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УЗРОЦИ ОСИРОМАШЕЊА ГРАДОВА  
И ГРАДСКОГ СТАНОВНИШТВА

Abstract: Studying poverty in urban environments can be done from two 
aspects: inner factors, which imply municipality politics with the final goal of 
improvement of the city’s environment by making profit through income taxes, 
rents and fees for building licences and zoning permits; and external factors, 
which imply economical and political turmoil and necessary course of industrial 
progress followed by urbanization processes. The inner factors imply planned 
urban environment restructuring, and one of the ways is gentrification process and, 
also, homogenisation of the social heterogeneous urban areas. Urbanisation, as an 
external factor, is connected with the industrial and technical-technological progress. 
In advanced part of the world, urbanisation does the filtration of urban population 
in class hierarchical structure, due to labour market competitiveness, while the 
urbanisation of the Third world states reflects crisis made by social-political turmoil 
and by industrialisation that hasn’t achieved degree of growth in a way to be able to 
absorb incoming population from rural areas. 

Urban poverty is conditioned by specific features, which are vital for life 
in city surroundings, among all, inadequate and insufficient income, low level of 
education, subtenant and habitation in ghettos and slums, inadequate provision of 
public infrastructures and so on. A city is a spatial expression for social segregation 
and by that, generally, of poverty. 
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Апстракт: Проучавање сиромаштва у урбаним срединама може се 

посматрати са два аспекта: унутрашњих фактора који подразумјијевају по-
литику градске управе чији је коначан циљ унапређење градске средине ост-
варивањем профита кроз порезе на приходе, ренте и таксе које се остварују 
кроз грађевинске и урабанистичке дозволе и сагласности, и вањски фактора 
који подразумијевају економско-политичка превирања као и нужан ток инду-
стријског напретка кога прате процеси урбанизације. Унутрашњи фактори 
подразумијевају планско преструктуирање урбаног простора, а један од на-
чина представљају процеси џентрификације, као и хомогенизације социјално 
хетерогених урбаних насеља. Урбанизација као вањски фактор повезана је 
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са идустријским и техничко-технолошким напретком. У развијеном дијелу 
свијета урбанизација врши филтрацију урбаног становништва у класно хије-
рархијској структури захваљујући конкурентности на тржишту рада, док је 
урбанизација земаља Трећег свијета одраз кризе изазване друштвено-поли-
тичким превирањима као и индустријализацијом која није постигла степен 
развоја на начин да апсорбује надолазеће становништво из руралних средина. 

Урбано сиромаштво условљено је специфичним обиљежјима битним за 
живот у градској средини међу којима су неадекватна и недовољна примања, 
низак степен образовања, субстанарско становање као и становање у гетима 
и сламовима, неадекватно обезбјеђивање јавних инфраструктура, и неадек-
ватно пружање основних јавних услуга итд. Град је просторни израз социјалне 
сегрегације, а тиме и сиромаштва уопште. 

Kључне ријечи: урбанизација, џентрификација, сиромаштво, сегрега-
ција, стигматизација.

Увод

Локалне политике градских власти потакнуте потребом за профитабил-
ноћу доносе програме урбане обнове и реконструкције помоћу којих се оства-
рују доприноси неопходни за урбани развој али неповољни за локално станов-
ништво које није у могућности да прати надолазеће промјене. Промјене у ур-
баним срединама капиталистичких или постоцијалистичких градова доводе до 
просторне редистрибуције становништва циљано стварајући зоне становања 
осиромашеног и социјално угроженог становништва доприносећи на тај начин 
њиховој стигаматизацији.

