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ДРУШТВЕНИ ФАКТОРИ НЕЈЕДНАКИХ ШАНСИ У ОБРАЗОВАЊУ 
 

Сажетак: Рад је анализа неких друштвених фактора: економских, 
социјалних, културних, политичких, на репродукцију или саморепродукцију 
неједнакости у образовању. У анализи се полази од сагледавања стања и уло-
ге образовања у савременом друштву. Разматра се улога образовања као 
канала социјалне промоције појединаца и друштвених група у савременом 
друштву, након 50их година двадесетог века. То је период који се поклапа са 
научно-технолошком револуцијом, појавом микропроцесора и вештачке инте-
лигенције, као и променама у макро- и микроекономији. Образовање постаје 
масовно и свеобухватно и на основном и на нивоу средње школе. Развија се 
универзитетско образовање и све је већи обухват становништва укључен и у 
овај ниво образовања. Образовање постаје важно за стицање професионал-
них компетенција и за обављање конкретних послова. Занимања се професио-
нализују и образовање, као континуирано и целоживотно учење, постаје нео-
пходан услов за опстанак у професији и напредовање. Образовање постаје 
значајан фактор за социјалну диференцијацију и заузимање друштвеног поло-
жаја. На могућности појединаца у остваривању образовних постигнућа и 
даље утичу бројни друштвени фактори, као што су социјално диференцира-
јући фактори, механизми социјалне селекције. Ти фактори су економска моћ 
друштва, економске перформансе породице, културни капитал породице, 
отвореност и затвореност друштва, институционална развијеност, социјал-
на политика друштва, друштвена солидарност, утицај политичког система, 
степен опште друштвене неједнакости, степен сиромаштва, мапа сиромаш-
тва, друштвена стабилност и слично. Како се и колико ови фактори рефлек-
тују на не/једнакост шанси појединаца и група у образовању показује ова ана-
лиза на примеру неких земаља у транзицији, неразвијених и високоразвијених. 

 

Кључне речи: друштвени фактори, неједнакост, образовање. 

 
 

Увод 

Оно око чега се слажу сви теоретичари друштва јесте да у свим 
друштвима постоје неједнакости, социјално диференцирајући чиниоци 
који утичу на положај појединаца и група у друштвеној структури. Тек се 
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у новијој историји модерних националних држава јавља образовање као 
фактор који непосредно, кроз занимања, утиче на материјални и друштве-
ни положај појединаца. Онда када образовање постаје важно за заузимање 
положаја у професионалним структурама, оно постаје и фактор друштвене 
диференцијације. Истовремено се кроз образовање, стицањем одређених 
образовних постигнућа, репродукују друштвене неједнакости. Само се из 
одређених друштвених слојева издвајају они који могу постићи и достићи 
одређене нивое образовања. Многе државе препознају улогу и значај обра-
зовања за раст и напредак друштва и разним мерама образовне и социјалне 
политике подстичу укључивање деце из нижих социјалних слојева да 
постигну што више нивое образовања.  

На пример, упоредимо Републику Кореју и Хондурас. Године 

1960. ове две земље имале су приближно исти БДП per capita. Крајем 2005. 

корејски БДП per capita надмашио је БДП Хондураса за 667%! Највећа раз-

лика између ове две земље појавила се у образовању. Кореанци у просеку 

имају двоструко дуже школовање од просечног грађанина Хондураса 

(Burda, Viploš, 2012: 97). Последице неједнакости у образовању управо су 

они односи и стања који произлазе из примарних, економских друштвених 

процеса. Они се у образовању виде као разлике у приступу одређеним 

нивоима и врстама образовања. 

Теоријске и методолошке основе разликовања узрока и последица 

друштвених неједнакости у образовању полазе од специфичности подруч-

ја и начина њиховог испољавања. Узроци имају најпре друштвено-економ-

ски карактер, изазивају их класне и слојне неједнакости, стварајући нејед-

наке образовне услове за све. Последице су видљиве на индивидуалном 

нивоу, као посредни одраз узрока. У распону од примарних до секундар-

них неједнакости налазе се посебна подручја њиховог манифестовања. 

Неки аутори издвајају четири области: економска, територијална, култур-

на и индивидуална. Са становишта узрока, њихови извори налазе се у 

друштвено-економској сфери, одакле се простиру и у друга подручја.  

 

Социјалне неједнакости у образовању – теоријски оквир 

Социјалне неједнакости јесу важна социолошка, али и економска 

тема. Појединци и друштвене групе се у свим друштвима међусобно раз-

ликују по имовини, угледу, утицају и моћи коју поседују. Са друге стране, 

и сама друштва разликују се по истим параметрима као богата и сиромаш-

на друштва, утицајна и мање утицајна друштва и слично. Појединци се 

разликују и по неким природним карактеристикама (раси) и то је у неким 

друштвима имало значајну улогу у стварању друштвених разлика и заузи-

мању положаја.  

Инвестиције у здравље, знање и способности људи – хумани капи-

тал, подједнако су важне као инвестиције у видљивији, физички капитал 

једне земље (Spence, 2008). Хумани капитал укључује знање и компетен-

ције стечене кроз образовање, обуку и искуство, што указује на образова-
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ње као важан фактор развоја појединца, економије и друштва. На тај 

начин, образовни систем и процес континуираног усавршавања постају 

битан предуслов јачања друштвене једнакости. 

Друштва се стратификују и то је очекивани амбијент њиховог 

функционисања. Хараламбос разликује друштвену неједнакост, којом се 

потврђују бројни облици друштвених различитости и друштвену страти-

фикацију, као посебан облик друштвене неједнакости који се односи на 

рангирање друштвених група према категоријама какви су престиж и 

богатство (Haralambos, 1996). Неједнакости се тумаче и као последица 

неравномерне расподеле добара, престижа и моћи, а када се систем друш-

твене неједнакости темељи на друштвеној хијерархији, говори се о друш-

твеној стратификацији. Друштвене неједнакости утемељене су на три под-

система: економском, политичком и културном. На основу тога издвајају 

се три критеријума друштвеног структурисања: друштвена моћ, своји-

на/богатство и образовање.  

Друштвене неједнакости значе постојање друштвених група које 

су хијерархијски рангиране на основу богатства, моћи и угледа. Појединци 

су рангирани на основу заједничког система вредности, то су групне пред-

ставе које дефинишу пожељне типове друштвеног система (Parsons, 1991: 

161). Хијерархијски постављене класе, као и постојање виших и нижих 

слојева, показују да је друштво подељено и да постоје друштвене неједна-

кости. То су неједнакости које су трајне и структурне (Županov, 1983: 65). 

