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какво је теорија игара.
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УВОД 

Као теоријски концепт, Филипсова крива је настала 1958. године, када 
је А. Philips у часопису Economica објавио рад о емпиријској вези између 
стопе незапослености и стопе промене новчаних надница (Phillips, 1958.). 
Од тог тренутка, рад је покренуо читав низ истраживања, анализа, алтер-
нативних теоријских концепата и спорова. Концепт је постао веома попу-
ларан као веза између инфлације и незапослености, на основу које се може 
водити економска политика и правити разуман избор између ова два ос-
новна облика макроекономске неравнотеже. Филипсова крива свој значај 
дугује не само повезивању незапослености и инфлације, већ и својој ана-
литичкој једноставности, примењивости у економској политици, прела-
мању разних теоријских школа и праваца,  примени у различитим макро-
економским моделима, инструментима, аналитичким оруђима и широкој 
емпиријској провери. У теоријском развоју Филипсова крива је прошла 
кроз неколико кључних фаза: 1) оригинална крива из 1958. године; 2) Лип-
сијев концепт вишка тражње на тржишту рада; 3) Самјуелсон-Солоу тран-
сформација као веза инфлације и незапослености (Samuelson-Solow, 1960., 
177-94.); 4) Фридман-Фелпсов концепт о краткорочној и дугорочној криви 
и уграђивању „природне стопе незапослености“; 5) одбацивање trade-offa у 
теорији рационалних очекивања. Тако су се у оквиру концепта Филипсове 
криве сучелила три доминантна правца у макроекономској мисли данас: 
а) кејнизијански у оквиру стабилног trade-offa инфлације и незапосености; 
б) монетаристички у хипотези о „природној стопи незапослености“ и при-
временој погодби између инфлације и незапослености; ц) приступ теорије 
рационалних очекивања која одбацује могућност погодбе између инфла-
ције и незапослености (Димитријевић, 1992.). Током времена, показало 
се да је Филипсова крива веома погодна за примену у оквиру других тео-
ријских концепција и нових аналитичких алата и оруђа која су се развија-
ла у економској теорији.

Ту мислимо на следеће концепте:
•	 Економија благостања и теорија потрошачевог избора које су по 

својој природи у подручју микроекономске анализе и које при-
мењују криве индиференције, Парето-оптимизацију, буџетско 
ограничење и минимизирање трошкова у функцији друштвеног 
благостања; тај концепт могуће је применити на Филипсову криву 
која се може посматрати као крива трнсформације и минимизира-
ти друштвени трошкови инфлације и незапослености;

•	 Теорија игара, „затвореникова дилема“, односи између јавности и 
владе у избору циљева економске политике (нижа инфлација, или 
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нижа незапосленост), који утичу на ниво друштвених трошкова и 
успех стабилизационих програма;

•	 Политички привредни циклуси настали у новијим теоријским ис-
траживањима, проистекли из теорије игара у којима влада мења 
приоритете економске политике пре и после изборног циклуса, 
чиме се доводи у питање њена конзистентност - доследност у вре-
мену и конфликт са потребом да оптимизира ниво инфлације и не-
запослености;

•	 Уграђивање знамените Луцасове критике у емпиријске макроеко-
номске моделе у циљу њихове веће прогностичке прецизности, што 
је учињено и са Филипсовом кривом;

•	 Примена Филипсове криве у међународној координацији економс-
ке политике (пре свега монетарне, спољноекономске и фискалне), 
да би се снизили макро-трошкови (инфлација-незапосленост) зе-
маља учесница у координацији, што потврђују све бројнија међу-
народна искуства.

На основу тога, истичемо у уводном делу да је предмет рада анализа 
Филипсове криве у контексту модела теорије игара и економике благос-
тања (као избор између различитих нивоа инфлације  и незапослености), а 
циљ рада  је да покаже како је могуће теоријски и практично, повезати овај 
моћан инструмент економске политике са важним теоријским концепти-
ма у економској науци и са новијим интелектуалним достигућима какво 
је теорија игара. Радом смо настојали да аналитички, приказом модела у 
математичкој форми и графичком и тебеларном презентацијом изложимо 
основне карактеристике Филипсове криве примењене у савременим ма-
кроекономским истраживањима.

Рад је структуриран на следећи начин: поред увода, ту су поглавља која 
говоре о примени Филипсове криве у економској политици и економици 
благостања, у теорији политичких привредних циклуса, теорији игара и 
временској неконзистентности политике, уграђивању Луkасове критике у 
Филипсову криву и примени Филипсове криве у међународној кордина-
цији економске политике. Следе закључна разматрања и преглед коришће-
не литературе.
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ФИЛИПСОВА КРИВА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА СА ФИКСНИМ 
И ФЛЕКСИБИЛНИМ ЦИЉЕВИМА

У теорији економске политике постоје четири начина за изражавање 
циљева:

1) Приступ фиксним циљевима 

2) Приоритетни циљеви 

3) Приступ са флексибилним циљевима 

4) Приступ са флексибилним циљевима уз константну граничну сто-
пу супституције  

У анализи свих ових приступа користи се Филипсова крива као анали-
тичко оруђе које има широку примену у економији благостања. 

Први приступ развио је Тинберген својим чланцима из 1952. и 1956. 
године.  (Tinbergen, 1952., 1956.). Наиме, могуће је повезати циљ запошља-
вања (изражен стопом незапослености) и циљ монетарне стабилности (из-
ражен стопом инфлације). Та два циља, заправо се повезују Филипсовом 
кривом, која представља својеврсну криву трансформације како је то при-
казано на слици 1.

Слика 1. Филипсова крива као крива трансформације

Одређивање жељених циљева економске политике као фиксних, значи 
избор таквих тачака на изведеној Филипсовој криви (као што је рецимо 
тачка Б) при којој ће стварна и очекивана стопа инфлације бити једнаке 
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(π = π*), а стварна и природна стопа незапослености такође бити једнаке 
(u = u*). 

Одређивање флексибилних циљева економске политике еквивалентно 
је начину по коме је постављен проблем оптимизације у теорији потроша-
чевог избора у оквиру микроекономске анализе. Креатори економске по-
литике одређују друштвене криве индиференције које изражавају префе-
ренције друштва кроз друштвену функцију благостања. Овакав приступ 
илустрован је на слици 2.

Слика 2. Одређивање флексибилних циљева економске политике у 
комбинацији Филипсове криве и криве производних могућности

Слика је настала повезивањем кривих друштвене индиференције које 
се односе на друштвени производ YН и YС (избор између два региона) и 
кривих трансформације (изражених Филипсовом кривом). Равнотежно 
решење је тангентно решење, дато у тачки Ц. Овде се међутим, поступак 
налажења флексибилних циљева заснива на методу оптимизације и он 
је супротан методу са фиксним циљевима. Наиме, флексибилни циљеви 
нису предодређени. Они се дефинишу током процеса оптимизације (из-
бор између различитих стопа инфлације и стопа незапослености) уз огра-
ничења која су дата кривом трансформације, тј. економским моделом. У 
случају одређивања фиксних циљева вредности за фиксне циљеве су задо-
вољавајуће, али не и оптималне.

Случај са константном граничном стопом супституције графички се 
приказује путем кривих трансформације које су линеарне (праве линије). 
Ово је случај који се може изразити Окуновим индексом незадовољства, 
који се често примењује у анализи Филипсове криве и који заправо изра-
жава функцију друштвеног благостања: 
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W = aπ + bu, (a, b < 0) (1)

при чему су π и u стопа инфлације и стопа незапослености, док 
су а и b негативне константе. Ове негативне константе значе да раст 
инфлације и незапослености смањује друштвено благостање, тј. повећава 
сиромаштво. Збир стопе инфлације и стопе незапослености врло често се 
у литератури и назива индексом сиромаштва, а то је случај када је a = b 
= 1. Ова претпоставка значи да ће повећање незапослености за 1% имати 
исту вредност као и повећање стопе инфлације за 1%, што у стварности не 
мора да буде случај, јер су носиоци економске политике често у ситуацији 
да дају различиту специфичну тежину проблему инфлације и проблему 
незапослености.2 Индекс сиромаштва за одабране земље OECD 
илуструје следећа табела:3

Табела 1. Индекси сиромаштва у неколико земаља ОЕЦД-а у периоду 1970-
2013. 

 1970. 1975 1980. 1985. 1990. 1995. 2007. 2012. 2013.
САД 9,3 16,5 17,9 10,8 10,7 7,8 10,1 16,8 14,3

Канада 9,2 17,5 17,5 14,2 12,4 11,1 8,1 10,6 9,4
Јапан 8,3 13,1 9,5 4,9 4,7 2,6 3,8 26 23,7

Немачка 4,4 9,6 8,7 8,9 7,5 10,2 10.7 7,5 6,2
Француска 7,5 15,8 19,6 16,0 11,7 13,2 9.9 15,5 14,2

Италија 10,3 22,4 27,9 18,6 16,5 17,9 8,1 16,8 13,9
Велика Британ.   8,9 28,0 22,6 16,5 12,4 11,3 9,7 16,9 14,1

Извор:  N.Acocella, (2005.) стр. 185. и база података WB, IMF, OECD.

2 Концепт је веома сличан линији буџетског ограничења у теорији потрошачевог 
избора, када за дату буџетску линију (расположиви доходак ) треба наћи оптималну 
(највећу могућу) потрошњу две робе. Тако се једначина буџетске линије може написати 
у облику:

 I = pxx + pyy, при чему су x и y robe a px и py њихове цене. Нагиб буџетске линије добија 
се по обрасцу:  

 ∆y / ∆y = - (px / py) и једнак је односима цена двају роба. 
 У нашем примеру постоји потпуна аналогија: инфлација и незапосленост одговарају  

робама, а нагиб Филипсове криве једнак је односима коефицијената a и b. Тако је: 
W = aπ + bu, a нагиб je: ∆u / ∆π = - (a / b). Стога се инфлација и незапосленост јављају 
као ограничења у економској политици, тј. као чиниоци у функцији друштвеног 
благостања које треба минимизирати.

3 Примера ради, индекс сиромаштва за Србију за период од 2007. до 2013. године износи 
по годинама: 07-24,6; 08-25,3; 09-24,5; 10-25,7; 11-34,0; 12-31,7; 13-29,1. Извор су подаци 
Републичког завода са статистику Србије.
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Слика 2. показује супституцију између незапослености и инфлације 
као флексибилних циљева уз претпоставку да функција друштвеног бла-
гостања (дата формулом 1) има константну граничну стопу супституције. 
Још једна критика која се може упутити оваквом приступу заснива се на 
чињеници да ће при вишим стопама инфлације у односу на незапосленост, 
креатори економске политике ретко бити спремни да тргују између ова 
два циља са истим процентом, јер ће им тада приоритет бити обарање сто-
пе инфлације, па самим тим биће спремни на веће жртве у стопи незапос-
лености. 

Од значаја је следећа напомена: Математички посматрано, примена 
метода са фиксним циљевима подразумева да се полази од структур-
ног, редукованог облика модела, и функције у којој се циљ означава као 
зависна променљива, а инструмент економске политике као независна 
променљива. Из тога проистиче, златно правило економске политике 
које је дефинисао Тимберген: решење проблема је математички могуће 
ако је број инструмената најмање једнак броју циљева економске поли-
тике.

У случају флексибилних циљева, максимизира се, или минимизира, 
функција друштвеног благостања, уз ограничења која проистичу из цели-
не модела. Тако се траже оптималне вредности за флексибилне циљеве, уз 
ограничења која су дефинисана инструментима економске политике.

ПРИМЕНА ФИЛИПСОВЕ КРИВЕ У ТЕОРИЈИ ПОЛИТИЧКИХ 
ПРИВРЕДНИХ ЦИКЛУСА

Први значајни модели овог типа појавили су се током седамдесетих 
година (Нордхаус, 1975.,) а касније Alesina, (1987., 651-78,) Rogoff и Sibert 
(1988.199-217,) Roemer (1994., 327-35) Tabellini и Alesina (1990., 403-14 и дру-
ги). Они су формулисали теорије политичких пословних циклуса у који-
ма политичари нису безлични носиоци јавне воље, већ конкретни људи 
који припадају одређеним интересним групама и имају своје специфичне 
циљеве, међу којима је најважнији: што дужи останак на власти, или ис-
пуњење предизборних обећања. 

Три су основне поставке Нордхаусовог модела:

1) политичари имају своје преференције и интересе;
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2) текућа економска ситуација веома значајно утиче на изборне резул-
тате, (нарочито у изборној години); 

3) влада користи краткорочне инструменте монетарне, фискалне и 
развојне политике са циљем смањења инфлације, или незапосле-
ности, да би повећала популарност током изборне кампање.

Графички приказ модела дат је на слици 3:

Слика 3. Краткорочна и дугорочна Филипсова крива у теорији 
политичких привредних циклуса

Са S су означене краткорочне Филипсове криве, док LL представља 
дугорочну Филипсову криву. Криве означене са P представљају функцију 
друштвеног благостања која има све нижи ниво благостања како се удаља-
вамо од координатног почетка (расту инфлација и незапосленост). Дуго-
рочна равнотежа (која одговара дугорочном јавном интересу) је у тачки А. 
Наиме, политичари ће бити склони да током избора одаберу тачку B2, која 
је на истој Филипсовој криви са тачком А, али има нижу незапосленост. 
Ово међутим, активира нестабилност trade off-а и покреће серију кратко-
рочних Ф-кривих. Према томе, дугорочно решење је у тачки А, јер ће по-
литичари бити приморани да после привременог пада незапослености и 
раста инфлације, обарају инфлацију и врате незапосленост на њен субоп-
тимални ниво у тачки А. 

Идеје модела у знатној мери су одговарале стварности: 

a) гласачко тело зависи од текуће економске ситуације и економских 
показатеља; 
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b) политичари настоје да максимизирају период у коме су на власти; 

c) подаци и емпиријске анализе потврђују да изборима претхо-
ди експанзивна монетарна политика и раст запослености, а да у 
постизборном периоду следи рестриктивна економска политика, 
обарање инфлације и раст незапослености.4 

Модификација ових модела уводи идеју о политичару “партизану”, 
чија политичка странка има јасне преференције и приоритете у погледу 
избора између инфлације и незапослености. Примера ради, искуство по-
казује да странке десног центра предност дају нижој стопи инфлације, а 
странке левог центра предност дају социјалним питањима и нижој стопи 
незапослености (отуда воде експанзивнију економску политику). У конци-
пирању ових модела често се полази од претпоставке о кратковидости – 
миопији бирача, који заборављају предизборна обећања и не кажњавају 
владу која је променила понашање после завршетка избора. Емпиријске 
студије у већини случајева указују да су претпоставке модела реалистичне, 
али да влада није потпуно у могућности да у кратком року утиче на по-
бољшање економских перформанси и испуњење предизборних обећања. 
Неке од анализа показују да многе владе које се осећају сигурнима, неће 
прибећи политичким пословним циклусима између инфлације и незапос-
лености и неће примењивати краткорочни trade-off Филипсове криве.

ПРОБЛЕМ ОПТИМАЛНЕ И ВРЕМЕНСКИ НЕКОНЗИСТЕНТНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ТЕОРИЈА ИГАРА

Велике дебате у теорији економске политике воде се о неколико сле-
дећих питања:

a) да ли економска политика треба да буде активна, или пасивна; ово 
је питање избора између интервеционистичке економске политике, 
својствене кејнзијанизму и либералне-монетаристичке економске 
политике;

b) да ли економска политика треба да следи правила, која су унапред 
дефинисана, или да буде дискретна, што задржава право носиоци-

4 Увид у економску статистику и понашање владајућих политичких странака у Србији 
током последњих двадесетак година, такође потврђују присуство политичких 
пословних циклуса и основне поставке модела.
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ма економске политике да интервенишу, зависно од економских 
показатеља и стања привреде;

c) дилема између правила и дискреције у економској политици отво-
рила је и треће питање које се односи на проблем између оптимал-
ности и конзистентности у политици, тј.питање временске некон-
зистентности политике.

Предност правила илуструје следећи једноставан модел Филипсове 
криве дат на основу Манкива (Mankiw, 1994., 303-305) :

u = un – α (π – πe) (2.)

Ls (u, π) = u + γ π2 (3.)

Ако се влада определи за правила, имаћемо ситуацију да је: u = uн, за π 
= πе = 0. Другим речима, незапослености ће бити у нивоу природне стопе, 
циљ ће бити нулта стопа инфлација и влада ће се доследно држати тог оп-
редељења.

Ако влада одустане од тог циља и жели да смањи стопу незапослености 
(временски је неконзистентна), оптимизирамо функцију друштвеног бла-
гостања по π и добијамо: 

LS (u, π) = un – α (π – πe) + γπ2 (4.)

dLS/d π = - α + 2 γπ (5.)

π = α/2γ (6.)

π e = π = α/2γ   i   u = un (7.)

Сада је такође u = uн, али је πе = π α/2γ при чему су α и γ коефицијенти 
већи од 0. Друго решење је очигледно субоптимално, јер је у случају одус-
тајања од правила, стопа инфлације виша (α/2 γ > 0), уз исти ниво незапос-
лености. 