Нарастајуће сиромаштво у урбаним срединама везује се за развојне про-
мјене постфордистичког начина производње развијених земаља које изазивају 
посљедице на тржишту рада и дирекно утичу на измјену у просторној страти-
фикацији становништва. У земљама Трећег свијата немогућност преласка са 
индустријског на постиндустријски развој довешће до осиромашавања урба-
ног становништва нарочито оног који је у потрази за бољим условима живота 
пристигао из руралних регија. У оба случаја урбанизација може бити показатељ 
пораста сиромаштва. У развијеним земљама због пораста концентрације ста-
новништва и повећања БНП не долази до смањења сиромаштва него до његове 
просторне стигматизације, док је у земљама Трећег свијета урбанизација пове-
зана са осиромашивањем руралног становништва. Без обзира на факторе који 
изазивају осиромашивање урбаног становништва оно има одређена обиљежја 
и спеифично је за урбану средину. 
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Осиромашивање градова и градског становништва  
изазвано локалном политиком

Различити програми реструктуирања градског простора међу којима су 
хомогенизација градских насеља кроз програме социјалног становања као и 
џентрификација односно урбана обнова, те трансформација друштвене својине 
и подстицање приватне инцијативе у урбаној средини довешће до појаве оси-
ромашавања локалног градског становништва као и њихове стигматизације и 
просторне прерасподјеле. Иако се број сиромашних не мора нужно мијењати 
стигматизација сиромашног становништва бива све израженија. 

Промјене у односима производње као и деиндустрализација градова и 
трансформације на тржишту рада узрокују промјене у структурисању град-
ског простора кога паралелно прате и промјене у социо-просторном положају 
становника чије се просторно кретање доводи у везу са стратификацијском 
структуром друштва. Сви велики градови суочавају се са проблемима незапо-
слености узроковане константним приливом становништва из мање развијених 
градских или сеоских средина, и промјенама на тржишту рада које захтјева 
формирање нове сервисне класе која задовољава потребе бирократско-техно-
кратског друштва у коме доминирају услуге над производњом и у којима по-
стиндустријски процеси захтјевају специјализовану и стручно усавршену рад-
ну снагу. Овакве промјене највише утичу на мануелне раднике који најчешће 
остају без посла. Паралелно са овим процесима градови воде унутрашње по-
литике утемељене на успостављању моћи од националног односно глобалног 
значаја, позиционирајући себе као стратешке центре моћи и одлучивања. У том 
циљу градске власти превазилазе националне оквире стварајући могућности 
за самостално креирање локалне, односно урбане политике која се односи на 
обезбјеђивање предуслова за развој од националног значаја. Овим процесом 
који се намеће као једини могући обухваћене су све европске и свјетске метро-
поле. Сасен (Saskia Sassen) истиче да економско реструктуирање на глобалном 
нивоу изазива промјене на тржишту рада док на локалном нивоу у градовима 
она оставља посљедице у виду социјалне поларизације односно сегрегације. 
Повећање сегрегације јесте просторни израз поларизације у процесима рада, 
истиче Сасен.1

Прозводња сиромаштва од стране локалне урбане политике поред већ 
неминовних развојних процеса изазваних промјенама на глобалном тржишту, 
подстакнута је унутрашњом организацијом и редистрибуцијом градског про-
стора најчешће означеног као џентрификација односно урбана реконструкција, 
а односи се на оживљавање урбане језгре у сврху привлачења иностраног или 