У овом раду полази се од функционалистичког теоријског присту-

па, чије је полазиште да је друштво функционално јединство које уређује 

принцип универзалне функционалности. Друштво је систем са највећим 

степеном самодовољности, целина коју чине делови. Друштвена страти-

фикација у функцији је одржања друштва и као таква функционално неоп-

ходна. Односи између појединаца и друштвених група су односи сарадње 

и зависности. Како ниједна група није довољна сама себи, то значи да су 

групе упућене на сарадњу и на однос који их стратификује. Стратификаци-

ја је рангирање појединаца и група према заједничком систему вредности. 

Друштво распоређује своје чланове према друштвеним улогама, додељује 

им одговарајуће друштвене положаје и приходе. Неједнакости су позитив-

не јер делују мотивационо на појединце у обављању што значајнијих 

друштвених улога (Davis, Moore, 1945). 

Британски социолог Ентони Гиденс сматра да у савременом капи-

тализму постоје три главне класе: горња класа, која се темељи на власниш-

тву над средствима за производњу; средња класа, која се темељи на посе-

довању образовних и техничких квалификација; нижа радничка класа, коју 

карактерише поседовање мануелне радне снаге. 

У најпознатије теорије друштвене стратификације спадају: теорија 

по извору и висини прихода (H. Moeller); теорија по занимању (Šmoler); 

теорија по богатству (Biher); теорија по критеријуму елите (V. Pareto); тео-

рија по монополу извесних шанси и престижа (M. Veber); теорија по друш-
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твеним функцијама (J. Šumpeter); теорија о шест класа (W. L. Warner). 

Данас се најчешће примењује управо Ворнерова теорија о шест класа аме-

ричког друштва (The Social Classes in America, 1949): виша-виша или нај-

виша (upper-upper) класа; нижа-виша (lower-uper) класа; виша-средња 

(upper-middle) класа; нижа-средња (lower-middle) класа; виша-нижа (upper-

lower) класа; најнижа (lower-lower) класа. Социјалне неједнакости у обра-

зовању могу се анализирати полазећи од сагледавања узрока социјалних 

неједнакости у образовању, облика социјалних неједнакости у образовању, 

последица неједнакости у образовању.  

Неједнакости са становишта последица изражавају се у индивиду-

алној сфери, а повратно се шире и на друга подручја. Овај повратни утицај 

има карактеристике узрочног деловања. Јавља се као затворени круг 

узрочно-последичног дејства неједнакости у образовању. Могу се издвоји-

ти следећа подручја последица:  

˗ неједнакости на старту у образовању/школовању  

˗ неједнакости у обухвату образовањем/школовањем 

˗ неједнакости при избору школе/образовног програма 

˗ неједнаке аспирације према образовању/школовању;  

˗ неједнаки услови образовања/школовања – различити материјал-

ни стандарди образовних установа, 

˗ неједнаки трошкови образовања/школовања; 

˗ неједнак успех у образовању/школовању;  

˗ неједнака ефикасност образовања/школовања 

 

Реалне друштвене ситуације су да је све већи проценат становништва 

укључен у процес образовања, потпуни обухват на нивоу основног и средњег 

образовања, масовни обухват на нивоу високог образовања. Могућности шко-

ловања и завршавања одређених нивоа образовања одређене су: 

˗ Типом друштва, степеном економске и политичке развијености,  

˗ Социо-економским положајем и слојном припадношћу 

˗ Образовањем родитеља  

˗ Културним капиталом породице 

 

Тип друштва, БДП, индекс конкурентности, стопа сиромаштва, 

друштвени стандард, потрошачка корпа, развијеност институција, степен 

друштвене покретљивости, стабилност друштва, демократски капацитети 

друштва јесу значајни параметри образовних постигнућа појединаца и 

непосредно утичу на процес социјалне селекције у образовању. 

Друштва Првог света јесу друштва која се заснивају на индустриј-

ској производњи и слободном предузетништву; већина људи живи у гра-

довима; то су посебне политичке заједнице или националне државе, укљу-

чујући државе Запада, Јапан, Аустралију и Нови Зеланд. Друштва Другог 

света имају следеће карактеристике: индустрија и планска привреда; људи 

живе у градовима; изражене су друштвене неједнакости. За друштва Тре-

ћег света (у развоју), то су: већина популације бави се пољопривредом; 
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нека друштва имају тржишну, а нека планску економију; то су изразите 

политичке заједнице, укључујући: НР Кину, Индију и већину држава 

Африке и Јужне Америке. Новоиндустријска друштва су бивша друштва у 

развоју, која су данас индустријализована са слободним предузетништвом; 

већина популације живи у градовима; велике друштвене неједнакости, 

БДП per capita мањи него у друштвима Првог света, а то су: Хонг Конг, 

Тајван, Бразил, Мексико, Ј. Кореја, Сингапур. 

Културни капитал породице непосредно је условљен образовним 

постигнућима родитељима, њиховим занимањима, културним капиталом 

средине у којој живе (доступност културних институција). Културни капи-

тал породице је узрочно-последично повезан са економским могућностима 

породице (запосленост, приходи, имовина).  

 

Социјалне неједнакости у Србији 

Социјалне неједнакости у Србији последица су бројних промена, 

трансформација, криза и конфликата. Србија је друштво са многим каракте-

ристикама друштава које је прошло све наведене промене. Као постконфликт-

но друштво, Србија је и друштво социјалних неједнакости, са високом стопом 

сиромаштва, са великим процентом становништва без завршеног основног 

нивоа образовања. Низак обухват високим образовањем, низак ниво БДП који 

се издваја за образовање. Српско друштво се диференцирало пролазећи кроз 

различите кризе: економске кризе, политичке кризе, демографске кризе, криза 

образовања, здравства, културе, цркве, уметности, спорта, еколошка криза... 

Оно што карактерише транзиционо стање нашег друштва јесте вишедецениј-

ска нестабилност, како на политичком тако и на економском нивоу. Транзи-

ционо преструктурирање привреде, неуспеле приватизације, велики број рад-

ника који су изгубили запослења и редовне приходе, промене у структури 

занимања. Непосредна борба за голо преживљавање у структурно новим еко-

номским околностима условљава појаву сиве економије, економије бувљака и 

секнд хенда, рада „на црно“. Високоразвијена технологија са пратећом еконо-

мијом заобилази несигурне политичке и економски неуређене просторе, што 

је Србија била, а последица тога је још успоренији економски раст и развој, 

мање радних места, пад животног стандарда и раслојавање становника. Криза 

које своје лице открива у сиромаштву широко отвара простор за социјално 

раслојавање становништва. 
Друштвена криза изазвана економским параметрима у Србији се 

препознаје кроз: увећање незапослености, преко 20% укупног броја запо-
слених, који се систематски смањује, а повећава број пензионера, преко 
броја запослених; смањење привредног раста; увећање буџетског дефици-
та до дозвољене границе; смањење броја активних предузећа и радњи; 
раста спољнотрговинског дефицита; раста спољнотрговинског дуга од 
преко 23 милијарде евра; раста јавног дуга; смањење животног стандарда 
становништва; повећање броја екстремно сиромашних лица; раста регио-
налних разлика у развијености; пад вредности националне валуте и слич-
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но. Политичка криза се манифестовала на парламентарним и председнич-
ким изборима. Друштво је подељено, поларизовано и диференцирано, тако 
да је дошло до значајног пораста нижих друштвених слојева. 