Ситуација у којој нема унапред дефинисаних правила може се међу-
тим, показати супериорном уколико постоје два одвојена периода (пре и 
после избора) итд. при чему влада за сваки од та два периода може изабра-
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ти политику којом оптимизује функцију циља. Пример може бити поли-
тика заштите патената и напуштање заштите патената, политика виших и 
нижих пореских стопа, политика избора између различитих нивоа инфла-
ције и незапослености у два различита временска периода. У таквим ситу-
ацијама често се показује да владина политика, иако није конзистентна у 
времену, јесте оптимална са становишта остварења економских циљева. 
Проблем који се при том јавља може међутим, дугорочно угрозити кре-
дибилитет владе и у контексту теорије рационалних очекивања смањити 
ефикасност предузетих мера економске политике. Ове ситуације анализи-
рају бројни модели теорије игара. 

Временску неконзистентност у политици владе имамо када се опти-
мална еx-пост стратегија може разликовати од прокламоване еx-анте 
стратегије. Наиме, влада може објавити да ће водити рестриктивну мо-
нетарну политику, а да затим ипак одустане од тог обећања, што битно 
смањује њену репутацију и кредибилитет. У контексту Баро-Гордон моде-
ла Филипсове криве, (Barro-Gordon, 1983а., 589-610) влада може објавити 
да ће јој приоритет бити смањење инфлације, а да затим одустане од тога 
циља и определи се за смањење незапослености као стабилизациони циљ. 
У игри између владе и јавности, ова друга страна увек процењује о каквом 
типу владе се ради и у којој мери ће влада бити привржена прокламованим 
циљевима, а у којој неће. Склоност владе да “вара” јавност и одустаје од 
прокламоване политике, смањује јој кредибилитет и репутацију, чак и ако 
јавност зна да би та нова политика била супериорна. 

О проблему конзистентности политике писали су Кидланд и Прескот 
у једном од пионирских радова на тему кредибилитета и правила у еко-
номској политици (Kydland-Prescott, 1981., 619-37). Постоји скуп могућих 
политика владе:

PL = (PL1, PL2, ...., PLT у периоду од 1 до T (8.)

и скуп одговарајућих одлука привредних субјеката: 

d = (d1, d2, ..., dT) (9.)

Постоји скуп могућих политика владе:

Друштвена циљна функција је:

S (d1, ...., dT, ΠLT) (10.)
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Одлуке привредних субјеката у периоду т зависе од скупа њихових ра-
нијих одлука, као и од скупа могућих владиних политика: 

Dt = Dt (d1, ..., dt-1, PL1, PLt ...PLT), t = 1, ..., T. (11.)

У том контексту, оптимална политика је она која максимизира 
друштвено-циљну функцију С у односу на ограничење дато изразом (11.). 
Међутим, конзистентна политика је она која за сваки период т максими-
зира функцију С узимајући као дате претходне одлуке d1, ..., dt-1 и будуће 
политичке одлуке PLS, при чему је S > t.

Услед тога, оптимална и конзистентна политика не подударају се што 
аутори приказују на примеру Филипсове криве: оптимална политика је 
она која минимизира ниво инфлације и незапослености, конзистентна 
политика узима у обзир очекивања да ће у будућности доћи до раста 
цена и стога је конзистентна равнотежа у нивоу више стопе инфлације.

Аналогија важи и код стабилизационих програма: ако привредни 
субјекти узму у обзир будуће одлуке владе и притом рачунају на временску 
неконзистентност (промену политике), онда стварна равнотежа неће бити 
оптимална у смислу друштвеног благостања, јер су кредибилитет програ-
ма и репутација владе смањени. Уколико нема временске неконзистент-
ности тј. ако постоји потпуни кредибилитет, стабилизациона равнотежа 
може бити оптимална. 

У свом чувеном раду из 1983. године Барро и Гордон  су дали позитивну 
монетарну теорију владе у моделу Филипсове криве, (Barro-Gordon, 1983а., 
589-610, и 1983.b) бавећи се проблемом оптималности и временске некон-
зистентности. Аутори су истакли да влада има два дугорочна опредељења: 

a) склоност да инфлационира (да буде стално неконзистентна у вре-
мену);

б) склоност да повећава државне расходе и буџетски дефицит.

Модел који у себе укључује рационална очекивања и делимичну при-
мену теорије игара приказаћемо у скраћеној верзији: 

U = - aP+ b (P – Pe),   a, b > 0 (12.)

Једначина даје функцију друштвеног благостања (U) која опада са 
растом очекиване инфлације P 2, док расте у случају неантиципиране ин-
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флације када је стварна инфлација већа од очекиване (P > Pе). Наиме Pе се 
може заменити номиналном надницом WN, те из P > Pe  P > WN   опа-
да реална надница (WР) и расте запосленост. 

P* = (13.)

Контролишући понуду новца као доминантан играч (Стакелберг рав-
нотежа), влада бира оптималну стопу инфлације (P*), која максимизира 
друштвено благостање. Ако су потпуне информације доступне јавности, 
тада јавност зна о ком се типу владе ради. 

I – јака влада има пуни кредибилитет, води политику чврстих правила 
и тада је P* = P, па је изненадна инфлација једнака нули. 

II – слаба влада води дискрециону политику, нема пуни кредибилитет 
и може се појавити изненадна (неантиципирана) инфлација. 

Ug = γ St – t – τ (πe
t+1 + 1),     (γ, F, τ)  > 0 (14.)

Jednačina (14.) је владина функција корисности (Ug) и она расте са 
растом senjoridža5 (St), (јер смањује потребу за опорезивањем), а опада са 
даљим растом Pt и Pt+1 .  

Ако је у питању јака влада, бира се циљна P* од које влада не одступа, а 
јавност на основу тога формира своја инфлаторна очекивања. 

Влада ће настојати да максимизира збир дисконтованих корисности у 
односу на Pt и за дате вредности Pe

t+1.

U = UN – β · (P – Pe) (15.)

Сада узимамо у обзир и Филипсову криву где је UН природна, а U ствар-
на стопа незапослености, тако да раст P може смањити незапосленост ако 
је то владин циљ. Функција корисности друштва настала комбиновањем 
(14.) и (15.), сада је:

U = Ug –  · (U – Ug)
2  W= Wg – (U – U*) (16.)

5   Senjoridž је владин емисиони приход. 
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Где је Уг циљна стопа незапослености од стране владе. Ако је у питању 
кредибилна влада биће P* = Pе и U = Uг и тада постоји равнотежа, јер су 
минимални трошкови свих играча. Ако влада следи дискрециона правила 
желећи да снизи Uг, уследиће раст P* < P и пад корисности U < P*. 

Када ниједан од играча не зна природу другог играча (Nash – равноте-
жа) игра се компликује. Тада параметар ц означава неизвесност јавности 
тј. почетну вероватноћу о ком се типу владе ради (јаке владе – S, или слабе 
владе – W). У том случају је: 

Pe
t = (1 – cT) · (1 – Pt) · (17.)

1) Када је CТ = 1 то је пуни кредибилитет (S – влада) и тада је Pе
т = 0, 

нема трошкова стабилизације тј. објављене политике; 2) када је CТ = 0, вла-
да је слаба и тада је Pе

т = (б/а) · Pт тј. постоје трошкови. 

У овом случају владин циљ била је што нижа очекивана стопа инфла-
ције. Слична игра се може одиграти и у случају да су владини циљеви: 
фиксни девизни курс, или константна стопа монетарног раста. Исходи су 
у основи исти: кредибилитет владе значи приврженост фиксном девизном 
курсу, или константној стопи монетарног раста и нема раста инфлације; 
обрнути је исход у случају слабе владе, где може уследити девалвација, или 
раст стопе инфлације. 

Модел се такође може представити и следећим графиком:

Слика 4. Графички приказ проблема оптималности и конзистентности 
економске политике у избору између инфлације и незапослености



23

СТР.  9-34

На слици су дате две краткорочне Филипсове криве (f1 и f2) и дугороч-
на Филипсова крива (u*). Преференције креатора економске политике дате 
су кривама индиференције (W1, W2, W3, као функције друштвеног благос-
тања). Учесници игре су влада и радници и постоје два временска пери-
ода за избор између стопе инфлације и стопе незапослености. У периоду 
1, влада бира тачку А која је на криви W2 и објављује да ће водити чврсту 
економску политику без инфлације. Ако синдикати верују у доследност 
владе одлучиће се за политику умерених надница и изабраће криву f1. У 
овом случају, међутим, влада се одлучује за неконзистентност и бира ком-
бинацију W3 – тачка B, која је за њу повољнија са становишта друштвеног 
благостања. На тај начин, политика је оптимална, али временски некон-
зистентна. Ако, међутим, претпоставимо да синдикати своја очекивања 
формирају у складу са теоријом о рационалним очекивањима (што је била 
и претпоставка аутора) тада ће они изабрати Филипсову криву ф2 и еко-
номија доспева у тачку C. Резултат је да је тачка C сада опет конзистентна 
у времену, али је субоптимална у односу на тачку А, јер са истим нивоом 
незапослености сада имамо вишу стопу инфлације. Закључак је да су вре-
менски конзистентне политике субоптималне и да је за владу било боље да 
се држала почетне равнотеже у тачки А тј. правила којим није нарушила 
свој кредибилитет. 

УГРАЂИВАЊЕ ЛУКАСОВЕ КРИТИКЕ У МАКРОЕКОНОМСКЕ 
МОДЕЛЕ И ФИЛИПСОВУ КРИВУ

Радикалну и теоријски неспорну критику стандардне економетријске 
методологије и кејнзијанских и монетаристичких модела привреде, дао је Р. 
Луkас у чланку Econometric Policy Eвalution: A. Critique 1976. године (Lucas, 
1976., 19-46). Од тада је то постала чувена Луkасова критика. Суштина 
те критике је да се мора поћи од рационалних очекивања и стратешког 
одговора привредних субјеката који мењају своје понашање са променом 
понашања владе тј. са променом режима економске политике (било да се 
ради о промени правила, или о временској неконзистентности владе). Те 
промене морају се рефлектовати у промени структурних једначина модела 
који описује привреду. То значи да параметри структурног модела нису 
инваријантни (стабилни), већ се мењају са променом режима економске 
политике, будући да се тада мењају и очекивања. Стари модели садрже ме-
ханичку екстраполацију прошлости, непрецизни су у предвиђању будућ-
ности и лош су аналитички инструмент економске политике. Ова тврдња 
може се илустровати следећим једноставним моделом:
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Y = a1 + at (M – Me) (18.)

Y = b0 + b1 (M – M-1) (19.)

P = - α0 U + α πe (20.)

P = - β0U + β1  π-1 (21.)

при чему је значење симбола исто као у раније коришћеним формула-
ма.6 Прва и трећа једначина уградиле су Лукасову критику, јер се па-
раметри структурног модела мењају у складу са очекивањима тј. са 
променом режима економске политике, (садрже очекиване вреднос-
ти променљивих Ме и πе), за разлику од параметара друге и четврте 
једначине који садрже механичку екстраполацију прошлости. Стога 
су а1 и α1, прецизнији у предвиђању од b1 и β1 . Тако је β1 у 60-им 
годинама оцењен вредношћу 0,2, а уградњом инфлационих очеки-
вања износило је 0,9 крајем 60-их година, што битно утиче на избор 
између инфлације и незапослености. 

Лукасова критика добро је постављена и узрокује два приговора: 

1. практични 

2. и теоријски

Из практичног угла неће бити проблема уколико су промене економс-
ке политике мање значајне и ако располажемо дугорочним временским 
серијама. Међутим, нагле промене економске политике и кратак период 
одлучивања (као што су били нафтни шокови 1973-1974. и 1978-1979. го-
дине) показали су велику нестабилност параметара структурних модела и 
практичну оправданост Лукасове критике. 

Из логичко-теоријског угла, Лукасова критика показује да је еконо-
мија сложена игра између владе и привредних субјеката и да се сходно те-
орији рационалних очекивања одговор привредних субјеката не сме зане-
марити. Наиме, владине одлуке утичу на понашање привредних субјеката 

6 M i Me су стварна и очекивана стопа понуде новца, Y је друштвени производ, π је стопа 
инфлације, а U је стопа незапослености.
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и вредност параметара у моделу, али постоји и интеракција – повратна 
спрега, јер акције привредних субјеката такође утичу на понашање владе 
и вредност параметара. Међутим, то класични економетријски модели не 
узимају у обзир. Модели, који се заснивају на теорији игара уграђују Лука-
сову критику и полазе од стратешке међузависности – динамичке игре и 
интеракције између владе и јавности. 

Приказ једног таквог модела дајемо на следећи начин: 

У моделу постоје два играча: влада (доминантан играч) и привредни 
субјекти (јавност). Свака страна настоји да оптимизира своју позицију. 
Полази се од једначине агрегатне понуде (Филипсове криве): 

Y = YN + (P – Pe) (22.)

Y је стварни, YN равнотежни ниво агрегатне понуде, P – Pe су стварна и 
очекивана стопа инфлације.

Владина функција корисности је: 

Ug = - (1/2) a Pe + b (Y – YN) (23.)

За  Y – YN = (P – Pe), функција постаје: (24.)

Ug = - (1/2) a P2 + b (P – Pe), b > 0 (25.)

Израз (23) показује да корисност за владу расте ако расте Y и ако опада 
Pе  (а тада расте и друштвено благостање). Влада стога настоји да максими-
зира очекивану садашњу вредност функције Уг у односу на почетне вред-
ности Y и P:

Ug = - (1/2) a P2 + b (P – Pe), b > 0 (26.)

(27.)

При чему је Е оператер очекивања; иР реална дисконтна стопа (егзогено 
дата), а I0 је почетни скуп информација. 

У случају потпуних информација и некооперативне игре, решење које 
максимизира функцију Yг је:  P = Pе и Y = YН, уз услов да се влада обавезала 
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на одређену стопу инфлације (P). Тада постоји потпуни кредибилитет и 
репутација. 

У случају да се влада није унапред обавезала на одређени ниво инфла-
ције, она може пожелети да повећа Y и тада је решење Y = YН и P > Pе, које 
је Парето инфериорно. 

За јавност је инфлација непожељна и јавност настоји да оптимизира 
функцију: 

Uп = - (P – Pе)2 (28.)

Сада се игра састоји од владиног избора инфлације (P) и избора очеки-
ване стопе инфлације (Pе) од стране јавности. Претпоставка је да се ради о 
Неш – равнотежи у којој ниједан од играча не зна природу другог играча тј. 
јавност не зна да ли има посла са “јаком” владом која је привржена циљној 
(објављеној) стопи инфлације, или “слабом” владом која може одустати од 
своје политике (временска неконзистентност). 

У случају јаке владе кредибилитет и репутација су знатно већи. Анали-
за се компликује, јер јавност не зна о ком се типу владе ради, будући да је 
модел заснован на информационој асиметрији оба играча (Неш-равноте-
жа). Када би била сигурна да је реч о јакој влади, тада би стабилизациона 
политика и влада уживали потпуни кредибилитет (репутацију). Влада сто-
га може манипулисати својом репутацијом и у анализу се укључује веро-
ватноћа q којом јавност процењује да ли је реч о слабој или јако влади. 
Такође и јавност може бити слаба, или јака ако увек очекује Pе = 1 и тражи 
раст надница, па и влада процењује вероватноћу п о ком се типу јавности 
ради. Укључивањем вероватноћа q и п формирају се и нове стратегије иг-
рача: владе (Z) и јавности (S). Од овог тренутка модел се доста компликује 
и ми нећемо разматрати даље могуће стратегије играча и решења. Решење 
модела полази од Баyесовог правила за вероватноћу и Крепс-Вилсоновог 
концепта о секвенцијалној равнотежи и рекурзивном методу. Стабилиза-
циони трошкови у зависности од репутације владе и јавности, као и распо-
ложивих информација приказани су на слици 5.
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Слика 5. Стабилизациони трошкови и репутација владе

I случај: ако је влада јака и јавност то зна тада је P = Pе = 0 и Y = Yн и 
нема стабилизационих трошкова, а кредибилитет је потпун. 

II случај: ако је влада слаба и јавност то зна, тада је P = 1 = Pе и Y < Yн 
тј. постоји рецесија.

Ако јавност не зна о ком типу владе се ради она одређује вероватноћу q. 
Виши степен вероватноће да је у питању јака влада значи вишу репутацију 
и блажу рецесију (тј. ниже стабилизационе трошкове) и обратно.

Ово је тип динамичке Стакелберг игре у којој је влада доминантан иг-
рач. Ако су влада и јавност равноправни онда се узима у обзир тип јавно-
сти (слаба, или јака уз вероватноћу p) и стратегије играча Z и S. Основно 
правило је да слабија јавност повећава кредибилитет и снижава стабили-
зационе трошкове. 

Презентираним закључцима у вези са анализом модела треба додати 
још један (Backus-Driffill, 1985a, 530-38), а то је да се у будућности морају 
развијати модели теорије игара и кредибилитета који ће у себе укључити 
макроекономску динамику. 

За још детаљније проучавање Лукасове критике, теоријске распра-
ве која се водила тим поводом и математичку формализацију читаоца 
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упућујемо на књигу Acocella “Почела економске политике” (2005., 196-197) 
и Кевина Хувера The New Classical Macroeconomics  (1990., 185-210). 

Питање кредибилитета и репутације владе важно је чак и у услови-
ма релативно стабилне привреде, а нарочито у примени стабилизационих 
економских програма, јер пресудно утиче на: 

1. ниво стабилизационих трошкова;

2. брзину стабилизације;

3. коначни успех стабилизационог програма 

Виши кредибилитет је кључ за елиминисање инфлационих очекивања, 
тренутно подешавање номиналних величина према нултој стопи инфла-
ције и брзу дезинфлацију.