1   О проблему позиционирања градова као центра моћи и одлучивања а са тим и узроковања 
глобалног сиромаштва и поларизације свијета на богате и сиромашне говори С. Сасен у дјелу: 
The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton, Princenton University Press, 1991.
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домаћег капитала и потребе враћања становништва вишег материјалног и со-
цијалног статуса у ове градске просторе како би се интелектуални капитал кон-
центрисао око ЦБД2 зона остављајући свој допринос у радним процесима. Про-
цеси џентрификације у америчком друштву и земљама Западне и Централне 
Европе доприносе дефинисању просторног зонинга заснованог на материјал-
ном стаусу, па се просторни поредак јавља као територијализација социјалних 
разлика. Резиденцијална сегрегација препознаје се кроз два параметра: „ (1) 
Склоности људи да се у простору групишу према припадности: расној, наци-
оналној, религијској, професионалној, културној, образовној, генерацијској и 
сл., и (2) Законитости класног друштва да се оствари подударност између: (а) 
места друштвених група у стратификацијској структури и (б) квалитета на-
стањеног простора.“3 Обнављање постојећих стамбених објекта привукло је 
инвеститоре који су убрзо почели улагати у објекте услужних дјелатности који 
су квалитетније задовољавали потребе грађана и на тај начин привлачили ста-
новништво више класе што је уједно изазвало и повећање цијена некретнина.4 
Управо комерцијализација ужих градских језгара условиће масовно повлачење 
осиромашеног становништа у субурбане градске зоне који су предходно на-
стањивали оронула и зубом времена нарушена централна градска подручја. 
Инвестирање у ове зоне града условљава пораст цијена земљишта и закупнине 
станова као и повећање ренталних цијена што постаје неиздржљиво за сиро-
машне слојеве становништва који се потом повлаче у рубне дијелове градова 
у зоне социјалног становања (уколико испуњавају услове) или у новонастала 
насеља сламова и сиротињске четврти односно зоне субстанарског становања. 
Цијене земљишта одређују се према степену квалитета живота на одређеним 
локалитетима, а како се ради о капиталном инвестирању у централна градска 
подручја обухваћена џентрификацијом претпоставка је да уложена средства 
кроз опорезивање, ренте земљишта као и станарине доприносе остваривању 
профита. Градске власти нису спремене да у обновљеним подручјима ограниче 
цијене закупнина које директно повећавају пореске приходе. Друштвена ре-
дистрибуција заснована на социјалној стратификацији продубљује проблеме 
сиромашног становништва онемогућавајући му адекватну адаптацију у новим 
урбаним просторима најчешће кроз неадекватно стамбено збрињавање у за-
мјену за претходно напуштене стамбене просторе и кроз недовољно инфра-
структурно улагање у зоне становања сиромашних и осиромашених станов-
ника. „Друштвена диференцијација постепено доводи до друштвенопросторне 
сегрегације, процесом субурбанизације, пресељењем средњих и виших слојева 
на периферију града, или процесом џентрификације, урбаном обновом унутра-
шњих градских подручја у која се досељавају припадници виших социјалних 

2   Central Bisniss District-централна пословна средишта
3   Љ. Пушић, Град, друштво, простор, „Завод за уџбенике и наставна средства“, Београд, 1997, 
стр. 292.
4   Видјети у: K. Newman and E. Wily, Тhe right to stay put, revisited: gentrification and resistance to 
displacement in New York City, Urban studies, vol. 43, No. 1, „Routlage“, 2006, p.45.
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група уз расељавање њихових дотадашњих сиромашних становника“5 Осим 
тога џентрификација се одвија и у индустријским зонама. Постиндустрализа-
ција ће условити премјештање индустрије и најчешће гашење малих предузећа 
која су обезбјеђивала посао полуквалификованим радницима и имигрантима 
што ће додатно утицати на осиромашивање ове популације. Међутим, деинду-
стрализација не подразумијева увијек премјештање индустрије али обично има 
за посљедицу немогућност опастанка малих предузећа на територијама које 
диктирају нове односе и нове трошкове изазване новосаграђеним објектима од 
стамбене намјене до услужних дјелатности. „Упркос деиндустрализацији неки 
произвођачи остају у урбаним локацијама. У тим насељима у којима се де-
шава џентрификација ови произвођачи су у опасности од расељавања не због 
глобалне економије него због промјена на локалном тржишту некретнина. „6 
Премјешатање привредних дјелатности односно локалних произвођача утиче 
на осиромашивање локалног становништва које потом остаје без посла међу 
којима су најбројнији имигранти и полуквалификовани радници.  

Иако су процеси реструктуирања привреде на глобалном нивоу узрокова-
ли нове видове осиромашења градског становништва ипак постоје суштинске 
разлике између сиромаштва у америчким и европским градовима. У америчком 
друштву сиромаштво је додатно потакнуто расном и етничком нетрепељиво-
шћу која корјене вуче још из времена колонијалних освајања и дубоко је уткана 
у свијест америчког друштва у коме се преферира супериорност бијеле расе. 
Сиромашно становништво углавном чине црнци, Латино Американци и Азија-
ти, с тим да су црнци дупло више изолиранији и око 60 % више сегрегисани.7