Економска и политичка криза преламају се на образовање на очигле-
дан начин. Ако је образовање најорганизованији преносилац система знања, 
пожељних вредности и културе једног друштва, онда је последица кризе 
друштва оштро раслојавање становништва уз широко отварање простора за 
испољавање свих отворених и скривених видова кризе школе. Школа, као 
друштво у малом, реализује сопствене циљеве кроз организован и умногоме 
контролисан процес образовања и васпитања. Не постоји друштвени кон-
сензус око основних друштвених циљева, образовање је само декларативно 
друштвени приоритет јер се не повећавају значајно издвајања за побољша-
ње статуса ни образовних установа ни образовне технологије ни запослених 
у образовању. То додатно ствара услове за снижавање стандарда у образова-
њу и друштву и за погоршање друштвеног статуса наставника. Отварање 
приватних факултета утицало је на проблематизовање квалитета високог 
образовања у Србији, као и на повећање броја високообразовног кадра без 
запослења. 

 

Методологија 

У раду ће се користити квалитативна студија случаја и компара-
тивна анализа. На примеру Србије као земље у транзицији са свим индика-
торима земље блокираног развоја и земаља у окружењу, трага се за видљи-
вим утицајем друштвених чинилаца на образовна постигнућа појединаца. 

У новијој методолошкој литератури све је више радова у којима се 
разматрају сазнајне могућности, као и недостаци студије случаја (case 
study). Називи у литератури енглеског говорног подручја – case method, 
case study, case analysis, употребљавају се у скоро истом значењу. То је 
квалитативни истраживачки приступ. Студија случаја представља интен-
зивно, дубинско, детаљно проучавање или истраживање појединачног слу-
чаја, где је фокус на посебностима. Једна од карактеристика овог метода 
око које постоји сагласност у литератури јесте његов холистички карактер, 
тежња да се очува целина случаја, карактер и развој. Дешава се да се у 
истраживање мора кренути од непосредног искуства, па се затим открива-
ју емпиријске правилности, а појмовни оквир настаје из самог тока истра-
живања у виду претпоставки. У социолошком речнику наводи се да „иако 
студија случаја не може обезбедити поуздане информације о широј класи, 
она може бити корисна у прелиминарним фазама истраживања пошто омо-
гућава генерисање хипотеза које се могу тестирати систематски уз помоћ 
великог броја случајева“ (Abercrombie, Turner, 1984: 34). Овај опис показа-
тељ је традиционалног поимања истраживања уз помоћ студије случаја, 
које је, ако не потпуно погрешно, сигурно поједностављено гледање пред-
ставника позитивистичке и постпозитивистичке оријентације на овај 
истраживачки приступ. 
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Анализа случаја подразумева дубинско испитивање једног случаја и у 
основи је дескриптиван. Циљ анализе је прикупљање информација о одређе-
ном феномену који често одражава стања у друштву и друштвене обрасце. 
Квалитативна студија случаја укључује следеће приступе: натуралистички, 
холистички, херменеутичко-феноменолошки приступ. Основни поступак у 
студији случаја састоји се у сагледавању важнијих аспеката појаве, а јединица 
проучавања могу бити појединац, група, организација, локална заједница, 
друштво. Циљеви студије случаја јесу дубинско испитивање и интезивно ана-
лизирање различитих феномена; проучавање једног случаја може пружити 
увид у целину, могу се добити општи налази, могу се оповргнути неке генера-
лизације. Анализа би била дијагностичка са циљем разумевања проблема, 
узрочно-последичних веза и предлогом мера за ублажавање социјалних нејед-
накости у образовању (мориторинг и евалуација неће бити могући). 

Квалитативна анализа случаја биће потпомогнута компаративном 
анализом. Компаративна анализа неких друштвених фактора који утичу на 
социјалну диференцијацију у друштву вршиће се према статистичким 
показатељима који илуструју БДП, индекс конкурентности, степен сиро-
маштва, мапа сиромаштва, просечна потрошња, статистички подаци о 
нивоима образовања, степен обухвата високим образовањем, мерама 
државе у образовној политици, као и на основу процена друштвене ста-
билности, развијености демократских институција.  

 
Образовање у Србији и земљама у окружењу – ГЦИ методологија 

Анализа се заснива на подацима Светског економског форума о 
Глобалном индексу конкурентности и стубовима датим у Извештајима о 
глобалној конкуренцији. Вредност ГЦИ креће се у интервалу од 1 до 7, 
при чему индекс представља пондерисани просек вредности свих стубова. 
Глобални индекс конкурентности (ГЦИ) садржи пет врста података. Већи-
на варијабли дата је у распону 1-7 (82 од 111). Остале променљиве пред-
стављене су коришћењем различитих метода скалирања, укључујући оне 
које су постављене у распону 1-10 (2 варијабле) и у распону 1-100 (1 вари-
јабла). Осим тога, 15 варијабли дато је у апсолутним вредностима (на при-
мер, број дана за започињање бизниса) и 11 варијабли представљено као 
фракција (на пример, инфлација као годишњи %) (Zubović, Bradić 
Martinović, 2014: 758). Иако су сви стубови у одређеној мери важни за све 
привреде, глобални индекс конкурентности наглашава да ће они имати 
различит значај за различите привреде. У складу са познатом економском 
теоријом о фазама развоја, претпоставља се да је у првој фази развоја при-
вреда вођена основним факторима и да се земље надмећу на бази неквали-
фиковане радне снаге и природних ресурса. Конкурентност у овој фази 
развоја зависи од тога да ли јавне и приватне институције добро функцио-
нишу (1. стуб), од развијене инфраструктуре (2. стуб), од стабилног макро-
економског окружења (3. стуб), од здраве радне снаге са најмање основ-
ним образовањем (4. стуб). Када земља постане конкурентнија (са вишим 
нивоом продуктивности и платама), онда се налази у фази развоја која је 
ефикасношћу вођена. У том тренутку, конкурентност зависи од високог 
образовања и усавршавања (5. стуб), ефикасног тржишта робе и радне сна-
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ге (6. и 7. стуб), развијеног финансијског тржишта (8. стуб), способности 
да искористи постојеће технологије (9. стуб) и великог домаћег или стра-
ног тржишта (10. стуб). Најзад, када земља пређе у фазу развоја вођену 
иновацијама, компаније се такмиче производећи нове и различите произ-
воде користећи софистициране процесе производње (11. стуб) и иновира-
њем нових (12. стуб) (Perez Moreno, Rodriguez, Luque, 2016: 399). 