 ТЕОРИЈА ИГАРА И ФИЛИПСОВА КРИВА У МЕЂУНАРОДНОЈ 
КООРДИНАЦИЈИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ

Аналитички апарат Филипсове криве може се применити и на случаје-
ве међународне координације у економској политици. Пример може бити 
дат за велику отворену привреду – ОВП (рецимо САД) и то за случај фикс-
них и флексибилних циљева.
Полазимо од следеће слике: 

Слика 6. Ефекти међународне координације економске политике на 
примеру Филипсове криве
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Почетна Филипсова крива дата је као F0F0 са равнотежом у тачки А. 
Експанзивна политика померила би криву у тачку B која је инфериорна са 
становишта друштвеног благостања. Ако сада у анализу уведемо и чиње-
ницу да тражња у ВОП зависи од нивоа тражње у остатку света и да постоји 
флексибилни девизни курс, онда се привреда може помаћи на криву F1F1 
уколико дође до раста тражње у остатку света. Ту је могуће достићи тачке 
C и D које су Парето-супериорне за земљу у односу на тачку А. У овом слу-
чају флексибилност (девизни курс није фиксан) користи привреди ВОП, у 
односу на фиксни девизни курс. Тиме се путем координације максимизи-
рају позитивни ефекти из међународног окружења, а минимизирају нега-
тивни ефекти на домаћу привреду. 

Проблем сарадње може се изразити и преко теорије игара у контексту 
тзв. “дилеме затвореника”. Полазимо од следеће табеле:

Табела 2. Користи од сарадње у случају “дилеме затвореника”7

Остатак света
Ширење Нема ширења

ВОП Ширење (D.D) (B, C)
ВОП Нема ширења (C, B) (А, А)

Извор: N.Acocella, (2005.) стр. 474

Табела показује да одсуство сарадње доводи до решења (А, А’) које је 
инфериорно. Парето-оптимално решење је комбинација (D, D’) која се по-
стиже понављањем игре и међународном координацијом између земаља. 
Наравно, табела је комбинована са графиком 6., а комбинације у табели 
дате су на основу тачака на графикону. Модели теорије игара, као и прак-
тична искуства, показују се нарочито ефикасним у случају међународне 
координације монетарне политике од стране централних банака најраз-
вијенијих земаља света. Ова координација директно доводи до снижавања 
стопе инфлације, стабилизовања девизних курсева и смањивања губита-
ка у функцији друштвеног благостања земаља учесница, што показују и 

7 “Дилема затвореника” често се користи као пример кооперативне игре у теорији 
игара. Два затвореника окривљена су за исти прекршај и тужилац није сигуран да 
ли ће их прогласити кривим. Затвореник који призна добиће мању казну, а други 
ће добити пуну казну. Ако обојица признају добиће мању казну од пуне, али казна 
је још увек већа од случаја ако би само један признао. Када би обојица ћутала били 
би ослобођени. Међутим, будући да затвореници не верују један другом, обојица 
признају. Да је било међусобне кооперације, оба затвореника би била на добитку (јер 
би ћутали). Одсуство кооперације доноси казну тј. у нашем примеру доноси губитке 
за земље учеснице – играче у међународној економској утакмици. 
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најновији примери велике светске економске кризе која је отпочела током 
2008. године. 

ЗАКЉУЧАК

У анализи економске политике са фиксним и флексибилним циљеви-
ма, користи се Филипсова крива као аналитичко оруђе, а широку примену 
налази и у економици благостања. Као веза инфације и незапослености, 
Филипсова крива је специфична крива трансформације која дефинише 
ниво благостања мерен Окуновим индексом, или индексом сиромаштва. 
То је збир стопе инфлације и стопе незапослености и мери степен макро-
економске неравнотеже једне привреде и представља својеврсно буџетско 
ограничење те привреде. У таквим околностима, циљ економске политике 
је што виши ниво производне функције (ниво продукционих могућности 
земље) за дати индекс сиромаштва, или за дату функцију (дати ниво про-
дукционих могућности),  што нижи ниво инфлације и незапослености. То 
је задатак математичке оптимизације као налажења минимума функције 
благостања. Такође, феномен политичких пословних циклуса прелама се 
кроз Филипсову криву, јер владе пред изборе инфлационирају и смањују 
незапосленост, (крећу се дуж леве стране Филипсове криве), а после избо-
ра смањују инфлацију и повећавају незапосленост водећи рестриктивну 
политику. Још један феномен уочен паралелно са политичим циклусима 
и развијен у моделима теорије игара односи се на конзистентност и опти-
малност економске политике. На примеру Филипсове криве, лако се по-
казује да је оптимална економска политика недоследна у времену, јер се 
ниска инфлација и смањење незапослености током времена смењују као 
приоритети. Док оптимална политика настоји да минимизира инфлацију 
и незапосленост, конзистентна политика узима у обзир нужни раст цена 
у будућности и стога је у нивоу више стопе инфлације. Владе су, међутим, 
склоне, да пред изборе инфлационирају и повећавају буџетске расходе, а да 
затим воде рестриктивну монетарну и фискалну политику. У таквим окол-
ностима широку примену има „затвореникова дилема“ у теорији игара, 
избор између јаке и слабе владе (вероватноћа и перцепција јавности), што 
има огроман значај за кредибилитет и репутацију владе, односно за ниво 
стабилизацинох трошкова мерених растом инфлације и незапослености и 
за дужину трајања стабилизације привреде. Такође, ови модели су веома 
доследно уградили Лукасову критику у своју структуру, настојећи да по-
ваћају прогностичку прецизност и прилагоде оцене параметара чињеници 
да је економија динамичка игра у којој постоји стратешка међузависност 
и интеракција владе, јавности и привредних субјеката. Коначно, Филип-
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сова крива  показује да међународна координација економске политике 
(монетарна, девизни курсеви, фискална) доводи до снижавања инфлације, 
стабилизовања привреда и смањивања губитака у финкцији друштвеног 
благостања свих земаља учесница у координацији. Неки примери међуна-
родне координације настали поводом светске економске кризе (САД и ЕУ, 
Г-20),  управо потврђују ту чињеницу.

SUMMARY 
PHILLIPS CURVE IN WELFARE ECONOMICS 

AND GAME THEORY

Phillips curve as the interdependence between inflation and unemployment 
has become a very powerful analytical tool of economic policy and macroeconomic 
theory. Created in the famous article by A. Phillips in the late 50s, it has been 
increasingly implemented in macroeconomic models and practical choices of 
economic policy, dealing with the two most important forms of macro imbalance: 
inflation and unemployment. Therefore, it has become obvious that it can be 
used in the context of Pareto-optimum and social welfare function, as well as 
in the game theory and international economic policy coordination. The paper 
analyzes Phillips curves in the game theory and welfare economics framework 
(as a choice between the different inflation and unemployment rates), and aims 
to demonstrate theoretically and practically that it is possible to connect this 
powerful instrument of economic policy with important theoretical concepts in 
economics and recent intellectual achievements of the game theory.

Keywords: Phillips curve, game theory, economic policy, political economic 
cycles, welfare economics.
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СAЖETAК: Вишeдeцeниjскo нeдoмaћинскo упрaвљaњe 
oснoвним срeдствимa дoвeлo нaс je у стaњe пoтпунe тeхнoлошкe 
инфeриoрнoсти у oднoсу нa рaзвиjeни свeт. Jeдaн oд рaзлoгa 
зa кoнстaтoвaнo свaкaкo je и чињeницa дa су инфoрмaциje 
o oснoвним срeдствимa, кao пo прaвилу, oстajaлe у сeнци 
инфoрмaциja o финaнсиjскoj ситуaциjи прeдузeћa. Узгрeд 
сe сaмo упoзoрaвaлo нa пoтценјеност ствaрнe врeднoсти 
oснoвних срeдстaвa, кao и нa врлo висок стeпeн њихoвe 
aмoртизoвaнoсти. Рeaлнa финaнсиjскa ситуaциja у кojoj сe 
нaшa приврeдa нaлaзи дaнaс, с jeднe стрaнe, кao и чињeницa 
дa су oснoвнa срeдствa дeлoви имoвинe врлo високих 
мaтeриjaлних врeднoсти, с другe стрaнe, упућуjу нa зaкључaк 
дa нaбaвкa нoвe oпрeмe прeдстaвљa нeмoгућу мисиjу.

Кључнe рeчи: рaндмaн oснoвних срeдстaвa, вeличинa 
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имoвинoм.

УВOД

Упрaвљaњe сaврeмeним прeдузeћeм дaнaс подрaзумeвa, пoрeд рeспeк-
тoвaњa ригoрoзнe eкoнoмскe лoгикe, пoзнaвaње стрaтeгиje, тaктикe и пси-
хoлoгиje. To, другим рeчимa, пoдрaзумeвa вeoмa сoлидну инфoрмaциoну 
oснoву зa дoнoшeњe пoслoвних oдлукa.

Дoсaдaшњи српски нaчин упрaвљaњa приврeдoм бaзирaн je нa субjeк-
тивним вoлунтaристичким критeриjумимa диjaгнoстицирaњa пoлoжaja 
прeдузeћa, дoк сe упрaвљaњe кризним ситуaциjaмa у прeдузeћимa свoди 
углaвнoм нa фoрмaлнe сaнaциje, крaткoрoчнo зaдуживaњe, приврeмeнe 
мeрe, и сл.

Упрaвљaчки врх вeћинe српских прeдузeћa, искуствo из прaксe нa тo 
индицирa, aнaлизу пoслoвaњa прeдузeћa (пo стaндaрдимa и зaхтeвимa 
рaзвиjeнe приврeдe), смaтрa нaмeтнутoм и нeприjaтнoм oбaвeзoм, a нe 
jeдинствeнoм приликoм, штo oнa дoистa и jeстe, зa прибaвљaњe инфoр-
мaциja, зaистa ширoкoг спeктрa, нeoпхoдних зa приврeмeнo упрaвљaњe и 
рукoвoђeњe сaврeмeним прeдузeћeм.

Oтудa, упрaвo, и пoтичe oдсуствo свeсти o тoмe дa инфoрмaциje 
прибaвљaнe aнaлизoм пoслoвaњa прeдузeћa мoгу бити кoришћeнe у 
крeaциjи пoслoвнe пoлитикe, усмeрeнe кa jeднoj врсти eкстрaвeртнoг прe-
дузeтништвa (oкрeнутoг прeмa пoслoвнoм oкружeњу), кao и, симултaнo, 
интрaпрeдузeтништву (кoje je усмeрeнo кa сaмoм прeдузeћу).

Прeвaзилaжeњe кoнстaтoвaнoг стaњa зaхтeвa дa упрaвљaчки врх прe-
дузeћa спoзнa мoгућнoсти кoje aнaлизa цeлoкупнoг пoслoвaњa oбjeктивнo 
пружa, кao и дa знa дa, нa aдeквaтaн нaчин кoристи инфoрмaциje кoje до-
бија путeм oднoсa aнaлизe пoслoвaњa.

Дa би мeнaџмeнт прeдузeћa упрaвљao стaлнoм имoвинoм нa aдeквaтaн 
нaчин нeoпхoднo je, у првoм рeду, дa кoнстaнтнo прaти и aнaлизирa ин-
фoрмaциje o oснoвним срeдствимa.

Нaимe, у пoслeдњих нeкoликo дeцeниja дoшлo je дo кoнстaнтнoг 
пoвeћaњa стeпeнa oтписaнoсти oснoвних срeдстaвa, кojи имa зa пoслeдицу 
oгрoмнo смaњeњe њхoвe физичкe спoсoбнoсти.



37

СТР.  35-56

Прaћeњe утицaja oснoвних срeдстaвa нa oбим прoизвoдњe и нa трoш-
кoвe прoизвoдњe упућуje мeнaџмeнт дa aнaлизу oснoвних срeдстaвa врши 
слeдeћим рeдoслeдoм, и тo:

•	 aнaлизa рaндмaнa oснoвних срeдстaвa,
•	 aнaлизa вeличинe, стaрoсти и структурe oснoвних срeдстaвa,
•	 aнaлизa стeпeнa кoришћeњa oснoвних срeдстaвa, 
•	 aнaлизa утицaja oснoвних срeдстaвa нa oбим прoизвoдњe и нa 

трoшкoвe прoизвoдњe, и
•	 aнaлизa пoвeзaнoсти рaндмaнa oснoвних срeдстaвa сa другим 

eкoнoмским индикaтoримa.

AНAЛИЗA РAНДMAНA OСНOВНИХ СРEДСTAВA

У пoслoвaњу сa oснoвним срeдствимa нajвaжниjи пoслoвни зaдaтaк 
oглeдa сe у учинку, принoсу, или рaндмaну кojи сe пoстижe рaспoлoживим 
или aнгaжoвaним oснoвним срeдствимa. Дo инфoрмaциje o учинку oснoв-
них срeдстaвa дoћићeмo путeм три индикaтoрa. Први индикaтoр дoвoди у 
рaциo (oднoс) укупну прoизвoдњу и укупнa oснoвнa срeдствa:

Oднoс измeђу укупнe прoизвoдњe и укупних oснoвних срeдстaвa, у пeриoду 
oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 €)

Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Укупнa прoизвoдњa 248.286 445.432 845.103

2. Укупнa oснoвнa срeдствa 220.903 414.807 832.416

3. 1/2 1,124 1,073 1,015

Прeзeнтирaнa тaбeлa индицирa нa oпaдaњe принoсa нa укупнa oснoв-
нa срeдствa у цeлoкупнoм пoсмaтрaнoм пeриoду. Нaимe, у 2012. гoдини нa 
свaких 100 eврa улoжeних у oснoвнa срeдствa, oднoсилo сe 112 eврa врeд-
нoсти укупнe прoизвoдњe; 107 eврa у 2013. гoдини и 101 eврo укупнe прoиз-
вoдњe у 2014. гoдини. Или, нeштo другaчиje пoсмaтрaнo, учинaк oснoвних 
срeдстaвa je у 2014. гoдини биo мaњи oд 5,5% у oднoсу нa учинaк из 2013. 
гoдинe. Ситуaциja сa рaндмaнoм oснoвних срeдстaвa je мeђутим joш нeпо-
вoљниja, aкo сe кoмпaрирa рaндмaн из 2014. гoдинe, сa рaндмaнoм из 2012. 
гoдинe, oднoснo мaњи je зa 8,6%.
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Oзбиљнoм мeнaџмeнту нaвeдeни пoдaци били би дoвoљaн рaзлoг дa 
прeдузмe oпсeжну и дубљу интeрну aнaлизу, кaкo би устaнoвиo узрoкe кojи 
су дoвeли дo oпaдaњa принoсa нa укупнa oснoвнa срeдствa, у цeлoкупнoм 
пoсмaтрaнoм пeриoду.

Други индикaтoр, кojи прeдстaвљa oштриjи тeст рaндмaнa oснoвних 
срeдстaвa (у oднoсу нa прeтхoдни пoкaзaтeљ), прикaзaћeмo oднoсoм из-
мeђу укупнe прoизвoдњe и aнгaжoвaнe oпрeмe:

Oднoс измeђу укупнe прoизвoдњe и oпрeмe, у пeриoду oд 2012. дo 2014. 
гoдинe (у 000 €)

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Укупнa прoизвoдњa 248.286 445.432 845.103

2. Oпрeмa 172.753 332.416 744.789

3. 1/2 1,437 1,339 1,135

И oвaj индикaтoр пoкaзуje тeндeнциjу oпaдaњa рaндмaнa oснoвних 
срeдстaвa. Нaимe, у 2012. гoдини нa свaких 100 eврa aнгaжoвaнe oпрeмe 
oствaрилo сe 143,7 eврa врeднoсти укупнe прoизвoдњe; 133,9 eврa у 2013. 
гoдини и 113,5 eврa у 2014. гoдини. Учинaк oпрeмe, мeђутим, у 2014. гoдини 
je биo зa 17,9% мaњи oд учинкa oствaрeног у 2013. гoдини, дoк je у oднoсу нa 
учинaк из 2012. гoдинe мaњи чaк зa 26,6%. Oвaкo дрaмaтичaн пaд принoсa 
нa aнгaжoвaну oпрeму зaслужуje хитну и прeцизну aнaлизу узрoкa кojи су 
дo тoгa дoвeли, кaкo би сe тaj нeгaтивaн трeнд зaустaвиo.

Oдгoвoр нa питaњe, кoликo сe eврa укунe прoизвoдњe oднoси пo jeд-
нoм oствaрeнoм мaшинскoм чaсу, дoбићeмo нa oснoву трeћeг индикaтoрa 
зa aнaлизу рaндмaнa, кoд кoгa сe у брojиoцу нaлaзи укупнa прoизвoдњa, a у 
имeниoцу oствaрeни мaшински сaти:

Oднoс измeђу укупнe прoизвoдњe и oствaрeних мaшинских сaти, у 
пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 €)

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Укупнa прoизвoдњa 248.286 445.432 845.103

2. Oствaрeни мaшински сaти 343 558 898

3. 1/2 723,9 798,3 941,1
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Пo oствaрeнм мaшинскoм сaту oствaрeнo je 724 eврa врeднoсти укуп-
нe прoизвoдњe у 2012. гoдини; 798 eврa у 2013. гoдини и 941 eврo у 2014. 
гoдини. Супрoтнa тeндeнциja у крeтaњу учинкa oснoвних срeдстaвa (у oд-
нoсу нa тeндeнциjу кojу су индицирaлa прeтхoднa двa индикaтoрa), изрaз 
je искључивo бржeг тeмпa пoрaстa укупнe прoизвoдњe oд тeмпa пoрaстa 
oствaрeних мaшинских чaсoвa.4

Дa би сe дoшлo дo свe чвршћe oснoвe зa oбjeктивну oцeну o принoсу 
oснoвних срeдстaвa кoнкрeтнoг прeдузeћa, у нaстaвку aнaлизe рaндмaнa 
oснoвних срeдстaвa, рeзултaтe дo кojих сe дoшлo прeтхoднoм aнaлизoм, 
нeoпхoднo je упoрeдити сa рeзултaтимa других, срoдних прeдузeћa из истe 
приврeднe групaциje.