За разлику од америчког друштва у Европи је мање присутна сегрегаци-
онистичка политика заснована на поменутим критеријумима али је чињени-
ца да већину имиграната чине мануелни и нископлаћени радници који су се 
први нашли на удару економске кризе у посљедњих неколико година и који су 
махом остајали без посла што је стварало нови пораст сиромаштва код ниско 
доходовног становништва. У земљама Европе у којима је на снази социјални 
капитализам брига за сиромашне помјера се са вертикалне покретљивости на 
хоризонаталу раван вјерујући да ће просторна интеграција хетерогеног станов-
ништва доприносити смањењу сегрегационистичких односа међу становни-
цима. Програми социјалног становања инкорпорирани су у насеља у којима 
се граде станови намјењени вишим социјални слојевима. Управо боља инфра-
структурна опремљеност ових насеља требала би утицати на бољи квалитет 
живота локалног становништва. Међутим, овакви модели социјалне интегра-
ције сиромашних нису показали ефективне резултате јер се дешава да сиро-

5   В. Бацковић, Европски градови у постсоцијалистичкој трансформацији, „Социологија“, Vol.
XLVII, No.1, Београд, 2005, стр. 30.
6   W. Curran, From the Frayng Pan to the Oven, Gentrification and the Experience of Industrial Dis-
placement in Wiliamsburg, Brooklyn, Urban Studies, Vol 44, No. 8, „Routlage“, 2007, p. 1429.
7   Видјети у: D. Massey & N. Denton, American Apertheid, Segregation and Making of the Underclass, 
Harvard University Press, Cambridge, Massachuttes, London, England, 1998., p. 67.
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машни становници мање партиципирају у локалној заједници јер су им сфере 
интересовања другачије од средње и више класе док се са друге стране боље 
позиционирани становници изражавају страх од насиља и криминалних ак-
тивности својих комшија.8 Програми социјалне интеграције и хомогенизације 
хетерогених сусједстава погоршавају се у последњој деценији због економске 
кризе која је прво погодила имигранте и етничке мањине који су чинили осно-
вицу физичке радне снаге. Отпуштања радника условиће додатно просторно 
преструктуирање становништва, односно повлачење ниже класе у зоне јефти-
ног становања. Иако је социјално становање у европским земљама започето са 
десегрегационистичком намјером, суштински не умањује проблеме сиромаш-
не популације него напротив често условљава управо просторни размјештај 
најугроженијих категорија у средине у којима је могуће успоставити иденти-
фикацију кроз сусједске односе. Чињеница је да се хомогенизација мјешовитих 
насеља, нарочито у Француској, Белгији, Њемачкој и Аустрији догађа на уштрб 
сиромашног становништа. Осјећај инфериорности подстичу нискодоходовано 
становништво да мијења локације становања како би суживот са становницима 
истих или сличних проблема био подношљивији. 

У америчком друштву сиромаштво је углавном заступљено међу при-
падницима етничких мањина и међу црним становништвом које је просторно 
сегрегисано у сиромашне четврти и гета. За разлику од европских земаља, у 
Америци нису популарни програми социјалног становања који би у простор-
ном смислу бар визуелно смањили сегрегационистичку политику градова пре-
ма локланом становништву. До 1970 саграђено је око 1,3 милиона социјалних 
станова док се број сиромашних кретао око 43 милиона.9 Ови станови након 
изградње врло брзо су девастирани од стране њихових корисника и постали 
су мјеста криминала и лоше репутације. Просторни распоред сиромаштва у 
америчким градовима углавном је условљен брзином и степеном развоја аме-
ричких метропола као и процесима џентрификације али као опште правило 
сиромашни су углавном концентрисани око уже градске језгре односно ЦБД 
зоне и предграђа која нису резиденцијалне зоне више и средње класе. 