У анализи ћемо се посебно осврнути на пети стуб ГЦИ, који се 
базира на индикаторима високог образовања у анализираним земљама 
како бисмо дали компаративну анализу одабраних земаља (Србија и земље 
у окружењу). Образовање је битан предуслов друштвеног и економског 
напретка, јер се једино образована радна снага може прилагодити напред-
ним производним процесима и технологијама. У условима глобализације 
тржишта капитала, роба и услуга, знање се наметнуло као кључни гене-
рички фактор тржишне вредности успешних компанија. При томе, као 
последица све комплекснијих захтева које доноси пословање на глобалном 
нивоу, „менаџмент знањем“ се јавља као императив њиховог успешног 
тржишног позиционирања на дуги рок (Lojpur, Peković, 2013: 66). Пети 
стуб, односно високо образовање и обука, битан је предуслов напретка у 
условима глобалне економије и окружења које се брзо мења. То подразу-
мева сталну стручну обуку, односно сталну надоградњу вештина и знања 
запослених. Овај стуб један је од кључних предуслова за ублажавање про-
блема социјалних неједнакости као друштвеног и економског феномена.  

Предмет истраживања је позиционираност Србије у области висо-
ког образовања, уз посебан осврт на поређење те позиције са земљама 
региона. Циљ је указивање на индикаторе према којима је Србија најлоши-
је рангирана у односу на земље у окружењу, као и на узроке такве позици-
је и последице. Полазне претпоставке у истраживању су:  

1. Србија има релативно неповољну позицију са аспекта развијености 
образовног система, узимајући у обзир рангираност одабраних 
земаља у окружењу у области високог образовања. 

2. Унапређење индикатора на којима се заснива стуб високог образова-
ња и обуке ствара услове за ублажавање друштвених неједнакости. 
 

Резултати анализе и дискусија 

1. Позиција Србије према ГЦИ у односу на земље у региону 
Према извештају Светског економског форума за 2016. годину, 

Србија је заузела 90. позицију на ранг-листи која обухвата 138 земаља1 са 
забележеном вредношћу ГЦИ од 3,97. У односу на претходну годину, 

                                                 
1 У односу на претходну годину, смањен је број земаља обухваћених извештајем са 140 на 
138 из разлога што је неколико земаља након паузе од годину дана (Барбадос и Јемен) или 
две године (Брунеј Дарусалам) поново укључено у извештај, док се Демократска Република 
Конго по први пут нашла на листи земаља које су обухваћене истраживањем. Такође, у 
односу на претходну годину код шест земаља (Гвинеја, Гвајана, Хаити, Мјанмар, Сејшели 
и Свазиленд) нису задовољени минимални услови приликом спровођења анкете, услед чега 
се оне нису нашле у извештају за 2016. годину. Смањење броја земаља у том извештају 
није имало утицај на побољшање ранга Србије пошто су изостављене земље са својим 
вредностима ИГК у претходном извештају биле лошије рангиране од Србије.  
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вредност ГЦИ за Србију је повећана за 0,08, што је резултирало растом од 
четири места (Србија је у претходне две године заузимала 94. место на 
листи). Може се уочити благо побољшање код готово свих стубова конку-
рентности овог индекса за Србију. Мале промене вредности ИГК могу 
резултирати значајним померањима на ранг-листи, поготово у делу листе 
у којем се Србија налази, услед чињенице да су разлике између суседних 
земаља често на нивоу вредности ИГК од 0,01 и мање. Као примери нешто 
већих померања од земаља у нашем окружењу истичу се Албанија и Црна 
Гора, које су оствариле промене ранга за 13, односно 12 позиција на листи. 

 
Табела 1 – Индекс глобалне конкурентности (2014–2016.) 
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2014 3.90 4.17 3.84 н.а.* 4.13 4.28 4.26 4.23 4.30 4.37 4.22 

2015 3.89 4.12 3.93 3.71 4.07 4.25 4.25 4.20 4.32 4.32 4.28 

2016 3.97 4.16 4.06 3.80 4.15 4.20 4.23 4.05 4.30 4.44 4.39 

Извор: WEF, The Global Competitiveness Report 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017. 
*Услед немогућности да се прикупе подаци за Босну и Херцеговину у 

2014. години вредности индекса и ранга изостављене су из табеле.** Просек реги-
она добијен је на основу просте аритметичке средине. 

 
Табела 2 – Ранг земаља према Индексу глобалне конкурентности (2014–2016.) 
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20141) 94 71 97 н.а.* 77 60 63 67 59 54 70 

20152) 94 73 93 111 77 63 60 70 53 54 59 

20163) 90 74 80 107 74 69 68 82 62 50 56 

Извор: WEF, The Global Competitiveness Report 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017. 

1) Извештај обухвата 144 земље; 2) извештај обухвата 140 земаља; 3) 

извештај обухвата 138 земаља. *Услед немогућности да се прикупе 

подаци за Босну и Херцеговину у 2014. години вредности индекса и 

ранга изостављене су из табеле. ** Просек региона добијен је на основу 

просте аритметичке средине. 

 

Узимајући у обзир вредност ГЦИ за 2016. годину, Србија има бољу 

позицију у односу на земље у окружењу једино од Босне и Херцеговине. 

Четири земље – Албанија, Хрватска, Мађарска и Словенија, забележиле су 

раст вредности индекса, а тиме и побољшале позицију у односу на прошлу 

годину. При томе, посебно се истиче Албанија, која је побољшала свој 

ранг за 13 места иако је прошле године била за само једно место испред 

Србије. Мађарска, Македонија, Црна Гора и Румунија забележиле су пад, 
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који је најзапаженији у случају Црне Горе – сада 82. место, у односу на 

прошлогодишње 70. Већина земаља побољшала је свој ранг у односу на 

прошлогодишњи, док се просек на нивоу одабраних земаља погоршао 

(сада 74. место). Са друге стране, просечна оцена региона повећана је у 

односу на 2015. годину; Бугарска је земља са највишом оценом, а затим 

следи Словенија. У посматраном периоду, од 2014. до 2016. године, Срби-

ја заостаје за просеком региона, при чему је тај заостатак изражен посма-

трајући ранг Србије и просек земаља у окружењу, иако се уочава тренд 

раста (према последњим подацима, разлика од 16 места). 