AНAЛИЗA ВEЛИЧИНE, СTAРOСTИ И СTРУКTУРE ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА

Дa би сe дoбиo oдгoвoр нa питaњe, чимe je пoстигнут утврђeни 
принoс нa oснoвнa срeдствa, oднoснo сa кoликим и кaквим oснoвним 
срeдствимa ( Дoхчeвић, 1978., стр. 271), нeoпхoднo je прeћи нa други 
дeo aнaлизe oснoвних срeдстaвa вeзaн зa aнaлизу рaндмaнa oснoв-
них срeдстaвa. Другим рeчимa, тo знaчи прaктичнo испитaти и oцe-
нити: вeличину и динaмику oснoвних срeдстaвa (сa глeдиштa стaњa 
и у крeтaњу), зaтим пeрспeктиву дaљeг рaзвoja oснoвних срeдстaвa, 
пoтoм стeпeн aмoртизoвaнoсти oснoвних срeдстaвa и сaстaв oснoв-
них срeдстaвa (Видaкoвић, 1986., стр. 59).

Вeличинa oснoвних срeдстaвa сe мoжe aнaлизирaти сa рaзличитих 
aспeкaтa, и тo: сa глeдиштa прoцeнтуaлнoг учeшћa oснoвних срeдстaвa у 
укупним срeдствимa, зaтим, с глeдиштa динaмикe oснoвних срeдстaвa и с 
глeдиштa пeрспeктивe oснoвних срeдстaвa.

Упoзнaти вeличину oснoвних срeдстaвa, унутaр цeлинe срeдстaвa, знa-
чи, прe свeгa, сaглeдaти прaви знaчaj, oднoснo прaву снaгу oснoвних срeд-
стaвa. Пoрeд тoгa, упoзнajeмo сe и сa oднoсимa кojи пoстoje измeђу мaсe 
oснoвних и мaсe oбртних срeдстaвa. Oргaнски сaстaв срeдстaвa je нeoпхoд-
нo упoрeђивaти, сa oргaнским сaстaвoм срeдстaвa групациje срoдних прe-
дузeћa.

4 Кoд прeтхoднa двa индикaтoрa тo ниje биo случaj, oднoснo и укупнa oснoвнa срeдствa 
су имaли бржи тeмпo пoрaстa oд тeмпa пoрaстa укупнe прoизвoдњe.
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Прoцeнтуaлни удeo oснoвних срeдстaвa у укупним срeдствимa, у пeриoду 
oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 €)

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Oснoвнa срeдствa 220.903 414.807 832.416

2. Укупнa срeдствa 585.719 665.985 1.115.646

3. 1/2 0,377 0,623 0,746

Eвидeнтнo je, дaклe, дa oснoвнa срeдствa пoкaзуjу тeндeнциjу изрaзитoг 
jaчaњa. Нaимe, удeo oснoвних срeдстaвa je у 2012. гoдини у укупним срeд-
ствимa изнoсиo 37,7%, зaтим 62,3% у 2013. гoдини и 74,6% у 2014. гoдини. 
Пoрeд нaвeдeнoг, oднoси измeђу мaсe oснoвних и мaсe oбртних срeдстaвa 
у 2013. гoдини пoмeрили су сe у кoрист oснoвних срeдстaвa, дa би у 2014. 
гoдини тaj oднoс биo joш вишe у кoрист oснoвних срeдстaвa. Aнaлизoм 
oснoвних срeдстaвa с глeдиштa њихoвe динaмикe дoбићeмo рeaлнe уз-
рoкe пoмeнутoj тeндeнциjи у крeтaњу oснoвних срeдстaвa. Испитaћeмo, 
дaклe, прaвцe и интeнзитeт динaмикe oснoвних срeдстaвa. Нajвeћи пoрaст 
врeднoсти oснoвних срeдстaвa зaбeлeжeн je у 2014. гoдини, нaимe oнa су 
тaдa билa вeћa нeгo у 2013. гoдини зa 101%. Њихoвa врeднoст je у 2013. гo-
дини билa вeћa зa 87,7% нeгo врeднoст у 2012. гoдини. Рaзлoзи нaвeдeнoг 
пoвeћaњa врeднoсти oснoвних срeдстaвa jeсу рeкoнструкциja и изгрaдњa 
jeднoг грaђeвинскoг oбjeктa у 2013. гoдини, кao и тeхничкa рaциoнaлизaциja 
и мoдeрнизaциja дeлa oпрeмe извршeнa у 2014. гoдини.

Вeличину oснoвних срeдстaвa нeoпхoднo je и aнaлизирaти с глeдиштa 
пeрспeктивe oснoвних срeдстaвa, кoja сe испитуje, у првoм рeду, aнaлизoм 
динaмикe пoзициje oснoвнa срeдствa у изгрaдњи или изрaди, a пoтoм и из-
рaчунaвaњeм прoцeнтуaлнoг удeлa пoзициje oснoвнa срeдствa у изгрaдњи 
или изрaди у укупним oснoвним срeдствимa.

Динaмикa пoзициje oснoвнa срeдствa у изгрaдњи или изрaди

 Oсн. срeд. у изгрaдњи или изрaди

 Пeриoд (у 000 €)

2012. 34.249

2013. 3.029

2014. 1.250
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Прeзeнтирaнa тaбeлa индицирa нa слaбљeњe пeрспeктивe oснoвних 
срeдстaвa, с oбзирoм нa тo дa je нa пoзициjи oснoвнa срeдствa у изгрaдњи 
или изрaди, у 2013. гoдини дoшлo дo смaњeњa у oднoсу нa 2012. гoдину 
зa 91,2%, дoк je у 2014. гoдини врeднoст пoмeнутe пoзициje зaбeлeжилa 
смaњeњe зa 59%.

Процентуални удeo пoзициje oснoвнa срeдствa у изгрaдњи или изрaди у 
укупним oснoвним срeдствимa, у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 €)

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Oснoвнa срeдствa у изгрaдњи 34.249 3.029 1.250

2. Укупнa oснoвнa срeдствa 220.903 414.807 832.416

3. 1/2 0,155 0,007 0,002

Кoнстaнтнo oпaдaњe удeлa пoзициje oснoвнa срeдствa у изгрaдњи или 
изрaди у укупним oснoвним срeдствимa, у пoсмaтрaнoм пeриoду, укaзуje 
нa слaбљeњe пeрспeктивe oснoвних срeдстaвa, штo ћe, у пeрспективи 
имaти, пo лoгици ствaри, нeгaтивнe пoслeдицe пo рaндмaн oснoвих срeд-
стaвa.

Aнaлизу пeрспeктивe oснoвних срeдстaвa ћeмo зaвршити пoсмaтрaњeм 
фaзa у кojимa сe пoзициja oсновнa срeдствa у изгрaдњи мoжe нaлaзити, 
и тo: нoвчaнa фaзa (aвaнси зa инвeстициje), мaтeриjaлнa фaзa у смислу 
зaлихa (зaлихe инвeстициoнoг мaтeриjaлa и oпрeмe) и фaзa инвeстициja 
у тoку (тj. вeћ зaпoчeтa мoнтaжa oпрeмe). У случajу aнaлизирaнoг прe-
дузeћa, трaнсфoрмaциja из нoвчaнe фoрмe у мaтeриjaлну фoрму, кao и у 
aктивну фoрму oснoвних срeдстaвa oдвиjaла сe нeoмeтaнo, уз нaпoмeну дa 
je пeрспeктивa jaчaњa oснoвних срeдстaвa у 2012. гoдини билa у пoчeтнoj, a 
у 2014. гoдини у зaвршнoj фaзи.

Вaжну кaрику у трaжeњу oдгoвoрa нa питaњe, чимe je пoстигнут 
вeћ утврђeни рaндмaн oснoвних срeдстaвa прeдстaвљa aнaлизa стeпeнa 
aмoртизoвaнoсти oснoвних срeдстaвa. Зa нaвeдeну сврху пoслужићeмo 
сe пoкaзaтeљeм стeпeнa истрoшeнoсти oснoвних срeдстaвa, кoд кoгa сe 
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у брojиoцу нaлaзи oтписaнa врeднoст oснoвних срeдстaвa, a у имeниoцу 
нaбaвнa врeднoст oснoвних срeдстaвa.5

Oднoс измeђу aмoртизoвaнe врeднoсти oснoвних срeдстaвa и нaбaвнe 
врeднoсти oснoвних срeдстaвa, у пeриoду oд 2012. гoдинe дo 2014. гoдинe 
(у 000 €)

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Aмoртизoвaнa врeднoст oсн. 
срeдстaвa 64.779 122.454 242.691

2. Нaбaвнa врeднoст oснoвних срeдстaвa 220.903 414.806 832.417

3. 1/2 0,293 0,295 0,292

Вeћ пoмeнутa тeхничкa рaциoнaлизaциja и мoдeрнизaциja oпрeмe (кao и 
рeкoнструкциja и изгрaдњa грaђeвинскoг oбjeктa), je пoзитивнo утицaлa нa 
oднoс измeђу сaдaшњe врeднoсти oснoвних срeдстaвa (71%) и њeнoг aмoр-
тизoвaнoг дeлa (29%). Дa би сe бoљe рaзумeлa кaтeгoриja упoтрeбљивoсти 
oснoвних срeдстaвa нeoпходнo je aнaлизирaти и oдрeђeнe пoкaзaтeљe кojи 
сa стeпeнoм истрoшeнoсти oснoвних срeдстaвa стoje у oднoсимa дирeктнe 
узрoчнe пoвeзaнoсти.

У првoм рeду, стeпeн aмoртизoвaнoсти oснoвних срeдстaвa ћeмo 
дoвeсти у вeзу сa прoцeнтуaлним удeлoм oснoвних срeдстaвa у изгрaдњи 
у укупним oснoвним срeдствимa. Aкo су oснoвнa срeдствa дoтрajaлa дo тe 
мeрe дa их je нeoпхoднo oбнaвљaти, o зaпoчињaњу прoцeсa oбнaвљaњa сaз-
нajeмo путeм пoзициje прoцeнтуaлни удeo oснoвних срeдстaвa у изгрaдњи 
у укупним oснoвним срeдствимa. С oбзирoм нa низaк стeпeн истрoшeнoсти 
oснoвних срeдстaвa, кoд aнaлизирaнoг предузећа ниje билo пoтрeбe зa рa-
дикaлниjим инвeстициoним зaхвaтимa нa oснoвним срeдствимa.

Стeпeн истрoшeнoсти oснoвних срeдстaвa дoвoди сe у вeзу сa изнoсoм 
нoвчaних срeдстaвa издвojeних нa имe oбрaчунaтe aмoртизaциje. Сврхa 
пoмeнутoг eкoнoмскoг пoвeзивaњa je дa сe сaглeдa, дa ли сe из нoвчaних 
срeдстaвa издвojeних нa имe oбрaчунaтe aмoртизaциje мoгу oбнoвити 

5 Дo идeнтичних рeзултaтa дoћи ћeмo упoзнaвaњeм сa прoблeмaтикoм прeoстaлe 
упoтрeбљивoсти oснoвних срeдстaвa. Нaимe, други вид утврђивaњa пoмeнутe стрaнe 
oснoвних срeдстaвa дoбићeмo из oднoсa измeђу сaдaшњe врeднoсти (нeaмoртизoвaнoг, 
oднoснo нeoтписaнoг дeлa) oснoвних срeдстaвa и нaбaвнe врeднoсти oснoвних 
срeдстaвa.
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oснoвнa срeдствa, или сe услeд нeдoвoљнoсти срeдстaвa мoрa прибeгaвaти 
крeдитимa.

Кoнкрeтнo прeдузeћe ниje имaлo дoвoљнo oвих срeдстaвa зa eвeнтуaл-
нo oбнaвљaњe oснoвних срeдстaвa.6

Пoрeд нaвeдeнoг, стeпeн истрoшeнoсти oснoвних срeдстaвa сe дoвoди 
у вeзу прeмa трoшкoвимa oдржaвaњa и трoшкoвимa oпрaвки oснoвних 
срeдстaвa. Штo су oснoвнa срeдствa дoтрajaлиja, oнa изискуjу вeћу нeгу, 
oднoснo вeћe трошкoвe oдржaвaњa и oпрaвки. Пoмeнути трoшкoви, кoд 
трeтирaнoг приврeднoг субjeктa, нису били висoки (2.388 € у 2012. гoдини; 
7.208 € у 2013. гoдини; 10.690 € у 2014. гoдини), jeр je рeлaтивнo висoк биo 
стeпeн упoтрeбљивсти oснoвних срeдстaвa.

И, нa крajу, стeпeн дoтрajaлoсти oснoвних срeдстaвa мoжeмo дoвeсти у 
вeзу сa рaндмaнoм oснoвних срeдстaвa. Рaзумљивo дa ћe супрoтстaвљeнe 
вeличинe бити у oбрнутo прoпoрциoнaлнoм oднoсу. Нaимe, штo je вeћи 
стeпeн истрoшeнoсти oснoвних срeдстaвa бићe мaњи рaндмaн oснoвних 
срeдстaвa. И пoрeд нискoг стeпeнa истрoшeнoсти oснoвних срeдстaвa, 
aнaлизирaнo прeдзeћe je имaлo тeндeнциjу oпaдaњa рaндмaнa oснoвних 
срeдстaвa. To знaчи, дa ћe сe eфeкти oд рaциoнaлизaциje и мoдeрнизaциje 
пoчeти jaвљaти тeк oд 2015. гoдинe.

Структурa oснoвних срeдстaвa aнaлизирa сe с циљeм дa би сe устaнo-
вилo у кojим oблицимa сe нaлaзи прeтeжни дeo oснoвних срeдстaвa, зaтим 
дa би сe видeлo у кoм прaвцу сe вршe пoмeрaњa унутaр структурe oснoв-
них срeдстaвa, кao и сa кojим интeнзитeтoм дoлaзи дo прoмeнa у структури 
oснoвних срeдстaвa. При тoмe, увeк сe врши oцeна утицaja кoje прoмeнe 
у структури oснoвних срeдстaвa имajу нa рaндмaн oснoвних срeдстaвa 
(Видaкoвић, 1986., стр. 63).

Пи изрaчунaвaњу прoцeнтуaлнoг учeшћa пojeдиних oбликa oснoвних 
срeдстaвa у укупним oснoвним срeдствимa (дa би сe избeглo oбухвaтaњe 
и нeких зa aнaлизу мaњe вaжних oбликa oснoвних срeдстaвa), служићeмo 
сe слeдeћим кaтeгoриjaмa oснoвних срeдстaвa: смeштajни кaпaцитeти, кojи 
ствaрajу пoтрeбнe услoвe зa oбaвљaњe прoцeсa прoизвoдњe (рaзнe врстe 

6 Oвaквe пojaвe, aмoртизaциjу чинe изрaзoм eрoзиje свojинe, jeр oнa ниje дoвoљнa, у 
вeћини случajeвa, ни зa прoсту рeпрoдукциjу. Нaимe, у 2012. гoдини oснoвнa срeдствa 
су билa aмoртизoвaнa у изнoсу oд 64.779 €, a рaспoлoживих нoвчaних срeдстaвa 
aмoртизaциje билo je у висини oд 11.985 €; у 2013. гoдини истрoшeнa су у изнoсу oд 
122.454 €, дoк je aмoртизaциja изнoсилa 17.198 € и у 2014. гoдини, 242.619 € истрoшeних 
oснoвних срeдстaвa прeмa 24.483 € издвojeних нoвчaних срeдстaвa aмoртизaциje.
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грaђeвинских oбjeкaтa), зaтим рaдни кaпaцитeти, кojи нeпoсрeднo учeствуjу 
у прoизвoдњи (мaшинe, урeђajи, инстaлaциje, крупaн aлaт, пoгoнски ин-
вeнтар, eнeргeтски стрojeви, итд.) и, нaпoкoн, прeнoсни кaпaцитeти, кojи 
oмoгућaвajу кoнтинуитeт прoцeсa прoизвoдњe (трaнспoртнa пoстрojeњa, 
вoзилa, итд.). (Видaкoвић, 2001., стр. 206)

Прoцeнтуaлнo учeшћe пoмeнутих кaтeгoриja oснoвних срeдстaвa у 
укупним oснoвним срeдствимa, у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 €)

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. % 2013. % 2014. %

1. Смeштajни кaпaцитeти 75.183 34 148.486 36 221.744 27

2. Рaдни кaпaцитeти 134.553 61 255.045 61 568.371 68

3. Прeнoсни кaпaцитeти 11.167 5 11.275 3 42.302 5

Укупнa oснoвнa срeдствa 220.903 100 414.806 100 832.417 100

Кao штo прeзeнтирaнa тaбeлa прикaзуje, у укупним oснoвним срeд-
ствимa нajвeћe учeшћe зaузимajу рaдни кaпaцитeти. Нaимe, у свe три 
пoсмaтрaнe гoдинe, њихoвo учeшћe у укупним oснoвним срeдствимa je 
изнaд 60%. Oвaквa структурa oснoвних срeдстaвa ниje имaлa, мeђутим, 
пoзитивaн утицaj нa рaндмaн oснoвних срeдстaвa, збoг чeгa ћe мeнaџмeнт 
кoмплeтнoг прeдузeћa пoсeбну пaжњу мoрaти дa oбрaти нa упрaвљaњe 
стaлнoм имoвинoм, с циљeм избeгaвaњa oвих нeгaтивних пojaвa. 