***

Посебну пажњу у погледу реструктуирања урбаног простора треба по-
светити постсоцијалистичким земљама Источне Европе. Напуштање соција-
лизма у коме је доминирала колективна односно друштвена својина, градови су 
претрпјели значајне развојне промјене. Међу првим показатељима били су пад 

8   О проблемима хомогенизације класно-диференцираних насеља позивајући се на: Vastergaard 
(1998) i Madanipur (1998) пише М. Петровић, Трансформација градова, ка деполитизацији ур-
баног питања, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, 2009, 
стр. 164-165.
9   Видјету у: П.Бејаковић, Борба против сиромаштва у САД, „Ревија за социјалну политику“, 
Загреб, свезак 7, бр.2, 2000, стр. 158-159.
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БНП, незапосленост и прелазак држаног власништва у приватне руке помоћу 
процеса приватизације. Ове промјене одразиле су се на структуру власничких 
односа па је уследила приватизација станова по веома повољним условима за 
већину становништва али то је усто вријеме значило и преузимање одговорно-
сти над имовином за коју се до тада бринула држава односно друштво. Са па-
дом животног стандарда опала је и могућност квалитетног одржавања многих 
стамбених објеката који су убрзо постали потпуно оронули и девастирани чак 
и ако се ради о стамбеним насељима ближе центру града које су углавном на-
сељавали припадници вишег социјалног статуса. Оваква клима довешће убрзо 
до суштинског, а и визуелног осиромашивања градова. Урбана реконструкција 
у постосијалистичким градовима више је праћена упливом иностраног капита-
ла у сврху отварања нових пословних објеката у зонама града које су омогућа-
вале градњу нових објеката међу којима су се прво појавили шопинг центри и 
разна представништва иностраних корпорација, него џентрификацијом стам-
бених насеља ближе самом средишту града. Доминација приватног власништва 
над становима као и приватна иницијатива у предузетништву довешће до низа 
промјена које ће утицати на несразмјеран раст и развој градова које паралелно 
не прати пораст националног дохотка. Транзицијске промјене ће утицати на 
осиромашивање становништва на начин да ће смјене власти довести до смјене 
у класној структури друштва. Некадашња виша класа становништва која је на-
сељавала централна градска подручја и радила у органима државне управе не-
рјетко по партијској линији, у транзицијском периоду губи на значају и остаје 
без великог дијела привилегија. Радничка популација је насељавала углавном 
рубне дијелове градова око индустријских зона, а поједине локације нису биле 
обухваћене регулационим плановима што је условило масовну градњу неле-
галних објеката чијој се легализацији приступило накнадно.10 

Приватизација је утицала на смањење улоге државе, а на повећање при-
ватног сектора који је оставио дубоко траг на урбани простор редефинишући 
поједине градске зоне дислоцирајући градско становништво у предграђа која 
још увијек нису стекла статус америчке субурбије али која су омогућавала 
угоднији начин живота. Интерес за градњу стамбених објеката у централним 
зонама знатно је опао због пораста вриједности некретнина и земљишта узро-
кованог развојним процесом и упливом страног капитала кроз отварање нових 
објеката пословне намјене у смислу разних представништава углавном банака, 
иностраних фирми и других услужних дјелатности. „Укупне просторна пре-
расподјеле становништва у постсоцијалистичким градовима окарактреисана 
је са три главна процеса. Први је у вези са општим смањењем стамбених је-
диница у оквиру градског језгра. Под одређеним условима, зарад могућности 
комерцијалне користи и да би надмашиле све друге послове, новооснована тр-
жишта некретнина су гурнула стамбене функције из централних зона на пе-
риферне локације.“11 Резултати ових процеса су двојаки. Прво, осиромашено 