На раст вредности ГЦИ за Србију утицала су значајна побољшања 

стубова Високо образовање и обука, али и Здравство и основно образова-

ње. Боља позиција са аспекта Високо образовање и обука јавља се због 

бољих одговора водећих менаџера по питању квалитета образовног систе-

ма, квалитета образовања из области математике и науке, као и због веће 

доступности различитих курсева за специјализацију радника. Вредност 

овог стуба повећана је и због веће стопе уписа у терцијални ниво образо-

вања у односу на прошлу годину. 

 
Слика 1 – Радар – оцене стубова конкурентности Србије  

и земаља у окружењу (2016. год.) 

 
Извор: Tanasković, S., Ristić, B. (2016) Konkurentska pozicija Srbije  

u 2016. godini prema Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma 

 

Радар дијаграм указује да Србија, као и земље у њеном окружењу, 

имају најбоље резултате у области основног образовања и здравља, одно-

сно четврти стуб, а затим у области технолошке опремљености и високог 

образовања и обуке. Србија је, међутим, испод просека узимајући у обзир 

четврти стуб – високо образовање и обука – у односу на одабране земље. 
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2. Високо образовање и обука као стуб ГЦИ – пример Србије 

Као један од стубова ГЦИ (пети стуб) јавља се високо образовање 

и обука као показатељ квалитета услуга високообразовних институција. 

Он захтева континуирано стицање нових знања и вештина и њихову при-

мену. Високо образовање и обука укључује: квантитативне показатеље – 

обухват средњег и високог образовања (подаци УНЕСКО-а или државних 

органа); квалитативне показатеље – усклађеност образовног система са 

потребама пословања, квалитет наставе математике и природних наука, 

квалитет пословних школа, коришћење интернета у настави (анкета WEF); 

обуке на радном месту – заступљеност специјализованих услуга истражи-

вања и обуке, колико предузећа улажу у обуку и развој запослених (анкета 

WЕF). Ширење и јачање система високог образовања представља значајан 

ресурс за земље у развоју за обезбеђење економског и социјалног развоја и 

елиминисање гепова у овом развоју (Bloom, Rosovsk, 2006: 443-459). Ква-

литет образовања важан је предуслов просперитета друштва. У условима 

глобализације, образовани кадрови који се брзо прилагођавају променљи-

вом окружењу постају неопходност. Стална обука омогућава стално усавр-

шавање вештина и знања запослених како би се заштитили од застаревања 

истих. Пети стуб ГЦИ базира се на проценту популације који се одлучује 

за средње и више и високо образовање, квалитету образовног система, а 

посебно у области природних наука и менаџмента, на доступности услуга 

истраживања и обука, као и нивоу обуке запослених, што је најчешће кри-

тични фактор лоше позиционираности земаља укључених у анализу, има-

јући у виду стуб високо образовање и обуку. 

 
Табела 3 – Оцене елемената Високог образовања и обуке  

као стуба конкурентности за Србију (2014–2016.) 

5. Високо образо-
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4.3 74 4.3 71 
3 

4.4 69 
2 

5.01 Проценат 

популације који се 

одлучује за средње 

образовање 

91.7 66 94.4 58 
8 

94.3 64 
6 

5.02 Проценат 

популације који се 

одлучује за више и 

високо образовање 

52.4 52 56.4 45 
7 

58.1 46 
1 

5.03 Квалитет обра-

зовног система 
3.1 106 3.1 110 

4 
3.2 103 

7 

5.04 Квалитет обра-

зовања у области 

природних наука 

4.3 53 4.4 48 
5 

4.6 46 
2 
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5.05 Квалитет 

образовања у обла-

сти менаџмента 

3.6 114 3.4 116 
2 

3.7 105 
11 

5.06 Интернет при-

ступ у образнов-

ним институцијама 

4.2 72 3.9 89 
17 

3.6 102 
13 

5.07 Доступност 

услуга истражива-

ња и обука 

3.5 106 3.6 107 
1 

3.9 102 
5 

5.08 Ниво обуке 

запослених 
3.1 134 3.0 135 

1 
3.2 127 

8 

Извор: WEF, The Global Competitiveness Report 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017. 
 

Према последњим подацима, са аспекта квалитета високог образова-
ња и обуке, Србија се налази на 69. месту од укупно 138 земаља. Осим 
побољшане позиције у односу на претходне две године (раст за 5 позиција у 
односу на 2014. годину), може се уочити и боља оцена наше земље. Србија 
има највишу позицију према индикаторима проценат популације који се 
одлучује за више и високо образовање и квалитет образовања у области 
природних наука. То указује да постоји велико интересовање за високо 
образовање, као и да је последњих година Србија значајно побољшала пози-
цију са аспекта квалитета образовања у области природних наука, тако да се 
проблеми јављају код других индикатора. Иако се може уочити побољшање 
ранга код индикатора ниво обуке запослених, Србија и даље бележи најло-
шију позицију са тог аспекта, што указује на ниску посвећеност обуци рад-
ника и ниском нивоу средстава за те намене. То је последица малог улагања 
предузећа у обуку и развој запослених у Србији. На дну листе се Србија 
налази и са аспекта квалитета образовања у области менаџмента, насупрот 
природним наукама, иако је највећи раст у последње три године остварен 
управо код овог елемента (раст за 9 позиција у односу на 2014. годину). 
Такође, посебно је изражен пад позиције у погледу интернет приступа у 
образовним институцијама, и то за чак 30 позиција у односу на 2014. годи-
ну, што је највећи пад који је остварен по елементима. Србија је на дну 
лествице и са аспекта квалитета образовног система – 103. место од 138 
земаља. То указује на низак квалитет целокупног образовног система због 
неодговарајућих вештина које се стичу током образовног процеса и ниског 
нивоа студентске креативности коју подржава систем. 

Вест, Ноден и Гослинг предложили су имплементацију процесног 
приступа образовном систему. Они су закључили да се високо образовање 
може посматрати као процес сличан било ком процесу у привреди, односно 
предузећима. Из тога проистиче и њихова тврдња да се високо образовање 
може посматрати као мрежа која се састоји од улаза, процеса трансформа-
ције и излаза. У складу са тим, они су груписали карактеристике квалитета у 
три групе: карактеристике инпута (материјала), карактеристике процеса 
(процедура) и карактеристике аутпута (услуга) (West, Nouden, Gosling, 
2000). Овакав приступ представља алат за унапређење квалитета услуга у 
високом образовању, што посебно постаје актуелно питање са повећаном 
конкуренцијом на тржишту образовања због повећаног броја приватних 
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школа, факултета и универзитета. То указује на непходност јачања тржишне 
оријентације факултета са државном подршком, што подразумева квалитет-
није услуге и већу повезаност стечених знања са тржишним захтевима. 