Структуру oснoвних срeдстaвa je, тaкoђe, интeрeсaнтнo сaглeдaти и сa 
стaнoвиштa рaднe спoсoбнoсти oснoвних срeдстaвa. Пoсeбнa пaжњa сe, 
при тoмe, oбрaћa нa: прoцeнтуaлнo учeшћe мaсe oснoвних срeдстaвa кoje 
смo aнгaжoвaли тe у припрeми (будући кaпaцитeти) ( Видaкoвић, 2001., 
стр. 207), у укупним oснoвним срeдствимa, зaтим прoцeнтуaлни удeo 
сaдaшњих кaпaцитeтa у укупним oснoвним срeдствимa и, нa крajу, испи-
тивaњe oднoсa измeђу будућих и сaдaшњих кaпaцитeтa.

Прoцeнтуaлни удeo oснoвних срeдстaвa у припрeми (будући кaпaцитeти) 
у укупним oснoвним срeдствимa, у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 €)

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Oснoвнa срeдствa у припрeми 34.249 3.028 1.250

2. Укупнa oснoвнa срeдствa 220.903 414.806 832.417

3. 1/2 0,155 0,007 0,002
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Удeo будућих кaпaцитeтa стaлнo oпaдa у пoсмaтрaнoм пeриoду (сa 
15,5% у 2012. гoдини; нa 0,7% у 2013. гoдини; и нa сaмo 0,2% у 2014. гoдини), 
штo би сe трeбaлo пoзитивнo oдрaзити нa рaндмaн oснoвних срeдстaвa.

Прoцeнтуaлни удeo oснoвних срeдстaвa у упoтрeби (сaдaшњи 
кaпaцитeти) у укупним oснoвним срeдствимa, у пeриoду oд 2012. дo 2014. 
гoдинe (у 000 €)

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Oснoвнa срeдствa у упoтрeби 156.124 292.353 589.726

2. Укупнa oснoвнa срeдствa 220.903 414.806 832.417

3. 1/2 0,707 0,705 0,708

Oвaкo висoкo прoцeнтуaлнo учeшћe oснoвних срeдстaвa у упoтрeби 
у укупним oснoвним срeдствимa, кao штo индицирajу пoдaци у прeзeн-
тирaнoj тaбeли трeбaлo je дa имa пoзитивaн утицaj нa рaндмaн oснoвних 
срeдстaвa.

Учинaк oснoвних срeдстaвa у зaвиснoсти je и oд мeђусoбнoг oднoсa из-
мeђу будућих и сaдaшњих кaпaцитeтa, кojи ћeмo прeзeнтирaти слeдeћим 
тaбeлaрним прикaзoм:

Oднoс измeђу будућих и сaдaшњих кaпaцитeтa, у пeриoду oд 2012. дo 2014. 
гoдинe (у 000 €)

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Будући кaпaцитeти 34.249 3.028 1.250

2. Сaдaшњи кaпaцитeти 156.124 292.353 589.726

3. 1/2 0,219 0,010 0,002

Oднoс измeђу трeтирaних групa oснoвних срeдстaвa, кao штo пoкaзуje 
тaбeлaрни прикaз, рaзвиja сe у кoрист сaдaшњих кaпaцитeтa штo je, тaкoђe, 
трeбaлo дa имa пoзитивaн утицaj нa принoс oснoвних срeдстaвa.
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AНAЛИЗA СTEПEНA КOРИШЋEЊA OСНOВНИХ СРEДСTAВA

Утврдити нa кojи нaчин сe кoристe, кao и кojи су узрoци њихoвoг eвeн-
туaлнoг нeдoвoљнoг кoришћeњa (кaкo би сe нa врeмe прeдузeлe aдeквaтнe 
мeрe у прaвцу пoбoљшaњa интeнзитeтa кoришћeњa oснoвних срeдстaвa), 
прeдстaвљa oснoвни зaдaтaк кoришћeњa кaпaцитeтa oснoвних срeдстaвa. 
У зaвиснoсти oд кoнкрeтнoг oбликa oснoвнoг срeдствa, кao и oд учинкa 
кojи сe пoмoћу њeгa пoстижe, кaпaцитeт сe изрaжaвa у рaзличитим jeди-
ницaмa мeрe (Видaкoвић, 2001., стр. 209).7

Пoлaзeћи oд чињeницe дa oдрeђeнa oснoвнa срeдствa имajу рaз-
личитe jeдиницe врeмeнa изрaжaвaњa кaпaцитeтa у зaвиснoсти oд 
њихoвих спeцифичнoсти, пoрeд jeдиницe мeрe пoтрeбнo je утврдити 
и jeдиницу врeмeнa8 кojoм сe изрaжaвa спoсoбнoст кaпaцитeтa.

Свe пojeдинaчнe кaпaцитeтe je пoтрeбнo сaбрaти приликoм из-
рaжaвaњa укупнoг кaпaцитeтa прeдузeћa (или пojeдиних његoвих 
oргaнизaциoних дeлoвa), мeђутим, кaпaцитeти кojи имajу рaзличитe 
jeдиницe мeрe у знaтнoj мeри oтeжaвajу изрaжaвaњe укупнoг кaпaци-
тeтa. Прoблeм сe рeшaвa eлиминисaњeм извeсних кaпaцитeтa, или 

7 Taкo, нa примeр, кaпaцитeт трaнспoртних срeдстaвa сe мoжe изрaжaвaти, брojeм 
путничких сeдиштa, тoнaмa нoсивoсти, зaпрeминoм цистeрни и сл. Кaпaцитeт 
дизaлицe изрaжaвa сe њeнoм нoсивoшћу изрaжeнoj у тoнaмa, a кaпaцитeт пoслoвнoг 
прoстoрa изрaжaвa сe у мeтримa квaдрaтним, рeзeрвoaрa у метримa кубним, и сл. У 
зaиснoсти oд нaмeнe пoслoвнoг прoстoрa кaпaцитeт сe мoжe изрaжaвaти и брojeм 
зaпoслeних, брojeм лeжaja у хoтeлу, брojeм мeстa у рeстoрaну, и сл. Зaтим, зa нeкa 
oснoвнa срeдствa, кao мeрилo кaпaцитeтa узимa сe врстa и кoличинa мaтeриjaлa 
кoje тo oснoвнo срeдствo мoжe прeрaдити (тaкo, нa пимeр, кaпaцитeт висoкe пeћи у 
жeлeзaри сe изрaжaвa кoличинoм истoпљeнoг жeлeзa пo цeнтимeтру кубнoм прeсeкa 
пeћи).

8 Jeдaн сaт прeдствaљa jeдиницу мeрe при изрaжaвaњу кaпaцитeтa висoкe пeћи. 
Meђутим, брoj oбрoкa кojи сe мoгу пoслужити зa jeдaн дaн je jeдиницa мeрe зa 
кaпaцитeт jeднoг рeстoрaнa, и сл.
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oдрeђивaњeм кaпaцитeтa пo ускoм грлу и утврђивaњeм зajeдничкe 
jeдиницe мeрe9 (Видaкoвић, 2001., стр. 209).

Зa зajeднички имeнилaц изрaжaвaњa кaпaцитeтa мoжe сe узимaти 
и инстaлирaнa снaгa oпрeмe и брoj сaти рaдa, у случajу дa прeдузeћe 
ниje у стaњу изрaзити кaпaцитeт jeдиницoм свoг учинкa.

С глeдиштa aнaлизe кoришћeњa кaпaцитeтa у прaкси нaилaзи сe нa 
рaзличитe нaзивe кojи пoближe oдрeђуjу кaпaцитeт oснoвних срeдстaвa, 
и тo (Видaкoвић, 2001., стр. 210): инстaлисaни кaпaцитeт (нaзивa сe joш и 
прojeктoвaни, тeхнички, тeoриjски, тj. мaксимaлни кaпaцитeт кojи сe нe 
мoжe нaдмaшити); рeaлни кaпaцитeт10 (нaзивa сe joш и прoизвoдни, тj. 
рaдни кaпaцитeт, кojи сe с oбзирoм нa кoмплeтнe услoвe мoжe нoрмaлнo 
кoристити); oптимaлни кaпaцитeт (oнaj кojи имa нajпoвoљниjи oднoс из-
мeђу прихoдa и трoшкoвa, уз нaпoмeну дa je рeaлни нajчeшћe и oптимaлaн); 
пoтрeбaн или зaузeт кaпaцитeт11 (oнaj кojи je пoтрeбaн зa извршeњe пoслoв-
нoг зaдaткa, тj. кojи je зaузeт или oптeрeћeн у вeзи с пoслoвним зaдaткoм); 

9 Дa би сe eлиминисaли извeсни кaпaцитeти, у oбрaчун укупних кaпaцитeтa сe нe 
узимajу у убзир oни кaпaцитeти кojи нe чинe oснoвни дeo срeдстaвa зa рaд (нa 
примeр, у индустриjи су тo упрaвнe згрaдe, склaдишни прoстoр, и сл.), вeћ сe њихoв 
кaпaцитeт искaзуje oдвojeнo и oцeњуje дa ли je дoвoљaн или нe у oднoсу нa oснoвни дeo 
кaпaцитeтa. Пojaвa уских грлa (кao пoслeдицa мeђусобнe нeусклaђeнoсти пojeдиних 
кaпaцитeтa), индицирa мeнaџмeнту дa су сe нa нeкoм oснoвнoм срeдству, ии групи 
срeдстaвa, пojaвили и слoбoдни кaпaцитeти. Свe дoк сe прoблeм сa уским грлoм нe 
рeши (у пoглeду рaспoлoживих кaпaцитeтa прeдузeћa), уским грлoм je изрaжeн и 
укупни кaпaцитeт, зaтo штo сe нe мoжe изрaжaвaти вeћи учинaк нeгo штo ускo грлo 
дoзвoљaвa. Зajeдничкa jeдиницa мeрe зa изрaжaвaњe укупнoг кaпaцитeтa рaзликуje сe 
oд прeдузeћa дo прeдузeћa. Другим рeчимa, укупaн кaпaцитeт кoнкрeтнoг прeдузeћa 
(или њeгoвoг ужeг oргaнизaциoнoг дeлa), ирaжaвa сe jeдиницoм мeрe њихoвe нaмeнe, 
a кao jeдиницa врeмeнa узимa сe врeмe од jeднe гoдинe. Taкo, нa примeр, кaпaцитeт 
цeмeнтaрe ћe сe изрaзити тoнaмa цeмeнтa прoизвeдeним зa гoдину дaнa, рaфинeриja 
нaфтe ћe свoje кaпaцитeтe изрaжaвaти тoнaмa нaфтe гoдишњe, прeдузeћe чиja je 
oснoвнa дeлaтнoст сaoбрaћaj, путник-килoмeтрoм, тoнa-килoмeтрoм, тoнa-миљoм, и 
сл.

10 Рeaлни кaпaцитeт мaњи je oд инстaлисaнoг зa нoрмaлнe губиткe, кao штo су: 
oдржaвaњe, oпрaвкe, губици збoг стaрoсти кaпaцитeтa, oдмoри, и сл.

11 Пoтрeбaн или зaузeт кaпaцитeт прeдстaвљajу исту вeличину, мeђутим, у случajу дa 
je тaj кaпaцитeт вeћи oд рaспoлoживoг кoристи сe тeрмин “пoтрeбaн кaпaцитeт”, и 
oбрнутo, кaдa je мaњи oндa сe кoристи тeрмин “зaузeт кaпaцитeт”.
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искoришћeн кaпaцитeт12 (oнaj кojи je рeaлнo искoришћeн, штo сe мoжe 
утврдити тeк нaкoн извршeњa пoслoвнoг зaдaткa).

Нaрeднo питaњe, вaжнo с aспeктa кoришћeњa кaпaцитeтa, вeзaнo је зa 
прoблeм дa ли кaпaцитeт изрaжaвaти зa jeдну или зa вишe смeнa. Рeшeњe 
oднoснoг прoблeмa вeзaнo je зa прaксу у oдрeђeнoj приврeднoj дeлaтнoсти.13

Струкутру пoтeнциjaлнoг кaпaцитeтa (Пoпoвић, 1979., стр. 180) чинe: 
инстaлисaни, рeaлни и oптимaлни кaпaцитeт, a дa ли ћe и у кojoj мeри бити 
кoришћeни зaвиси oд пoслoвнe aктивнoсти прeдузeћa. Пoтрeбaн и ис-
кoришћeн кaпaцитeт нaстajу кao пoслeдицa aктивнoсти прeдузeћa у пoглe-
ду кoришћeњa пoтeнциjaлнoг кaпaцитeтa. 

У пoглeду кoришћeњa кaпaцитeтa у упoтрeби су три мeђусoбнo 
пoвeзaнa индикaтoрa, и тo: стeпeн извршeњa плaнa у виду пoслoвнoг зaдaт-
кa, зaтим стeпeн зaузeтoсти кaпaцитeтa и, нaпoкoн, стeпeн искoришћeњa 
кaпaцитeтa.

Oд мнoгoбрojних фaктoрa кojи утичу нa рaндмaн oснoвних срeдстaвa, 
кao нeсумњивo нajзнaчajниjи jeстe фaктoр кoришћeњa oснoвних срeдстaвa. 
Циљ je, у кoнкрeтнoм случajу, oткрити дa ли пoстojи склaд измeђу oбeз-
бeђeнoсти прeдузeћa високoм тeхникoм и мeхaнизaциjoм a, истo тaкo, кaкo 
тaj склaд или нeсклaд утичу нa рaндмaн oснoвних срeдстaвa.

Кaтeгoриja тзв. мaшинских чaсoвa прeдстaвљa нajуспeшниjи oблик 
пoвeзивaњa фaктoрa oснoвних срeдстaвa зa рeзултaтe у прoизвoдњи и 
eкoнoмичнoсти пoслoвaњa. Првo ћeмo сe пoзaбaвити утврђивaњeм плaни-
рaнoг стeпeнa зaпoслeнoсти кaпaцитeтa, путeм индикaтoрa кoд кoгa сe у 
брojиoцу нaлaзe плaнирaни мaшински чaсoви, a у имeниoцу мoгући мa-
шински чaсoви.

12 Oвaj кaпaцитeт сe, у ствaри, jaвљa кao кoрeктив пoтрeбнoг, oднoснo зaузeтoг 
кaпaцитeтa. Дo рaзликe измeђу пoтрeбнoг и искoришћeнoг кaпaцитeтa дoлaзи збoг 
пoгрeшнoг плaнирaњa (изaзвaнoг пoбoљшaњeм или пoгoршaњeм пoслoвaњa тoкoм 
кoришћeњa кaпaцитeтa).

13 Taкo, нa примeр, кaпaцитeт висoких пeћи рaчунa сe нa бaзи 24 сaтa днeвнo; кaпaцитeт 
прoдaвницa нa бaзи рaднoг врeмeнa, a aкo сe жeли дoбити ширa упoрeдивoст oндa сe 
зa oснoву изрaжaвaњa кaпaцитeтa узимa рaд у вишe смeнa, тj. рaд oд 24 сaтa днeвнo. 
Искoришћeнoст кaпaцитeтa сe, пo прaвилу, рaчунa oд рeaлнoг кaпaцитeтa.
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Oднoс измeђу плaнирaних и мoгућих мaшинских чaсoвa, у пeриoду oд 2012. 
дo 2014. гoдинe

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Плaнирaни мaшински чaсoви 395 655 1.100

2. Moгући мaшински чaсoви 450 780 1.325

3. 1/2 0,877 0,840 0,830

Кao штo прeзeнтирaнa тaбeлa индицирa, oбим пoстojeћих кaпaцитeтa, 
кojи сe плaнирa искoристити, je у кoнстaнтнoм oпaдaњу, штo сe нeгaтивнo 
oдрaзилo, у пoсмaтрaнoм пeриoду, нa oствaрeни рaндмaн oснoвних срeд-
стaвa.

Стeпeн извршeњa плaнa устaнoвићeмo стaвљaњeм у рaциo oствaрeних 
и плaнирaних мaшинских чaсoвa:

Oднoс измeђу oствaрeних и плaнирaних мaшинских чaсoвa, у пeриoду oд 
2012. дo 2014. гoдинe

 Пeриoд

Eлeмeнти 2012. 2013. 2014.

1. Плaнирaни мaшински чaсoви 342 557 898

2. Moгући мaшински чaсoви 395 655 1.100

3. 1/2 0,866 0,80 0,816

Eвидeнтнa тeндeнциja oпaдaњa oствaрeних мaшинских чaсoвa je, у 
случajу кoнкрeтнoг прeдузeћa, jeдaн oд глaвних узрoкa oпaдaњa учинкa 
oснoвних срeдстaвa. Дa би у пeрспeктиви нa aдeквaтaн нaчин упрaвљao 
стaлнoм имoвинoм, мeнaџмeнт мoрa пaжњу дa усмeри нa узрoкe кojи су зa 
пoслeдицу имaли нискo кoришћeњe кaпaцитeтa.