10   О овом проблему писали су: Сретен Вујовић, Мина Петровић, Вера Бацковић и други
11   K. Stanilov, The post-Socialist City, Univerisity of Cincinnati, Ohio, U.S.A. Springer, 2007. P. 179.
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градско становништво транзицијским промјенама и даље живи на скупим ло-
кацијама без реалних могућности да одрже ранији стандард живота. Друго, 
развојне промјене не прате паралелно и побољшање материјалних односно 
егзистенцијалних услова живота. У суштини у многим постсоцијалистичким 
градовима развојне промјене су још увијек привидног карактера јер оне се не 
дешавају растом унутрашњих економских снага земље него ослобађањем тр-
жишта дерегулацијом државе што је омогућило развој предузетништва и сло-
бодног инвестирања али које је на жалост због несигурног амбијента углавном 
условило појаву трговинских дјелатности. Неуспјешна приватизација многих 
предузећа највише је погодила радничку односно средњу класу која се оси-
ромашена потом повлачила из градских средишта у зоне приступачнијег ста-
новања. Градске власти у постсоцијалчистичком периоду често су приступале 
измјенама урбанистичких планова како би одређене градске локалитете пре-
пустили приватној иницијативи предузетника која је углавном обиљежена от-
варањем објеката продаје робе широке потрошње. Осиромашено градско ста-
новништво неријетко је приступало конверзији станова у комерцијалне сврхе. 
Значајан пад становништва у централним зонама градова узроковаће и пад 
интелектуалног капитала који је уједно један од важних разлога џентрифика-
ције у америчким градовима. „Само у последњих неколико година у градовима 
Централне и Источне Европе локална самоуправа и јавни функционери почели 
су схватати да стамбено расељавање у градским центрима почело да узима да-
нак у виталности и квалитету живота средине централних области. „12Поновно 
враћање становништва условљено је и додатним инфраструктурним улагањи-
ма у градска средишта што изискује нова издвајања из буџета градова који на 
тај подухват још нису спремни.

Сиромаштво у градовима изазвано процесима урбанзације

Индустрализација и са њом повезана урбанизација могу узроковати не-
сразмјеран раст градова у односу на реалне резултате напретка што је случај 
са земљама Латинске Америке у којима сиромаштво превазилази могућности 
контроле и помоћи државним иницијативама. Несразмјеран раст између гра-
дова и стандарда живота погоршан је дужничком кризома земаља које су под 
притисцима и унапријед дефинисаним условима ММФ и Свјетске банке били 
приморани подизати изузетно неповољне кредите. „Тржишта требају оску-
дицу да би функционирала. Ако оскудица не постоји, треба бити друштвено 
створена. То је оно што приватно власништво и профитна стопа чине. Резултат 
је непотребна депривација (незапосленост, мањак стамбених простора, итд.) 
усред обиља. Одатле бескућници на нашим улицама и просјаци у подземним 
жељезницама. И поред вишкова хране јављају се епидемије глади.“13 У дје-

12   Op. cit., p.180.
13   D. Harvey, Право на град, „Десрипанција“, vol.10, бр. 14/15, Загреб,2010, стр.91.
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лу „Планет сламова“ Мајк Дејвис (Mike Davis) говори о урбанизацији земаља 
Трећег свијета која је настављена и онда када је индустријски раст стао и која је 
узроковала појаву сламова. Политичка превирања као и смјене власти у поједи-
ним земљама Латинске Америке потпомогнуте међународним иницијативама 
политичко–интересним организацијама које су се мијешале унутрашња наци-
онална питања појединих земаља са циљем дерегулације државе и стварања 
предуслова за слободно тржиште, већину истих довело је пред тотални крах 
и немогућност дуготрајног опоравка. Одузимање земљишних посједа сеља-
цима са циљем укрупњавања пољопривредних посједа условило је масовну 
појаву имиграција пољопривредног становништва према градовима. У Латин-
ској Америци и Азији милиони становника једино су могли доћи до земље на 
стрмим падинама и парцелама, на опасним обалама, у заштићеним подручјима 
као и у другим локалитетима који нису високо вредновани.14 Немогућност ин-
корпорирања надолазећег становништва у радне процесе у урбаним срединама 
условило је масовну појаву сламова и нехигијенских субстандардних облика 
живљења. Урбано сиромаштво у Латинској Америци и Африци из наведених 
разлога суштински се разликује од сиромаштва у Америчким градовима. Док 
се у земљама Трећег свијета урбано сиромаштво препознаје кроз пораст сла-
мова у Америци је углавном концентрисано у гетима и сиромашним урбаним 
четвртима. У Европи концентрација сиромаштва препознатљива је у зонама 
колективног социјалног становања предвиђеног за нижу радничку класу, имиг-
ранте, социјално угрожене, незапослене и старе особе.