 
2. Компаративна анализа високог образовања Србије  

и земаља региона 

Анализа петог стуба конкурентности и његових појединачних еле-
мената укључиће десет земаља: Србија и земље у њеном окружењу, у 
шестогодишњем периоду. У анализи се посебно истиче Словенија као 
једина земља која у читавом периоду има индекс изнад 5 у оквиру стуба 
Високо образовање и обука. Такође, поред Хрватске, то је једина земља 
чија је оцена у читавом периоду изнад просечне оцене читавог региона. 
Само су Србија и БиХ у читавом шестогодишњем анализираном периоду 
имале оцену нижу од просека региона. Индекс Србије првобитно је стаг-
нирао три године, а затим је, према последњим подацима, дошло до раста, 
што представља оцену за 2016. годину бољу само од Македоније и БиХ. 
Просечна оцена Србије за анализирани период боља је само од једне 
земље из окружења – БиХ. 

 
Табела 4 – Високо образовање и обука (оцена) 

 – Србија и земље у окружењу (2011-2016) 
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20111) 4.0 4.34 4.0 3.9 4.4 4.7 4.0 4.6 4.4 4.2 5.2 

20122) 4.0 4.4 4.1 4.2 4.5 4.7 4.0 4.6 4.4 4.3 5.2 

20133) 4.0 4.44 4.2 4.3 4.5 4.7 4.2 4.6 4.4 4.3 5.2 

20144) 4.3 4.62 4.5 н.а.**** 4.7 4.7 4.3 4.7 4.6 4.5 5.3 

20155) 4.3 4.58 4.7 3.8 4.6 4.6 4.8 4.6 4.5 4.5 5.4 

20166) 4.4 4.55 4.9 4.0 4.7 4.4 4.2 4.5 4.4 4.6 5.4 

Просек 
перио-

да*** 

4.17 4.49 4.4 4.04 4.57 4.63 4.25 4.6 4.45 4.4 5.28 

Извор: WEF, The Global Competitiveness Report 2011–2012, 2012–2013, 
2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017. 

1) извештај обухвата 142 земље; 2) извештај обухвата 144 земље; 3) извештај 
обухвата 148 земаља; 4) извештај обухвата 144 земље; 5) извештај обухвата 140 зема-
ља; 6) извештај обухвата 138 земаља. **Просек региона добијен је на основу просте 
аритметичке средине.*** Просечна оцена земаља у периоду од 2011. до 2016. године 
добијена је на основу просте аритметичке средине. ****Услед немогућности да се 
прикупе подаци за Босну и Херцеговину у 2014. години вредности индекса и ранга 
изостављене су из табеле. 
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Осим оцене за сваку појединачну земљу, треба анализирати и рела-

тиван положај сваке земље у области високог образовања и обуке (Табела 

5). Само су Хрватска и Словенија имале бољи ранг од просека региона у 

читавом шестогодишњем периоду, при чему је Словенија имала далеко нај-

бољу позицију у овом периоду. Од 2012. године, позиција Србије континуи-

рано се побољшавала, међутим она има најлошију просечну позицију ана-

лизираног периода у односу на све земље у окружењу, осим БиХ. Ипак, 

охрабрује податак да је Србија скочила за 12 позиција у односу на 2011. 

годину, а од 2012. године може се уочити само побољшање ранга, док је нај-

већи скок остварила Албанија, са 82. на чак 42. место. Од земаља у окруже-

њу, Мађарска је остварила највећи пад на листи, за 27 места. 

 
Табела 5 – Високо образовање и обука (ранг) – Србија и земље у окружењу (2011–2016) 
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20111) 81 62 82 86 56 45 80 48 55 70 21 

20122) 85 61 76 72 56 49 81 51 59 63 23 

20133) 83 60 78 63 51 44 76 50 59 69 25 

20144) 74 56 60 н.а.**** 53 52 71 51 58 63 25 

20155) 71 57 47 97 51 57 46 54 59 64 22 

20166) 69 61 42 92 49 72 76 64 67 56 22 

Просек 

перио-

да*** 

77 59 64 82 53 53 72 53 59 64 23 

Извор: WEF, The Global Competitiveness Report 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 

2014–2015, 2015–2016, 2016–2017. 

1) извештај обухвата 142 земље; 2) извештај обухвата 144 земље; 3) извеш-

тај обухвата 148 земаља; 4) извештај обухвата 144 земље; 5) извештај обухвата 140 

земаља; 6) извештај обухвата 138 земаља. **Просек региона добијен је на основу 

просте аритметичке средине. *** Просечан ранг земаља у периоду од 2011. до 2016. 

године добијен је на основу просте аритметичке средине. **** Услед немогућности 

да се прикупе подаци за Босну и Херцеговину у 2014. години вредности индекса и 

ранга изостављене су из табеле. 

 

Узроке скокова и падова позиција анализираних земаља, као и кри-

тичне тачке, можемо пронаћи кроз анализу појединачних елемената на 

којима се базира пети стуб – Високо образовање и обука. Анализа укључу-

је податке за 2011. и 2016. годину, што омогућава компарацију индекса и 

ранга за одабране земље у ове две године. У 2011. години, највећи проце-

нат популације која се одлучује за средње образовање имала је Црна Гора, 
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док је најнижи остварила Албанија. Према овом индикатору, Србија је на 