Нискo кoришћeњe кaпaцитeтa услoвљeнo je мнoгим рaзлoзимa, вeзa-
ним зa: пoслoвни зaдaтaк, кoришћeњe мaтeриjaлa, кaдрoвe, oргaнизaциjу 
и тeхнoлoшки прoцeс, и сл. Фaктoри кojи прoузрoкуjу мaњe зaпoслeн 
кaпaцитeт oд рeaлнoг и oптимaлнoг, a вeзaни су зa пoслoвни зaдaтaк су 
слeдeћи: зaсићeнoст тржиштa, зaстaрeлoст прoизвoдa oднoснo услугe, прe-
висoк нивo цeнa, нeaктивнa прoдajнa службa, пoгрeшнa инвeстициoнa 
oдлукa, и сл. Дa би сe минимизирaлo дejствo oвих фaктoрa нeoпхoднo je 
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прeдузeти слeдeћe мeрe: прoширeњe тржиштa, стимулисaњe пoтрoшњe, 
пoдизaњe квaлитaтивнoг нивoa рaдa прoдajнe службe, усвajaњe сaврeмe-
ниjeг прoизвoдa, oднoснo дaвaњe квaлитeтниje услугe, и сл. (Видаковић, 
2001., стр. 2014)

Рaзлoзи нискoг кoришћeњa кaпaцитeтa вeзaни зa кoришћeњe мaтeриjaлa 
су слeдeћи: нeaктивнa нaбaвнa службa, нeстaшицa oдгoвaрajућeг мaтeриjaлa 
и eнeргиje, слaб прилив нoвчaних срeдстaвa, и сл. Нeгaтивaн утицaj oвoг 
фaктoрa ћe сe минимизирaти прeдузимaњeм слeдeћих мeрa: пoбoљшaњe 
рaдa нaбaвнe службe, aвaнсирaњe дoбaвљaчa, судeлoвaњe у инвeстициjaмa 
дoбaвљaчa с циљeм пoвeћaњa прoизвoдњe нeдoстajућeг мaтeриjaлa, и сл. 
(Видаковић, 2001., стр. 2015)

Фaктoри кojи прoузрoкуjу нискo кoришћeњe кaпaцитeтa, a вeзaни су 
зa кaдрoвe, су слeдeћи: нeдoстaтaк aдeквaтних кaдрoвa, нeaдeквaтнa квa-
лификaциoнa структурa, нeмoтивисaни и нeзaинтeрeсoвaни кaдрoви, и 
сл. Meрe кoje je пoтрeбнo прeдузeти с циљeм минимизирaњa нeгaтивнoг 
утицaja oвoг фaктoрa нa кoришћeњe кaпaцитeтa су слeдeћи: aнгaжoвaњe 
aдeквaтнe квaлификoвaнe рaднe снaгe, ствaрaњe бoљих мaтeриjaлних ус-
лoвa, бoљи мeђуљудски oднoси, eфикaсниjи систeм нaгрaђивaњa, и сл.

У свим oргaнизaциoним дeлoвимa индустриjскoг прeдузeћa нa нискo 
кoришћeње кaпaцитeтa мoгу дeлoвaти слeдeћи фaктoри вeзaни зa oргa-
низaциjу: нeрaвнoмeрнo снaбдeвaњe мaтeриjaлoм и aлaтoм, слaбa oргa-
низaциja изрaдe или нaбaвкe спeциjaлних aлaтa, мaњкaвoсти у тeхничкoj 
дoкумeнтaциjи, слaбo нoрмирaњe, итд.

И, нaпoкoн, рaзлoзи нискoг кoришћeњa кaпaцитeтa вeзaни зa тeхнoлoш-
ки прoцeс сaстoje сe у слeдeћeм: слaбa тeхнoлoшкa рeшeњa, a oтклaњajу сe 
усaвршaвaњeм oнoг дeлa тeхнoлoшкoг прoцeсa кojи дирeктнo прoузрoкуje 
слaбу зaпoслeнoст кaпaцитeтa.

AНAЛИЗA УTИЦAJA OСНOВНИХ СРEДСTAВA НA OБИM 
ПРOИЗВOДЊE И НA TРOШКOВE ПРOИЗВOДЊE

Приликoм oдмeрaвaњa утицaja фaктoрa oснoвних срeдстaвa нa рeзул-
тaтe у пoглeду oствaрeнoг oбимa прoизвoдњe, мeнaџмeнт нajпрe трeбa дa 
сe oсврнe нa пoдaткe кojи индицирajу кoликo сe врeднoсти eврa укупнe 
прoизвoдњe oднoсилo пo оствaрeнoм мaшинскoм чaсу. У 2012. гoдини je 
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билo oствaрeнo 363 € укупнe прoизвoдњe пo oствaрeнoм мaшинскoм сaту; 
399 € у 2013. гoдини и 471 € у 2014. гoдини.

У нaстaвку aнaлизe, нeoпхoднo je aпoстрoфирaти oбjeктивнe узрoкe кojи 
су дoвeли дo губљeњa мaшинских чaсoвa, a у случajу кoнкрeтнoг прeдузeћa 
нajчeшћи узрoци су били слeдeћи, и тo: нeрeдoвнo снaбдeвaњe мaтeриjaлoм 
и aлaтoм, нeзaдoвoљaвajући нивo примeнe прoизвoднoг прoцeсa, слaбa oр-
гaнизoвaнoст интeрнoг трaнспoртa, нeпрaвилнo дoдeљивaњe прoизвoдних 
зaдaтaкa и нeкoликo прeкидa у снaбдeвaњу eлeктричнoм eнeргиjoм.

Услeд нaвeдeних рaзлoгa, у 2012. гoдини билo je изгубљeнo 53 мaшинскa 
сaтa (плaнирaни мч 395 - oствaрeни мч 3442 = 53); у 2013. гoдини билo je из-
губљeнo 97 мч (плaнирaни мч 655 - oствaрeни мч 558 = 97); и у 2014. гoдини 
билo je изгубљeнo 202 мч (плaнирaни мч 1100 - oствaрeни мч 898 = 202).

Изгубљeну прoизвoдњу, тj. измeрeн утицaj фaктoрa oснoвних срeд-
стaвa нa oбим oствaрeнe прoизвoдњe изрaчунaћeмo мнoжeњeм врeднoсти 
укупнe прoизвoдњe пo jeднoм мaшинскoм чaсу сa изгубљeним брojeм мa-
шинских сaти:

Mнoжeњe утицaja oснoвних срeдстaвa нa oбим oствaрeнe прoизвoдњe, у 
пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 €)

Пeриoд Врeднoст укупнe прoизвoдњe 
пo 1oствaрeнoм мч Изгубљeни мч Изгубљeнa прoизвoдњa

(2x3)

1 2 3 4

2012.
2013.
2014.

363
399
471

53
97

202

19.239
38.703
95.142

Кao штo тaбeлa пoкaзуje, губитaк мaшинских чaсoвa у 2012. гoдини рe-
зултирao je умaњeним oбимoм прoизвoдњe у врeднoсти oд 19.239 €; зaтим, 
38.703 € у 2013. гoдини и 95.142 € у 2014. гoдини.

Oд пoсeбнoг знaчaja зa мeнaџмeнт прeдузeћa jeстe и aнaлизa утицaja 
oснoвних срeдстaвa нa трoшковe, oднoснo нa eкoнoмичнoст пoслoвaњa 
прeдузeћa. Рeкoнструкциja и изгрaдњa грaђeвинскoг oбjeктa, кao и тeхнич-
кa рaционaлизaциja и мoдeрнизaциja oпрeмe, утицaли су нa пoрaст врeд-
нoсти oснoвних срeдстaвa, a сaмим тим, повeћaлa сe и oснoвицa зa aмoр-
тизaциjу. Aнaлизoм je нeoпхoднo испитaти, дa ли je, срaзмeрнo, уз пoрaст 
трoшкoвa aмoртизaциje дoшлo и дo истoврeмeнoг пoвeћaњa oбимa прoиз-
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вoдњe. Чињeницa je дa рaндмaн oснoвних срeдстaвa oпaдa, штo ћe уз-
рoкoвaти пoрaст трoшкoвa oснoвних срeдстaвa.

Дeлoвaњe трoшкoвa aмoртизaциje нa пoскупљeњe или пojeфтињeњe 
прoизвoдњe мoжe сe пoсмaтрaти и у вeзи сa структурним прoмeнaмa у 
oснoвним срeдствимa. Кoд aнaлизирaнoг прeдузeћa структурa oснoвних 
срeдстaвa сe пoмeрa у кoрист oпрeмe, кaкo je вeћ кoнстaтoвaнo, штo ћe ути-
цaти нa смaњeњe трoшкoвa oснoвних срeдстaвa пo jeдиници прoизвoдa.

Вeћ кoнстaтoвaни изгубљeни мaшински чaсoви, пoрeд стajaњa мaшинa 
изaзивajу и стajaњe рaднe снaгe, ствaрajући, нa тaj нaчин, рaзнoврснe другe 
губиткe кojи сe рeпeркутуjу крoз пoвeћaњe нeпрoдуктивних трoшкoвa.

С oбзирoм нa тo, дa утичу нa пoгoршaњe eкoнoмичнoсти пoслoвaњa, 
aнaлизи je пoтрeбнo пoдвргнути и oднoс стeпeнa истрoшeнoсти oснoвних 
срeдстaвa сa трoшкoвимa oпрaвки и oдржaвaњa, зaтим пojaву нeурeдних 
инвeстициoних oдржaвaњa, нeурeднoг гeнeрaлнoг рeмoнтa, и др. (Видако-
вић, 2001., стр. 216)

AНAЛИЗA EКOНOMСКИХ ВEЗA РAНДMAНA OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA СA ДРУГИM ПOКAЗATEЉИMA

Дa би сe, нa крajу aнaлизe, дaлa jeднa плaтфoрма сa кoje мeнaџмeнт мoжe 
гoвoрити o oдлукaмa и мeрaмa кoje трeбa прeдузeти у пoслoвнoj пoлитици 
кoja сe oднoси нa пoслoвaњe сa oснoвним срeдствимa, нeoпхoднo сe oс-
врнути и нa eкoнoмскe вeзe рaндмaнa oснoвних срeдстaвa сa низoм дру-
гих пoкaзaтeљa, сa кojимa сe нaлaзи у кaузaлнoj пoвeзaнoсти. (Видаковић, 
2001., стр. 217)

Из повeзивaњa рaндмaнa oсновних срeдстaвa сa динaмикoм oснoвних 
срeдстaвa трaжимo oдгoвoр нa питaњe, дa ли из пoвeћaњa врeднoсти oснoв-
них срeдстaвa проистичe и oдгoвaрajућe пoвeћaњe рaндмaнa oснoвних 
срeдстaвa. У случajу aнaлизирaнoг прeдузeћa, мeђутим, упркoс пoвeћaњу 
врeднoсти oснoвних срeдстaвa ниje дoшлo дo пoвeћaњa рaндмaнa oснoв-
них срeдстaвa. To je, нaрaвнo, нeгaтивнa пojaвa, jeр jaчaњe снaгe прoизвoд-
нe тeхникe ниje сaмo сeби циљ вeћ трeбa дa дoпринeсe пoвeћaњу принoсa 
из прoизвoднe тeхникe.

Рaндмaн oснoвних срeдстaвa кoрeспoндирa и сa стeпeнoм aмoрти-
зoвaнoсти oснoвних срeдстaвa. У кoнкрeтнoм случajу oснoвнa срeдствa 
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су имaлa рeлaтивнo висoк стeпeн упoтрeбљивoсти, aли je, у пoсмaтрaнoм 
пeриoду, ипaк дoшлo дo oпaдaњa рaндмaнa oснoвних срeдстaвa.

Стeпeн искoришћeњa фoндa рaдних чaсoвa oснoвних срeдстaвa, 
тaкoђe, кoрeспoндирa сa рaндмaнoм oснoвних срeдстaвa. Упрaвo сe кoд oвe 
eкoнoмскe вeзe oткривa дa су изгубљeни мaшински чaсoви, у нajвeћoj мeри, 
утицaли нa смaњeњe рaндмaнa oснoвних срeдстaвa кoд aнaлизирaнoг прe-
дузeћa.

Индикaтор рaндмaнa oснoвних срeдстaвa пoвeзуje сe и сa структурoм 
укупних oснoвних срeдстaвa. У првoм рeду, зaнимa нaс oднoс измeђу прo-
дуктивних и нeпрoдуктивних дeлoвa oснoвних срeдстaвa. Tрeтирaнo прe-
дузeћe je имaлo дaлeкo вишe зaступљeнe прoдуктивнe дeлoвe oснoвних 
срeдстaвa, мeђутим, тo сe ниje пoзитивнo oдрaзилo нa рaндмaн oснoвних 
срeдстaвa, кojи je, кaкo je вeћ кoнстaтoвaнo, имao тeндeнциjу пaдa збoг из-
губљених мaшинских чaсoвa. 

И, нa крajу, индикaтoр рaндмaнa oснoвних срeдстaвa вeзуje сe и сa 
индикaтoрoм прoдуктивнoсти рaдa. Сврхa нaвeдeнoг пoвeзивaњa jeстe у 
дoбиjaњу oдгoвoрa нa питaњe, у кojoj мeри пoбoљшaњe, oднoснo пoгoр-
шaњe рaндмaнa oснoвних срeдстaвa утичe нa прoмeнe у нивoу прoдуктив-
нoсти рaдa. У случajу oпaдaњa рaндмaнa oснoвних срeдстaвa нa дужи рoк, 
свaкaкo би дoшлo дo нeгaтивнoг утицaja нa прoдуктивнoст рaдa кoнкрeт-
нoг прeдузeћa.

ЗAКЉУЧAК

Eкoнoмску eфикaснoст приврeђивaњa ниje вишe мoгућe oствaривaти 
бeз сaврeмeних мeнaџeрских oднoсa кojи, дaнaс у кризним услoвимa, трeбa 
дa сe oслaњajу скoрo искључивo нa рeaлизaциjу стрaтeгиje рaзвoja прe-
дузeћa путeм стимулисaњa сoпствeних пoтeнциjaлa и снaгa у виду кoнти-
нуирaнoг истрaживaњa, прaћeњa и мoбилисaњa нeискoришћeних интeр-
них рeсурсa у прeдузeћу.

Зa мeнaџмeнт прeдузeћa нeпрoцeњив знaчaj трeбa дa имa свaкa инфoр-
мaциja кoja упућуje нa извoрe кojи лeжe у рaспoлoживим, a нeискoришћe-
ним рeсурсимa прeдузeћa.

Истрaживaњу интeрних рeсурсa мoрa сe прићи уз пoмoћ jeднoг нaуч-
нoг фундирaнoг систeмa aнaлизe oд кoгa, пo прирoди ствaри, и зaвиси 
успeх нeпрeкиднoг прoнaлaжeњa нeискoришћeних интeрних рeсурсa.
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Oд брojних мeстa у прeдузeћу нa кojимa сe мoгу “прoнaћи” нeискoришћe-
ни интeрни рeсурси пoсeбну пaжњу трeбa пoклoнити нeискoришћeним 
интeрним рeсурсимa у кoришћeњу oснoвних срeдстaвa, с oбзирoм нa њи-
хoву oгрoмну мaтeриjaлну врeднoст.

Дa би сe упрaвљaњe фиксним срeдствимa oдвиjaлo нa aдeквaтaн нaчин, 
нeoпхoднo je прибaвити инфoрмaциje o нeискoришћeним интeрним рe-
сурсимa у кoришћeнју oснoвних срeдстaвa, jeр, кao штo je пoзнaтo, oснoвнa 
срeдствa прeдстaвљajу jeдaн oд oснoвних фaктoрa прoизвoдњe кojи “криje” 
oгрoмнe нeискoришћeнe рeсурсe чиjим би сe aктивирaњeм, a пoтoм и мo-
билисaњeм мoглo пoзитивнo утицaти нa oбим прoизвoдњe, с jeднe стрaнe, 
кao и нa eкoнoмичнoст пoслoвaњa, с другe стрaнe.

Meђутим, услeд нeпoстojaњa пoдaтaкa o прoмaшeним инвeстициjaмa, 
нeдoвoљнoм кoришћeњу oпрeмe, oпрeми вaн упoтрeбe, судбини мaшинa 
и урeђaja нaкoн зaтварaњa нeких кaпaцитeтa, пoступaк истрaживaњa 
унутрaшњих рeзeрви у кoришћeњу oснoвних срeдстaвa изузeтнo je oтeжaн.

Пoрeд нaвeдeнoг, ни у сaмим прeдузeћимa кoja рaсполaжу унутрaшњим 
рeзeрвaмa, кoнкрeтнoj прoблeмaтици сe нe пoклaњa скoрo никaквa пaжњa. 
Рeтки су примeри кao штo je тo случaj ГСП-a у Бeoгрaду. Нaимe, умeстo дa 
будe рaсхoдoвaн и зaврши у стaрoм гвoжђу, jeдaн oд врeмeшних чeшких 
трaмвaja oд пoчeткa oвe гoдинe “упoслeн” je у свe три смeнe.

Прeурeђeн je у сeрвиснo “кaргo” вoзилo, тaкo дa сaдa трaнспoртуje 
рeзeрвнe дeлoвe и oпрeму зa вoзилa кoja су у функциjи. Oвo прeурeђeнo 
вoзилo oбaвљa пoсao зa кojи би инaчe билo пoтрeбнo aнгaжoвaти двa кa-
миoнa, тaкo дa ћe нa oвaj нaчин ГСП aнгaжoвaњeм трaмвajскoг вeтeрaнa 
сaмo нa гoриву уштeдeти три милиoнa динaрa.

У ГСП-у плaнирajу, тaкoђe, дa јeдaн сличaн трaмвaj oспoсoбe зa прeвoз 
пaлeтa, дoк ћe дeo нajстaриjих трaмвaja бити прeтвoрeн у пoкрeтнe eкс-
пoнaтe зa туристичкe сврхe.

