеB на
2окрајинске, реUионалне и локалне школске у2раве, може се,
и2ак, закључиBи /а је 

„ценBрални ниво за/ржао најважнију 2олуUу у2рављања сисBе-
мом, а Bо је на/лежносB о/ређивања 2равила за финансирање за-
2ослених у основном и сре/њем о?разовању“ (Ба?ин, 2014, сBр. 87). 

На локалном нивоу рас2оређују се сре/сBва намењена за 2рофе-
сионално усавршавање насBавника, комуналне услуUе, маBери-
јалне Bрошкове, о/ржавање о?јекаBа и слично. О?авезе локалноU
нивоа власBи у финансирању /ела о?разовања 2ро2исане су и /е-
финисане 2осе?ним законима. Ове о?авезе се 2ревасхо/но о/но-
се на сеUменB 2ре/универзиBеBскоU о?разовања. Овакав начин
финансирања, усле/ оUраничених сре/сBава којима рас2олажу
неразвијене о2шBине, може 2ро/у?иBи разлике у квалиBеBу на-
сBавноU 2роцеса.

Ус2осBављање о2BималноU сисBема у2рављања о?разовањем
2ре/сBавља важан 2ре/услов мо/ернизације и уна2ређења ква-
лиBеBа о?разовања у савременом /рушBву. Је/ан о/ начина
осBваривања BаквоU мо/ела ви/и се у 2роцесу /еценBрализације
у2рављања и финансирања о?разовних усBанова, као и укључи-
вању већеU ?роја заинBересованих су?јекаBа у Bај 2роцес. Међу-
Bим, из 2реBхо/них анализа се може закључиBи /а 2роцес 2ове-
ћања нивоа /еценBрализације сам 2о се?и не може ?иBи UаранB
2овећања ефикасносBи и ефекBивносBи о?разовних сисBема. То
је нарочиBо изражено у /рушBвима у којима 2осBоје изражене
реUионалне разлике у економској развијеносBи и маBеријалним
сре/сBвима којима о2шBине рас2олажу. СBоUа је за ус2ешан 2ре-
лазак са ценBрализованоU на /еценBрализовани сисBем у2равља-
ња нео2хо/но о?ез?е/иBи о/ређене 2реB2осBавке у ви/у ресурса,
маBеријалних /о?ара и инсBиBуција, које ?и нижим нивоима
2росвеBних власBи омоUућиле ефикасно у2рављање.
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SUMMARY EDUCATION MANAGEMENT AND ITS FINANCING

An increased scientific interest in studying different models of
education management systems is conditioned by the fact that the
quality of education depends significantly on the management style.
Thus, the process of creation of efficient systems of management and
financing of the education presents a priority in educational policies
of contemporary societies. The paper analyses different approaches
to the education management systems in some European countries,
on the comparative basis, with the aim of achieving as much of a
total insight into contemporary courses of such processes as possi-
ble. The results of analysis show that the traditional division into
centralized and decentralized systems of management is relativized,
with a tendency to achieve an optimal relationship among different
subjects in the process of management on the central, regional and
local level of authority. 
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