У пост социјалистичким земљама дерегулација државе, као и приватиза-
ција друштвеног власништва те успостављање слободног тржишта условили 
су значајна пад стандарда живота у овим земљама (углавном у Источној Евро-
пи) што је у коначности резултирало осиромашивањем градског становништва. 
У почетку свога развоја социјалистиче земље су сва расположива средства ула-
гале у индустрију, и паралелно са тим процесом дошло је до укидања при-
ватног власништва, тако да су многи становници са села путовали у градове 
у којима су радили у индустрији без могућности рјешавања свог станарског 
права што је условило подурбанизованост као једну од основних карактери-
стика социјалистичких градова. 15 Подурбанизованост је уједно представљала 
битну одредницу нискодоходовног грађанства које је због немогућности оства-
ривања станарских права у градовима прибјегавало нелегалној градњи објекта 
за становање на мјестима која нису била обухваћена урбанистичко-планским 
регулативама. Нелегалној градњи стамбених објеката доприносила је спора 

14   Видјети у: J. Rodriguez and G. Martine, Urbanization in Latin America and the Caribbean: Experi-
ences and lessons learned, in in G. Martine, G. Mcgranahan M. Montgomery and R. Ferdandez-Castilla, 
The Global frontier, UrbanizationPoverty and Environment in the 21 st Century, „Earthscan“, London, 
2008, p. 364.
15   О проблему подурбанизованости као једном од кључних одредница социјалистичких земаља 
Европпе говори је : I. Szelenyi, „ Cities under Socialisam- and After“ in G. Andrusz, M. Harloe, I. 
Szelenyi (eds), Cities Ater Socialism, Oxford, Cambridge: Bleckwell Publisher, 1996.
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бирократска процедура која је била задужена за издавање грађевинско-урба-
нистичке документације, као и недостатак законских регулатива. Легализација 
објеката уследила је накнадно. Оваква ситуација показала је коначно резултате 
у несређеном урбаном простору без јасних пословних зона, зона колективног 
и индивидуланог становања. 

У социјалистичким градовима урбанизација је била одраз индустријског 
раста и развоја градова која због штедње у непрофитном сектору (као што је 
била станоградња у друштвеном власништву) није омогућавала планско ши-
рење урбаних средина гдје се субстанарско живљење углавном везивало за 
радничку популацију, па се урбанизација у социјалистичким градовима може 
посматрати и као процес осиромашивања становника нарочито оних који су 
напуштали села да би пронашли посао у градовима. 

Осиромашивање како социјалистичких градова тако и њених становника 
наставило се током периода транзиције, с тим да су поједине европске земље 
као што су Чешка и Пољска временом пронашле начине и механизме привред-
ног опоравка најчешће кроз прецизно дефинисане законске регулативе, док се 
на нашим просторима захваћеним ратом и корупцијом опоравак тешко при-
мјећивао са константним падом БНП и животним стандардом узрокованим не-
запосленошћу, инфлцијама и другим разорним факторима.

Раст социјалистичких градова дешавао се као нужан продукт индустра-
лизације која није била израз сразмјерних развојних процеса и општег еко-
номско-привредног напретак, него потребе за брзим економским напретком 
у циљу достизања стандарда живота капиталистичког дијела свијета који је 
своју економију заснивао на приватној иницијативи, слободном тржишту и 
конкурентским односима. Постсоцијалистички градови нису могли адекватно 
да одговоре потребама градског становништва које је процесима урбанизације 
стално расло, нарочито из разлога што су сви потенцијали углавном били ус-
мјерени на изградњу индустријског сектора запостављајући остале сегменте 
урбаног развоја. 

Специфичности урбаног сиромаштва

Урбано сиромаштво посједује одрђене специфичности без обзира да ли 
говоримо о градовима развијених или неразвијених земаља или о сиромаштву 
изазваном унутрашњим или вањским политичко-економским факторима. Раз-
лика је у томе да ли оно у урбаном простору постаје препознатљиво као свакод-
невница и начин живота већине становника што је видљиво у самом урбаном 
зонингу или се односи на одређене дијелове града у којима сиромаштво стиг-
матизује поједине четврти и ограничава углавном на њих. 