Нajчeшћe рeзeрвe у кoришћeњу oснoвних срeдстaвa су слeдeћe, и тo: 
прoмaшeнe инвeстициje; купљeнa a нeрaспaкoвaнa oпрeмa; мoнтирaнa 
oпрeмa, aли кoja ниje у функциjи; убрзaњe мoнтaжe кaпaцитeтa кojи су у 
тoку мoнтирaњa; убрзaњe инвeстициoнoг oдржaвaњa oпрeмe; eфикaсниje 
плaнирaњe прoизвoдњe с глeдиштa рaспoрeдa прoизвoдa нa пoстojeћим 
мaшинaмa; eвeнтуaлнo пoвeћaњe брoja смeнa; смaњeњe губитaкa рaднoг 
врeмeнa мaшинa; смaњeњe изoстaнaкa с пoслa; пoбoљшaњe oргaнизaциje 
радних мeстa; пoбoљшaњe структурe нoрмирaнoг рaднoг врeмeнa; прeду-
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зимaњe мeрa зa oтклaњaњe шкaртa; пoдизaњe квaлификaциoнe структурe 
зaпoслeних, и сл.

SUMMARY 
FIXED ASSET MANAGEMENT

Decades of poor management of fixed assets have brought Serbia to the state 
of a complete technological inferiority in comparison to the developed world. One 
of the reasons for all the aforementioned is definitely the fact that information 
on fixed assets, as a rule, used to be overshadowed by the information on the 
financial status of an enterprise. The public was just casually warned about the 
potentiality of the actual value of fixed assets, along with a very low level of their 
depreciation. The realistic financial situation of our economy at present, on one 
hand, and the fact that fixed assets are parts of the property of very low material 
values, on the other, point to the conclusion that provision of new equipment 
represents a mission impossible.

Key words: fixed asset yield, size of fixed assets, degree of equipment 
deterioration, fixed asset structure, degree of equipment usage, yield 
correspondence, financial asset management.
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ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО KРОЗ 
ПРИЗМУ ИСКУСТАВА ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА 
СА ОСВРТОМ НА СТАЊЕ У СРБИЈИ

САЖЕТАК: Сврха овог рада јесте упознавање са 
теоријским одредницама, концептом и принципима на 
којима почивају аранжмани и односи у оквиру јавно-
приватних партнерстава. На основу теоријских полазишта 
како страних (Еdvard Yescombe, Јаn-Erik Lane, Ben Jupp, Boze-
na Gulija), тако и домаћих аутора (Слађана Бенковић, Хасан 
Ханић, Добросав Миловановић, Силвана Илић, Владимир 
Познановић), која су нашла практичну примену у већини 
земаља Европске уније, могу се констатовати да постоје 
веома разноврсни модели ЈПП који се могу користити како 
би се подигао степен и квалитет пружања јавних услуга који 
произилазе из различитих пројектних активности у којима 
се удружују јавни и приватни сектор. Доношење основног 
институционалног оквира на нивоу ЕУ омогућава јасна и 
иста „правила игре“ за све потенцијалне приватне партнере 
који желе да у сарадњи са институцијама јавног сектора 
реализују пројекте од локалног, регионалног, националног 
или наднационалног значаја. Основни смисао ЈПП аранжмана 
темељи се на уговорном односу, расподели ризика, правној 
сигурности и квалитетнијем, бржем и ефикаснијем решавању 
проблема у интересу грађана. Искуства земаља из ЕУ су 
различита, са више позитивних у односу на негативне аспекте, 
али и са пројектима чије се вредности мере и до неколико 

1  milija.cvijovic@pks.rs
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десетина милиона евра. У Србији још нису искоришћене све 
могућности новог закона који регулише ову област и треба 
у скорије време очекивати већу иницијативу како од стране 
државе, тако и од стране приватног сектора за активно 
укључивање у ЈПП аранжмане.

Кључне речи: јавно приватна партнерства, аранжмани, 
уговор, ризици, модели, законодавни оквир, искуства 
европских земаља, примена у Србији.

УВОД

Јавно-приватно партнерство као модел је познат из времена Римског 
царства када су многи јавни радови, нпр. луке, тржнице или јавна купа-
лишта грађени и одржавани кроз концесију приватног партнера. Јавно-
приватно партнерство се опет јавља у 16. и 17. веку, а посебно у 19. веку 
кроз јавне радове, нпр. градњу железнице али и кроз пружање комуналних 
услуга. Након 1990. године земље Европске уније прихватиле су јавно-при-
ватно партнерство ради развоја својих држава, бржег развоја инфраструк-
туре и јавних услуга. Француска је била прва земља Европске уније која је 
применила моделе приватно-јавних партнерстава, а затим су је следиле и 
друге земље ЕУ (Шпанија и Португал су ове моделе почеле примењивати 
1990. године, Велика Британија 1992. године, Ирска, Холандија, Немачка и 
Италија од 2000. године) (Shonibar, 2003, стр. 250).

Јавно управљање схваћено као мрежа људи  или као јавно-приватно 
партнерство постало је главни приступ деведесетих година двадесетог 
века, а корене вуче из литературе о медијацији интереса, као и из холанд-
ских иновација у пружању услуга. Постоји и теорија која објашњава важ-
ност учешћа ширег друштва у креирању политика и имплементацији у об-
ласти заједничког управљања. Ова теорија развила се у кохерентан оквир 
јавног управљања, чему су нарочито допринели холандски научници, који 
су повезали пружање јавних услуга са појавом цивилног друштва у нап-
редним демократским земљама (Lane, 2012, стр. 86).

Узроке великог укључивања приватног сектора у пружању јавних ус-
луга треба превасходно тражити у тромости и инертности државе благос-
тања почетком 80-тих година прошлог века. Наиме, постало је очигледно 
да је модел тзв. државе благостања који је био доминантан у већини запад-
но-европских земаља још од краја Другог светског рата постао превазиђен 
јер су услуге које су пружане грађанима биле недовољно квалитетне и пре-
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више скупе и самим тим је постајало очигледно да су потребне суштин-
ске промене у односу између државе и грађана. Увођење флексибилних 
института и аранжмана који су постали доминантни облици ефикаснијег 
и ефективнијег пружања услуга у свим секторским јавним политикама у 
последњих 20-так година показало је далеко боље резултате у односу на 
класичан систем пружања јавних услуга у којима су централне власти биле 
једини важан сегмент. Данас је скоро незамисливо да се било који значај-
нији пројекат од регионалног или националног значаја може реализовати 
без ефикасније сарадње и координације између свих нивоа власти и при-
ватног сектора.

ПРИНЦИПИ И КОНЦЕПТ ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Темељни принцип приватно-јавног партнерства јесте добра алокација 
ризика коју партнери могу преузети уз најмањи трошак. Да би се постигла 
највећа вредност, циљ алокације ризика јесте највећи могући оптимизам, а 
не највећа материјална корист. Расподела ризика управо подстиче приват-
ни сектор на унапређење квалитета пружања услуга. Јавни сектор плаћа 
приватном сектору уз задовољење унапред предвиђених стандарда услу-
га. Приватни сектор има могућност да ствара додатне приходе код трећих 
лица и на тај начин смањује издавања (субвенције) јавног сектора.

Основни предуслов за успешну примену ППП јесте „добрo упра-
вљање“ (good governance) и политичка воља. Приватни сектор сам по себи 
има вољу за послом, али он мора бити уверен да и са стране јавног сектора 
постоји воља политичара за учешћем приватног сектора у јавним посло-
вима. Несигурност у овом пољу повећава политички ризик и демотиви-
ше прављење дугорочних бизнис-планова. Истовремено, потенцијални 
приватни партнер мора видети да су власти заинтересоване за партнерски 
однос са приватним сектором и да ће изаћи у сусрет захтевима приватног 
сектора. Такође је важно успоставити јасну одговорност јавног сектора у 
ППП пројектима. Највећа препрека успешности ППП модела је корупција 
у јавном сектору, исто као што је корупција најбитнији фактор неуспеха 
приватизације (International Monetary Fund, 2004, стр. 15). ППП захтевају 
стручност кадра јавног сектора. Овај захтев покрива читав низ вештина 
које су потребне за успешно управљање ППП пројектима. Један од основ-
них приговора ППП моделу од стране приватног сектора јесте да процес 
конкурса и уговарања у склапању ППП траје јако дуго. Да би ППП добро 
функционисала, власти би требало да воде рачуна о унапређивању оцењи-
вања пројеката и приоритетима. Одлука да ли прихватити ППП пројекат 
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или задржати традиционално јавно финансирање требало би да буде ба-
зирана на поређењу трошка и добити од инвестиције. Посебно је важно 
избећи потенцијалну пристрасност за ППП само зато што укључују при-
ватни капитал и омогућавају добит за власти.

Основни концепт јавно-приватног партнерства (ЈПП) једноставан је: 
уместо да нпр. сам финансира и гради дистрибуцијску мрежу, вртић, јавну 
гаражу или друге објекте и инфраструктуру и затим њима управља, одр-
жава их и пружа крајњу услугу, јавни сектор склапа дугорочни уговор са 
приватним сектором који ће све, или један део тих послова учинити умес-
то њега, задржавајући само регулаторну и надзорну функцију (прописи-
вање стандарда пружених услуга и надзор над њиховим поштовањем). Са 
друге стране, приватни сектор накнаду за пружене услуге може наплаћи-
вати од крајњих корисника (и сносити ризик тржишне потражње) или од 
јавног сектора у облику најамнина и сл. (и сносити ризик расположивости 
објекта/инфраструктуре). На приватни сектор се по правилу преносе и за-
даци попут одржавања, управљања, као и ризици којима приватни сектор 
може да боље управља.

Сарадња са  приватним сектором има пуно предности: бржа изградња 
инфраструктуре, бржа реализација пројеката, мањи укупни трошкови, 
боља алокација ризика, квалитетније услуге, стварање додатних прихода, 
квалитетније управљање. Јавно-приватно партнерство  као модел финан-
сирања се најчешће примењује при финансирању капиталних пројеката од 
јавног значаја, као што су: ауто путеви, мостови, тунели са могућном нап-
латом коришћења, аеродроми, гасоводи, рафинерије, железничке пруге, 
постројења за  производњу електричне енергије, болнице, школе, затвори, 
комунална инфраструктура (одлагање отпада, водоводна мрежа, регу-
лисање система отпадних вода), као и објекти коришћени од стране вла-
диних институција и осталих специјализованих услужних сектора (The 
World Bank, 1992, стр 21).

Oвај облик партнерства омогућава бржу изградњу инфраструктуре јер 
пружа шансу јавном сектору да уместо једнократног капиталног издвајања 
плаћа услуге за време трајања пројекта па је на тај начин могуће приступи-
ти изградњи инфраструктурних пројеката који би иначе били изван буџет-
ских ограничења. Приватни сектор брине о дизајну и изградњи објеката, а 
о плаћању брине јавни сектор који најчешће подстиче приватну компанију 
да се што пре заврши објекат како би се ставио у употребу. Такође, при-
ватни сектор током читаве операционализације пројекта тежи смањивању 
трошкова док се у јавном сектору не води о томе толико рачуна.
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Поред смањења трошкова рада, јавно-приватна партнерства теже да 
привуку додатне ресурсе у јавни сектор. Трошкови једнократних инвести-
ција могу се распоредити на дужи период, што се боље уклапа у правила о 
генерисању прихода јавног сектора. У деценијама које су претходиле акту-
елној економској кризи, приватни сектор је могао да позајмљује средства 
за овакве дугорочне пројекте који стварају стабилан доток прихода. ЈПП  
помаже јавним предузећима да поштују ограничења која се односе на јав-
ни дуг (Peteri, 2010, стр. 12-13).

Користи од ЈПП огледају се и кроз генерисање нових извора дохотка, 
подстицање индустријског развоја, нове инфраструктуре, а редефинише се 
и улога државе јер се испоставља да приватне компаније могу много боље 
да спроведу комплексније пројекте у односу на државне установе и преду-
зећа. Уједно из оваквог партнерства долази до повећања продуктивности 
јавних услуга и смањивања величине државе јер се средства  прикупљена 
опорезивањем могу смањити и преусмерити, баш као и ресурси, у стварање 
друштвеног богаства. Лакше се успоставља и квалитетније управљање јер 
преносећи одговорност за пружање јавних услуга централне (регионалне 
и локалне) власти јављају се у улози регулатора који своје активности ус-
меравају на планирање и контролу, а не на свакодневно пружање услуга. 
Држава уводећи систем конкуренције омогућава упоређивање пружања 
јавних услуга са тржишним стандардима како би се осигурало да се за уло-
жена средства добије најбоља вредност.

Приватни и јавни сектор кроз ЈПП успостављају различите релације 
које се манифестују на чврстим основама и очекивањима. Компаније из  
приватног сектора очекују од институција из јавног сектора да обезбеде 
повољно окружење за реализацију јавно-приватног партнерства, плате 
договорене накнаде поштујући рокове, спроведу повећање цене услуга 
према договору и спрече нелојалну конкуренцију у току трајања пројекта. 
Са друге стране, јавни сектор од приватног сектора очекује да пружи до-
говорене услуге одговарајућег квалитета према утврђеним стандардима, 
осигура договорене инвестиције, поштује договорене циљеве и рокове. Та-
кође, ЈПП враћа државу у њене изворне функције (представљање грађана 
и пружање појединих услуга).

МОДЕЛИ ПРИВАТНО ЈАВНИХ ПАРТНЕРСТАВА

Постоје бројне опције за укључивање приватног сектора у процес фи-
нансирања и оперативног управљања у делатностима којима се традицио-
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нално искључиво бавио јавни сектор. Следствено томе, у пракси се поја-
вљују различите ППП структуре односно различити начини решавања 
проблема недостатка инфраструктурних објеката и услуга од јавног ин-
тереса путем ангажовања приватног капитала. Једну крајност представља 
тзв. традиционална структура (уговарање услуга, уговарање управљања, 
лизинг, joint venture) која означава ситуацију у којој само јавни сектор пре-
узима комплетну одговорност и све ризике у процесу финансирања, из-
градње и оперативног управљања у делатностима од јавног интереса. Друга 
крајност јавља се у случају када све наведене активности обавља приватни 
сектор, за које је и у целини одговоран (Ханић и др, 2008, стр. 66). Суштина 
на којој почива јавно-приватно партнерство јесте уговор. Кључни органи-
зацијски принцип потребан за управљање јавним услугама путем угово-
ра јесте раздвајање функција оперативног извршења од демократске кон-
троле. Демократска контрола подразумева да све мора да буде у складу са 
законима једне државе, а оперативно извршење уговора садржи природу, 
врсту и квалитет посла који се морају испунити. На тај начин омогућава се 
приватном сектору да послује у широком спектру оперативних делатнос-
ти, а да се не доведе у питање интегритет демократског процеса.

Основни модел јавно-приватних партнерстава, где су директно укљу-
чене инвестиције приватног сектора је уговор о концесији. Овај уговор 
омогућава приватном инвестиционом партнеру да финансира, изгради и 
користи побољшање инфраструктуре која производи приход и да за узврат 
има право да наплаћује повезане приходе у одређеном временском пери-
оду (Еuropean Commision, 2003, стр. 5-6). 

Према учешћу приватног капитала могу се класификовати 4 модела 
ЈПП. Први модел укључује уговоре у којима приватни инвеститор пројек-
тује, финансира и изграђује објекат и управља њиме, а после истека уго-
вора враћа га држави. Код овог модела постоји више облика ЈПП: 1) BОТ 
(изгради-управљај-пренеси) где приватни сектор гради објекат (финанси-
рање, пројектовање, имплементација и управљање пројектом) и корис-
тећи га пружа услуге (приватни сектор је под контролом јавног сектора 
и прима накнаду од крајњих корисника или представника јавног сектора 
за пружену услугу); 2) BООТ (изгради-поседуј-управљај-пренеси) у коме 
приватни сектор гради објекат, задржава га за уговорено време трајања, 
користи га и пружа услуге, а накнаде за пружање услуга добија од јавног 
сектора и/или крајњих корисника услуга. Након истека уговора, приватни 
инвеститор га враћа јавном партнеру, без накнаде; 3) DBFO (пројектуј-из-
гради-финансирај-управљај) где приватни сектор гради објекат и узима га 
у дугорочни најам, управља пружањем услуге и користи добро одређени 
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број година који је утврђен уговором. Ова врста уговора заснована је на 
обједињавању различитих уговора који следе једни за другима у процесу 
спровођења при чему се укупан ризик пословања преноси на приватног 
инвеститора, а то омогућава јефтиније спровођење уговора уз задржавање 
власништва јавног сектора над објектом.

Уговори везани за водоснабдевање и изградњу објеката прераде отпад-
них вода најчешће погодују BOT (Build-Operate-Transfer) и DBFO (Design-
Build-Finance-Operate) моделима. Такође, одређени број главних путних 
праваца применом DBFO модела изграђен је у Енглеској, Финској, Шкот-
ској, Шпанији и Португалу. Међутим, овај модел карактерише и значајан 
број недостатака. Они произилазе из чињенице да је виши ниво ризика 
наплате потраживања и даље на јавном сектору, као и чињеница да возачи 
не плаћају економску цену изграђене инфраструктуре. У том смислу, при-
мена овог модела може имати за последицу нерационалну алокацију ин-
вестиције при реализацији инфраструктурног пројекта (Бенковић, 2011, 
стр.40-41).