57. месту од 142 земље, што је боља позиција од просека региона који ана-

лизирамо, што указује на то да овај индикатор повољно утиче на ранг 

Србије у области високог образовања и да се велики проценат наше попу-

лације одлучује за средње образовање (91.5). Када је у питању више и 

високо образовање, Србија је била испод просека региона, иако је проце-

нат популације који се одлучује за тај ниво образовања износио 49.8. Тако 

висок стандард поставила је Словенија, која је 4. на листи земаља које ана-

лизира WЕF за 2011. годину и тиме је значајно утицала да просек региона 

буде висок. Са друге стране, Албанија је имала најлошију позицију (89), а 

4 земље региона имале су мањи проценат од Србије (Албанија, БиХ, 

Хрватска, Македонија). Према квалитету образовног система, Србија је у 

2011. години заузимала најлошију позицију у односу на све земље у окру-

жењу, чак 111. место, што указује да је овај индикатор 5. стуба конкурент-

ности један од критичних фактора за лоше резултате у области високог 

образовања ове земље. Занимљиво је да су Црна Гора и Албанија са овог 

аспекта најбоље позициониране од свих земаља у окружењу за 2011. годи-

ну. Недвек и Неал (1994: 75-104) наглашавају да је велики број актера 

укључен у процес високог образовања или је под утицајем процеса висо-

ког образовања који су заинтересовани за доказе ефикасности институција 

у остваривању образовних циљева. Иако је тешко да сви они постигну 

консензус око дефиниције квалитетног образовања, чињеница је да сви 

они очекују индикаторе који ће показати задовољство свих укључених у 

спровођење, односно коришћење услуга високог образовања. Пети и 

шести индикатор у оквиру петог стуба указују на то да наша земља има 

велику разлику у квалитету образовања у области математике и природних 

наука (58. место) и области менаџмента (114. место). Према овом индика-

тору, Србија има најнижи квалитет образовања у области менаџмента од 

свих земаља у окружењу, што је још једна критична тачка, док Црна Гора 

има највиши квалитет школовања у овој области. Када је у питању интер-

нет приступ у образовним институцијама, Србија је далеко од просека и 

најгоре позиционирана земља у односу на одабране земље за 2011. годину, 

док је Словенија земља са највишим рангом. Према доступности услуга 

истраживања и обука, Србија има други најлошији ранг, иза БиХ, што је 

исти случај и са последњим индикатором – ниво обуке запослених, иако је 

и сâм просек региона на незадовољавајућем новоу. Албанија је једина 

земља која значајније одступа од овако неповољног просека региона. 
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Табела 6 – Компарација Србије и земаља у окружењу, 2011. година*  
(Високо образовање и обука) 

Елементи 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 

Земља 
оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

Србија 91.5 57 49.8 50 3.1 111 4.2 58 3.5 114 3.8 83 3.2 113 2.9 132 

Просечан 
ранг регио-
на** 

58 45 77 46 81 53 90 102 

Албанија 72.4 100 19.3 89 4.2 45 4.5 42 4.2 69 4.4 57 3.5 100 4.5 32 

БИХ 91.2 60 37.0 63 3.6 73 4.5 41 4.1 71 3.8 81 3.0 122 2.7 137 

Бугарска 88.6 67 51.0 47 3.2 101 3.8 82 3.7 102 4.8 47 3.9 82 3.1 128 

Хрватска 94.3 49 49.3 52 3.3 89 4.9 29 3.9 83 4.8 43 4.2 60 3.2 125 

Мађарска 97.4 37 65.0 24 3.5 80 4.6 37 4.0 77 5.4 31 4.0 75 3.4 111 

Македонија 83.7 78 40.4 58 3.6 75 3.9 75 3.7 100 4.8 46 3.4 108 3.2 124 

Црна Гора 98.4 33 52.1 45 4.4 39 4.5 39 4.6 45 4.5 55 3.8 87 4.0 66 

Румунија 91.6 56 65.6 23 3.3 90 4.5 45 3.8 92 4.4 58 3.3 112 3.8 79 

Словенија 96.8 39 86.7 4 3.8 63 5.1 17 4.4 54 5.8 25 4.6 40 3.8 83 

Извор: WEF, The Global Competitiveness Report 2011–2012. 
*Извештај обухвата 142 земље.**Просечан ранг региона добијен је 

на основу просте аритметичке средине. 
 
Последњи подаци WЕF указују да је незнатно побољшан просечан 

ранг анализираних земаља у вези са процентом популације која се одлучу-
је за средње образовање, док је Србија погоршала свој положај, иако се 
већи проценат популације одлучује за средње образовање у тој земљи 
(94.3), а најбољи резултат остварује Словенија. Ипак, Србија је побољшала 
позицију у односу на 2011. годину, према проценту популације која се 
одлучује за више и високо образовање, док Словенија има далеко највећи 
проценат (82.9); међу земљама у окружењу, овај индикатор највећа је сла-
бост Македоније. Албанија је значајно унапредила квалитет свог образов-
ног система и тако доспела на прво место у односу на земље у региону, 
према последњим подацима. Србија је побољшала своју позицију према 
овом индикатору (од 111. до 103. места), али је и даље далеко од просека 
региона и спада у земље којима је квалитет образовног система критична 
тачка (заједно са БиХ, Хрватском, Мађарском, Румунијом). Највећи помак 
Србија је остварила према квалитету образовања у области природних 
наука (скок са 58. на 46. место). Према последњим подацима, она је изнад 
просека земаља региона и заједно са Албанијом, Хрватском, Румунијом и 
Словенијом остварује повољну позицију према овом индикатору. Међу-
тим, заједно са БиХ, Бугарском и Румунијом, Србија има неповољну пози-
цију са аспекта квалитета образовања у области менаџмента, са рангом 
далеко испод просека региона, што указује на то да су се значајна одступа-
ња у квалитету образовања у области природних наука и области менаџ-
мента задржала током времена, с тим што је побољшала место на светској 
листи и у једној и у другој области. Критична тачка свакако је и погорша-
ње позиције у области интернет приступа у образовним институцијама, за 
чак 19 места у односу на 2011. годину, што је за чак 41 место лошији поло-
жај од просека региона. Ово указује да би већа доступност интернет при-
ступа у образовним институцијама значајно допринела бољој позицији 
Србије у оквиру петог стуба.  
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Табела 7 – Компарација Србије и земаља у окружењу, 2016. година*  
(Високо образовање и обука) 

Елементи 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 

Земља 
оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

оцена/ 
ранг 

Србија 94.3 64 58.1 46 3.2 103 4.6 46 3.7 105 3.6 102 3.9 102 3.2 127 

Просечан 
ранг регио-
на** 

57 43 89 54 89 61 92 103 

Албанија 96.4 61 62.7 41 4.5 34 4.7 37 4.3 60 5.2 30 4.1 90 3.9 72 

БИХ 88.7 78 47.6 58 2.5 130 3.7 92 3.4 124 4.1 77 3.4 126 3.1 133 

Бугарска 100.9 41 70.8 26 3.3 91 4.0 75 3.6 111 4.6 52 3.7 111 3.5 102 

Хрватска 99.0 55 69.5 27 3.1 105 4.6 39 4.0 83 4.0 81 4.2 73 3.4 122 

Мађарска 107.0 27 53.2 51 2.9 114 3.8 83 4.1 73 3.8 90 4.0 96 3.4 115 

Македонија 82.0 93 39.4 70 3.7 70 4.0 70 3.9 88 4.8 45 4.2 74 3.7 89 

Црна Гора 90.3 77 55.3 49 3.7 74 4.4 60 4.1 72 4.2 70 3.8 107 3.4 119 

Румунија 94.8 63 53.2 50 2.8 121 4.7 32 3.4 121 4.8 44 3.9 99 3.5 103 

Словенија 110.7 16 82.9 10 4.1 50 5.4 9 4.5 52 5.5 21 4.7 44 4.2 47 

Извор: WEF, The Global Competitiveness Report 2016–2017. 
*Извештај обухвата 138 земаља.**Просечан ранг региона добијен је на 

основу просте аритметичке средине. 