Живот у урбаној средини намеће потребу за остваривањем одређених 
прихода неопходних за живот у граду. Неадекватна новчана примања прва су 
у низу фактора који производе урбано сиромаштво. Недостатак новчаних при-
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мања одржава се на квалитет живота и могућности кориштења јавних услуга, 
а у коначности и на квалитет исхране. Недостатак новчаних средстава грађане 
доводи у дужничку кризу која само додатно продубљује сиромаштво.

Неадекватно, недовољно или непотпуно образовање становништва до-
приноси порасту сиромаштва нарочито у времену када тржиште рада захтјева 
специјализацију радне снаге и појаву нове технократске елите условљене де-
идустрализацијом градова. Прелазак са производних на услужне дјелатности 
у већини свјетских метропола изазваће нови вал незапослености код радничке 
популације чији степен обрзовања задовољава потребе за индустријском про-
изводњом као и потребу за физичком радном снагом. Међу индустријским рад-
ницима били су заступљени имигранти којима је рад у индустрији омогућавао 
опстанак у великим градовима. Премјештање индустрије као и смањење обима 
неопходне радне снаге изазване техничко-технолошким иновацијама условиће 
погоршање положаја радничке популације међу којима долази до масовне поја-
ве социјалних случајева. Коначно, образовање је повезано са тржиштем рада 
онолико колико је у исто вријеме и узрок просторног помјерања становништва 
у урбаној средини. Дакле, образовање утиче не само на класно-хијерархијску 
стратификацију друштва него је повезано и са социјално-просторном страти-
фикацијом. Специфичност образовања као фактора урбаног сиромаштва огле-
да се у чињеници да је управо град мјесто гдје се успостављају хијерархијски 
односи у радним процесима па отуда је оно значајније за урбану него руралну 
средину. 

Специфичност урбаног сиромаштва препознаје се кроз неадекватне 
услове живота који су препознатљиви кроз затворене сиротињске четврти 
каква могу бити гета, субстанарско становање и сламови. Од сиротињских гета 
и сламова треба разликовати зоне индивидуалног или колективног становања 
намјењене нижој класи становништва. То су још увијек мјеста која испуња-
вају основне стандарде, али квалитет градње, старост објеката, удаљеност од 
центра, инфраструктурна опремљеност и слично, дефинишу тржишне цијене 
непокретности. Све чећше градови, а нарочито свјетске метрополе имају јасно 
одвојене зоне становања ниже социјалне, обично радничке класе. За разлику од 
ових зона сламови су најбољи примјери просторне концентрације сиромаштва.

Недоступност јавних услуга појединим категоријама становништва до-
приности осиромашивању ових категорија које кроз недостатак материјалних 
ресурса нису у стању сами изборити за њихово кориштење. У јавне сервисе 
спадају, школе, болнице, вртићи, социјалне установе, јавни превоз и слично. 
У многим земљама недовољна издвајања за сиромашне становнике градова 
чине јавне сервисе и установе недоступним онима које се налазе испод гра-
ница животног стандарда. Европске државе социјалног капитализма за разли-
ку од америчког предузетничког, много већа средства издвајају да би смањили 
сиромаштво и јавне услуге учинили доступним свима. Међу њима предњаче 
скандинавске земље. Непрофитабилност јавних установа и сервиса основни 
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је разлога незаинтересованости градских власти за њиховим кориштењем од 
стране шире градске популације која укључује и најсиромашније грађане.

***

Сиромашна градска подручја продубљују осјећај субјективне биједе и 
социјалне искључености и повратно утичу на становнике који их настањују. 
Стил живота као и специфични обрасци понашања који владају међу сиро-
машнима намећу се као пожељни, па се борба против сиромаштва претвара у 
пасивно прихватање стања у коме се налазе. Немогућност да се изађе из зача-
раног круга условљена је лошим образовањем, недостаком новца као и крими-
налним дјеловањем. 

Одређене предрасуде о појединим четвртима утичу на стигматизацију 
становништва које их насељава. Из тог разлога становници сиромашних урба-
них насеља теже проналазе посао и остварују друга права као што су право на 
образовање, социјалну заштиту и слично. Осим тога сам изглед градских чет-
врти насељених најугроженијим категоријама становништва довољно говори и 
ставовима градских власти према овим насељима. 
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