 

Позитивне промене Србија је остварила у области доступности 

услуга истраживања и обука и тиме смањила свој заостатак за регионом са 

овог аспекта, док БиХ остварује најлошије резултате у овој области. Зајед-

но са БиХ, Србија остварује најлошије резултате када је у питању ниво 

обуке запослених, односно издвајања фирми за ове намене. Позиције ове 

две земље значајно одступају од просека региона са овог аспекта, иако је у 

просеку читав регион веома лоше позициониран када је у питању овај 

индикатор (103. место од 138 земаља). 

 

Закључна разматрања 

На основу извршене анализе стања високог образовања у Србији и 

земљама региона, на бази података Светског економског форума и петог 

стуба конкурентности – Високо образовање и обука, указали смо на кри-

тичне тачке у овој области као и на позитивне промене које су остварене у 

протеклим годинама, како за Србију посебно, тако и компарацијом са 

земљама у њеном окружењу. Долазимо до закључка да је Србија побољ-

шала своју оцену у области високог образовања последњих година, као и 

позицију на светској листи, са 81. места у 2011. години на 69. место у 

2016. години, али да и даље заостаје за просеком региона (61. позиција). 

Дошли смо до закључка да највећи заостатак у односу на земље у окруже-

њу Србија остварује у области интернет приступа у образовним институ-

цијама, и то за чак 41 место у односу на просек региона. Иако је током 

година смањила заостатак за земљама у окружењу у области квалитета 

образовног система, разлика је и даље уочљива и указује на неодговарају-

ће вештине које стичу наши студенти и низак свеукупни квалитет у овој 

области. У том смислу, Турајлић (2003) истиче да циљеви реформе висо-

ког образовања требају бити: повећање ефикасности система високог 
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образовања у смислу смањења одустајања од студија, као и смањења про-

сечног времена студирања; усаглашавање система високог образовања са 

европским тенденцијама, и то посебно кроз увођења механизма контроле 

квалитета наставног процеса, и то како самих програма, тако и извођења 

наставе; успостављање релевантности наставних програма у односу на 

националне потребе и захтеве тржишта; омогућавање увођења мултиди-

сциплинарних и интердисциплинарних програма који воде ка новим про-

фесијама проистеклим из развоја технологије; јачање концепта примење-

них студија које пружају знања и вештине потребне за непосредно укљу-

чивање у процес рада; укључивање студената као партнера у образовни 

процес, при чему се посебно има у виду консултовање студената у вези 

структуре студијских програма и предложених предмета. Такође, уочили 

смо значајан јаз који постоји у квалитету образовања у области природних 

наука, са једне стране, где је остварен значајан помак последњих година, 

тако да је Србија испред региона у овој области и квалитета образовања у 

области менаџмента, са друге стране, где Србија према последњим пода-

цима заостаје за 16 позиција у односу на регион, иако је значајно побољ-

шала ранг последњих година. Даље побољшање квалитета образовања у 

области менаџмента може значајно допринети напредовању на светској 

листи земаља у области високог образовања. Чак 132. место од 138 земаља 

Србија заузима према нивоу обуке запослених, што је најлошији ранг било 

ког индикатора Србије у оквиру петог стуба. Према овом индикатору, 

Србија заостаје за чак 30 позиција у односу на просек региона. То импли-

цира да су домаће фирме мало посвећене континуираном усавршавању 

својих радника. 

Закључак анализе базира се на чињеницама да су критичне тачке 

Србије у области високог образовања квалитет свеукупног образовног 

система, квалитет образовања у области менаџмента, интернет приступ у 

образовним институцијама, доступност услуга истраживања и обуке и ниво 

обуке запослених. Са друге стране, проценат популације која се одлучује за 

средње и више и високо образовање креће се на нивоу просека земаља реги-

она. Такође, Србија је остварила запажене резултате по питању квалитета 

образовања у области математике и природних наука. 

Основно ограничење ове анализе заснива се на суштини саме мето-

дологије Светског економског форума. Подаци који се користе у истражива-

њу добијају се на два начина – директним мерењем (квантификовани подаци), 

који се добијају од релевантних статистика и међународних институција, и 

анкетама, где се подаци добијају анкетирањем представника економске зајед-

нице, тј. њиховим оценама субјективних појава. Чак 56% индекса чине инди-

катори добијени на основу анкете о очекивањима међу менаџерима, а остало 

су економски статистички подаци. То значи да се у већој мери ослања на 

податке добијене у различитим анкетама, што у одређеној мери субјективизи-

ра добијене оцене и може утицати на резултат истраживања. 
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SOCIAL FACTORS UNEQUAL OPPORTUNITIES IN EDUCATION* 

 
Summary: The paper is an analysis of some social factors: economic, 

social, cultural, political to the reproduction or self-reproduction of inequalities in 

education. The analysis starts from the examination of the state and role of educa-
tion in contemporary society. The role of education as a channel for the social pro-

motion of individuals and social groups in contemporary society after the 1950s is 
considered. It is a period that coincides with the scientific-technological revolution, 

the emergence of microprocessors and artificial intelligence, as well as changes in 

macro and microeconomics. Education becomes massive and comprehensive both 
at the primary and the secondary school level. University education is being develo-

ped and the coverage of the population which is included in this level of education 
is being increased. Education becomes important for acquiring professional compe-

tencies and for performing specific tasks. Occupations are professionalized and 

education, as continuous and lifelong learning, becomes a necessary condition for 
survival in the profession and for advancing in the career. Education becomes a 

significant factor for social differentiation and occupation of a social position. 

Numerous social factors, as well as socially differentiating factors, mechanisms of 
social selection still continue to affect the opportunities of individuals in the reali-

zation of educational achievements. These factors are the economic power of soci-
ety, economic performance of the family, cultural capital of the family, openness 

and closeness of society, institutional development, social policy of society, social 

solidarity, the influence of the political system, the degree of general social inequa-
lity, the degree of poverty, the poverty map, social stability, etc. This analysis shows 

how and to what extent these factors reflect the un/equalopportunities of individuals 
and groups in education on the example of some countries in transition, as well as 

some underdeveloped and highly developed countries. 
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