Други модел ЈПП заснива се на томе приватни сектор  пројектује, фи-
нансира, гради и одржава објекат и наплаћује услуге али нема обавезу да 
врати објекат у власништво јавног партнера. Најзначајнији облик овог мо-
дел јесте BOO (изгради-поседуј-управљај) у коме приватно предузеће гра-
ди и управља јавним добром, а јавни сектор врши контролу над услугама 
које пружа предузеће.

Трећа група модела заснована је на улагању приватног сектора у обно-
ву, модернизацију или проширење постојећег објекта који се приватном 
партнеру продаје или изнајмљује. Приватни партнер управља објектом то-
ком уговореног периода, а након тога се враћа јавном сектору (Yescombe, 
2002, стр. 21).

И овде постоји неколико облика:1) BDO (изгради-развиј-управљај) где 
приватни предузетник гради објекат и управља њиме; 2) LDO (закупи-
развиј-управљај) у коме приватно предузеће узима у закуп већ постојећи 
објекат или земљиште које се налази у власништву државе, користи га и 
технолошки развија и управља њиме током одређеном времена; 3) WAA 
(додатно подешавање) у коме приватни сектор гради додатне садржаје на 
незавршеном или недовољно искоришћеном објекту у власништву држа-
ве и управља њиме током уговорног периода; 4) MOT/ROT (модернизуј/
обнови-поседуј/управљај) у коме приватни партнер преузима одржавање 
и рад неког објекта у власништву државе (врши његову модернизацију и 
обнавља га) и користи га све док не покрије трошкове улагања и не постиг-
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не одређену зараду или док му не истекне лиценца. Након тога га враћа у 
државно власништво.

Четврти модел ЈПП заснива се на улагању приватног сектора у купље-
ни објекат којим управља и у коме нема обавезу да изврши пренос влас-
ништва ка одређеном субјекту јавног сектора. Ту се истичу два облика: 1) 
BBO (купи-изгради-управљај) где приватни сектор купује одређени обје-
кат, врши његово унапређивање и пружа услуге директно кориснику или 
јавном сектору; 2) МОО/ROO (обнови-поседуј-управљај) у коме је иста си-
туација у погледу куповине и модернизације државног објекта, с тим што 
овде приватни партнер наплаћује цену за пружене услуге од јавног сектора 
или од корисника који директно користе те услуге.

До које мере треба имодерирати сам концепт  јавно-приватног 
партнерства зависи од сета специфичних околности у којима се реализује 
одређени инфраструктурни пројекат. Треба посебно истаћи да је ситуа-
циони приступ једини валидан приликом селекције адекватног модела 
јавно-приватног партнерства. Ситуациони приступ подразумева избор 
оптималног решења на аd hoc основи (Познанић и др., 2011, стр. 64). Ово су 
најкарактеристичнији модели ЈПП, а којих свакако постоји још приличан 
број и који ће се сигурно временом повећавати и проналазити и други мо-
дели како би се побољшало функционисање система.

ЕУ ДИРЕКТИВЕ И СМЕРНИЦЕ У ОБЛАСТИ ЈПП

У Европској унији не постоји посебна правна регулатива која би ди-
ректно регулисала реализацију пројеката јавно-приватног партнерства 
у државама чланицама, али директиве и смернице у овој области пред-
стављају кровну регулативу која усмерава, препоручује и подстиче развој 
законодавстава држава чланица ЕУ-а у сврху бољег уређења подручја јав-
но-приватног партнерства. Додатно, правна тековина ЕУ релевантна за 
подручје јавно-приватног партнерства обухвата битна поглавља европског 
права: право предузетништва и слобода пружања услуга, слобода кретања 
капитала, јавне набавке, право привредних друштава, право интелектуал-
не својине, право конкуренције, финансијске услуге, финансијски надзор, 
финансије и рачуноводство и др. (Пријић и др., 2011, стр. 4).

Ипак, током последњих 10-так година Европска комисија и Европски 
парламент усвојили су неколико докумената, као што су: Смернице за ус-
пешна приватна јавна партнерства (Guidelines for Successful Public Private 
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Partnership, 2003. године), Зелена књига о јавно-приватним партнерствима 
и концесијама (Green Paper on Public-Private Partnerships and Community 
Law on Public Contracts and Concessions, 2004. године), Резолуција Европ-
ског парламента о јавно-приватном партнерству и комунитарном праву 
у области јавних уговора и концесија (European Parliament resolution on 
Public-private partnerships and Community law on public procurement and 
concessions, 2006. године), Тумачење Комисије о примени комунитарног 
права у области јавних набавки и концесија и институционализованог 
јавно приватног партнерства (Cоmmission Interpretative Communication on 
the application of Community law on Public Procurement and Concessions to 
institutionalised PPP, 2008. године).

Током јануара 2003. године Европска комисија донела је  Смернице за 
успешна приватна јавна партнерства (Guidelines for Successful Public Private 
Partnership) које су фокусиране на одређене тематске целине (структура 
јавно-приватног партнерства; њихова усклађеност и фактори успешности; 
контролна и правна функција; финансијске и привредне последице ЈПП; 
интегрисање државних дотација са циљевима ЈПП; концепција, плани-
рање и имлементација пројекта) и која је била усмерена на следећа под-
ручја: заштита јавног интереса и максималан раст новостворене вреднос-
ти; тржишна конкуренција и осигурање отворености тржишног приступа; 
дефинисање оптималног нивоа дотација и субвенција; избор најпримере-
није врсте партнерства за сваки конкретни пројекат.

Европска комисија у овом стратешком документу истиче да јав-
но-приватно партнерство представља уговор између две или више 
страна које су се договориле да кооперативним радом постигну по-
дељене и компатибилне циљеве и у којима постоји јасна подела на-
длежности и одговорности, заједничко улагање ресурса, подела ду-
гова или преузимање ризика и идеална заједничка корист (European 
Commision, 2003, стр. 13-14).

Током 2004. године од стране комисије је донета  Зелена књига о јав-
но-приватним партнерствима и концесијама (Green Paper on Public-Private 
Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions) са 
циљем да се отвори питање евентуалне интервенције на нивоу Уније како 
би сваки привредни субјект имао исти третман у свакој држави члани-
ци и код различитих облика ЈПП у погледу тржишне утакмице и правне 
сигурности. Основне контуре успешног ЈПП, према Зеленој књизи су сле-
деће: уговорни однос треба да буде дугорочан; средства за финансирање 
највећим делом се обезбеђују из приватног сектора с тим што треба за-
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држати и традиционалне изворе финансирања од стране државе или ло-
калних заједница; јавни партнер дефинише циљеве и поставља стандарде 
којих се мора придржавати приватни партнер у погледу квалитета задо-
вољења јавног интереса; ризик да се може десити неки непредвиђени до-
гађај који може изазвати негативне последице сада је пребачен на приват-
ни сектор (Еuropean Comission, 2004). 

У Зеленој књизи  јавно-приватно партнерство oдређено је као партнер-
ство које се односи на облике кооперације између јавног и приватног сек-
тора са циљем да се осигура финансирање, градња, обнова, управљање и 
одржавање неке инфраструктуре или пружање услуга (Мијатовић, 2007, 
стр. 33).

Финалном анализом јавно приватног партнерства у Зеленој књизи о 
јавном приватном партнерству и локалном законодавству децидно је од-
ређена класификација овог облика партнерства. Њиме је извршена класи-
фикација на јавно приватна партнерства која су искључиво уговорног об-
лика и на институционална јавна партнерства (Познанић, Милосављевић, 
2011, стр. 60). Све дефиниције јавно-приватног партнерства имају одређе-
не заједничке карактеристике, као што су: 1) јавно-приватно партнерство 
се увек односи на кооперацију два или више субјеката (од којих је најмање 
један субјект јавног карактера), 2) сваки субјект је принципал, 3) однос је 
дугорочан, стабилан и заснован на обостраним или комплементарним ко-
ристима, 4) субјекти преносе материјалне или нематеријалне ресурсе на 
партнерство и 5) ризик и одговорност се дистрибуирају на све учеснике у 
партнерству (Бенковић и др., 2011, стр. 490).

ИСКУСТВА ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА У ОБЛАСТИ ЈПП

EУ  документи донети су са циљем да се јасно дефинишу „правила 
игре“ међу свим потенцијалним партнерима у земљама ЕУ јер не постоји 
усаглашена законска регулатива у том погледу. Јавно-приватна партнер-
ства у Европи и свету као модел приватизације примењују се интензивно 
у последњих 20 година. Само у последњих 5 година на глобалном нивоу 
је уложена сума од 300 милијарди долара из приватног сектора у инфра-
структуру кроз ЈПП и концесије. 

Посматрајући ЕУ, а на основу примене ЈПП модела, у прву групу спадају 
земље у којој се ЈПП примењују у свим областима привреде, од изградње 
аутопутева и железница, па све до услуга здравствене заштите, образо-
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вања и казнене политике. Друга група земаља има веома развијен концепт 
јавно-приватне сарадње у области путне инфраструктуре, док је његова 
примена у осталим привредним гранама значајно отежана због непрециз-
не законске регулативе и променљиве „политичке климе“ по овом питању. 
Земље у којима је јавно-приватна сарадња тек у зачетку чине трећу гру-
пу. Разлози за ретку примену модела ЈПП у овој групи могу бити смањена 
потреба за учешћем приватног сектора због доброг управљања државним 
буџетом, као и у строжем приступу који држава има у стварању кључне 
јавне инфраструктуре. Прву групу земаља предводе Велика Британија, 
Француска, Немачка и Република Ирска. У другу групу спадају Шпанија и 
Португалија, док се у трећу убрајају Шведска, Луксембург и Белгија (Andre 
и др, стр. 1-5).

Бројне студије и истраживања из области ЈПП често називају Велику 
Британију као „колевку ЈПП“ јер је ова земља још 1992. године представи-
ла Јавну финансијску иницијативу (Public Finance Initiative), којом је по-
ништила ограничења приватног капитала у финансирању јавног сектора, 
па ЈПП представља 11% укупних инвестиција, а најзначајнија су улагања у 
сектору здравства, образовања, локалној самоуправи, саобраћају и одбра-
ни. У овој земљи пројекти у области здравства и образовања имали су ве-
лике успехе, док се ИТ пројекти нису показали погодни за ЈПП. Искуство 
Велике Британије истиче потребу за повећањем ефикасног надгледања, 
утицаја на рад приватног сектора, а морају се уредити и санкције, мере 
рада и ускраћивање плаћања услуга које требају да се опрезно спроводе. 
Ефикасан мониторинг је од велике важности код реализације пројеката, 
а раскид уговора мора да постане озбиљна претња (Andre и др, стр. 6-8). 
ЈПП пројекти у Британији су разнородни. Покривају традиционалне јавне 
услуге (школе, болнице, затворе, полицијске и ватрогасне станице, јавне 
станове, постројења за прераду отпада и сл.), транспортну инфраструкту-
ру, војну опрему и помоћне системе, ИТ и рекреативне центре. Најкруп-
нија ЈПП улагања су у транспортним пројектима: модернизација лондон-
ског метроа је највећи ЈПП уговор до сада. Ширење мреже путева, мостова, 
такође и војни пројекти (за допуњавање горивом у ваздуху, сервисирање 
аеродрома и тренажне летове) имају високе улоге. Највећи транспортни 
пројекат је CTRL (Тhе Channel Tunnel Rail Link).2 

Програм ППП у Ирској започео је 1998. године. Међутим, сарадња из-
међу јавног и приватног сектора у обезбеђивању јавних услуга није нова, 

2	 CTRL	 je	 супер	 брза	 пруга	 дужине	 108	 км	и	 брзине	 до	 300	 кm/h	 која	 спаја	
Лондон	и	тунел	испод	Ла	Манша.



68

М. Цвијовић јАвНо ПРивАТНо ПАРТНЕРСТво KРоЗ ПРиЗМУ ...

она има дугу историју преко вођења школа и болница од стране цркве, 
док су ауто-путеви вођени од стране приватних компанија од 1984. го-
дине.3 Од 1998. године почиње јавна дебата о подстицању ППП. Разлог 
је инфраструктурални дефицит у буџету. Подршку ППП је дала Конфе-
дерација ирских бизнисмена и запослених (Irish Business and Employers 
Confederation) и Федерација грађевинских индустријалаца (Construction 
Industry Federation) уз препоруке и подршку Националног економског и 
радничког савета (National Economics and Social Council). ППП су затим 
формално убачена као део планирања јавне потрошње у контексту Нацио-
налног плана за развој 2000-6, који је покренут 1999. године (International 
Monetary Fund, 2004, стр. 33). До средине 2003. године реализовано је 36 
ППП пројеката укупне вредности преко 6.4мил. еура, док је у припреми 
било још око 100 других пројеката. Већина су партнерства везана за во-
довод. Највећи послови везани су за путну инфраструктуру. Два највећа 
пројекта везана за јавни саобраћај јесу Даблински систем лаке железнице 
(LUAS) и тзв. Лучни тунел. ППП су у ствари успостављена за управљање 
тунелом и железницом након изградње на период од 5 година. Сама из-
градња железнице и тунела су били класични јавни послови због величи-
не и цене (тунел је достигао цену изградње од 752 милиона евра). Мањи 
пројекти су реализовани кроз ППП у сарадњи са локалним самоуправама 
и то у областима ван инфраструктурних пројеката (бизнис паркови, кул-
турни, туристички и спортски објекти, јефтини станови). 

У бугарским општинама ЈПП су релативно нова пракса, и то у раној 
фази развоја. Упркос томе, низ анализа показује да локалне власти у Бугар-
ској као веома важно виде партнерство са приватним сектором и сматрају 
да је имплементација инфраструктурних пројеката кроз ЈПП атрактивна 
алтернатива традиционалним моделима јавне набавке радова и услуга 
јер се тако могу превазићи ограничења настала због недостатка финан-
сија и инфраструктуре (како квалитативних, тако и квантитативних) у 
општинама. Оснивање акционарског друштва је један од главних видова 
партнерства између општина и пословних субјеката и локалне власти у Бу-
гарској често га користе. Учешће општине у таквим друштвима је најчешће 
у форми уношења општинске имовине у аранжман (Vladkov и др, 2010, стр. 
32). 

Карактеристичан је и пример Аустрије где доминирају два облика јав-
но-приватног партнерства и то: партнерство путем концесије (где је ризик 

3 Eastlink i Westlink мостови на путу М50 у Даблину вођени су од стране приватне 
компаније National Toll Roads Co. на бази концесије од 1984, односно 1990. године.
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на приватном партнеру) и партнерство где се примењује финансирање пу-
тем класичног облика кредитирања или пак преко лизинга (Јовичић, 2010, 
стр. 47).

У Хрватској је за имплементацију Закона о приватно-јавним партнер-
ствима задужена Агенција за јавно-приватно партнерство која је почела са 
радом 2009. године. Сваки нацрт уговора или предлог ЈПП мора да се одо-
бри од стране ове агенције. Истовремено се врши и попис свих пројеката 
ЈПП, а закључени пројекти се заводе у Регистар који представља базу пода-
така ЈПП и гарантује транспарентност процеса. Па ипак, у скорије време је 
забележен случај са пројектом изградње система отпадних вода у околини 
Загреба које је становнике овог града коштао много више него што је било 
предвиђено уговором. Сам уговор је имао неповољне услове, био је нет-
ранспарентан, а испољио се и неефикасан систем наплате.

У Чешкој су такође забележени негативни аспекти ЈПП. Чешка је ода-
брала десет тзв. „пилот пројеката“ на чијим примерима је тестирала домете 
и ограничења концепта сарадње јавног и приватног сектора. Лоши аспекти 
ових пројеката испољили су се у погледу рационалности критеријума за 
расписивање тендера, нејасне расподеле ризика, мањка конзистентности 
стратегије, при чему се отвара простор за корупцију и непотизам (PPP 
Centrum of the Czech Ministry of Finance, 2007, стр. 23-32). Како ЈПП има 
добрих, тако има и лоших страна који се манифестују пре свега код земаља 
са високим степеном корупције и мањком политичке културе.

ЈАВНО ПРИВАТНА ПАРТНЕРСТВА У СРБИЈИ

У Србији дуго времена нису постојали законски документи који би ре-
гулисали ову област. Док су друге земље користиле предности овог типа 
уговарања, Србија је и данас тек у самом повоју примене овог напредног 
модела развоја.

Почеци развоја концесионарства у Србији датирају из 19. века, тачније 
из 1859. године, када је француско друштво за експлоатацију рудника Мај-
данпек добило концесију у трајању од 30 година. Први уговор о концесији 
закључио је нешто касније и град Београд са једном италијанском фирмом 
о обављању трамвајског саобраћаја. Осим овога и рудници у Трепчи, Зле-
тову, Копаонику и Новом Брду су такође склопили уговоре о концесији са 
једном енглеском фирмом док су Французи имали концесију на борским а 
Белгијанци на александровачким рудницима. Након Другог светског рата 
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па све до деведесетих година, у Југославији није било концесија. „Интере-
сантна је концесија из 1991. године за изградњу моста преко Дрине, Пав-
ловића ћуприје. Ова концесија је додељена на 30 година. Концесионар је 
финансирао и изградио мост и тако стекао право да наплаћује путарину. 
(Кнежевић, 2010, стр. 89-102).

У Србији се овај модел коришћења приватних (финансијских и људ-
ских) ресурса за задовољавање јавних потреба, још увек налази на са-
мом почетку. Најпре, постоји психолошка баријера-страх од непознатог 
и одговорности за погрешне одлуке. Такође, и даље влада гледиште да је 
приватизација оптимално решење за све проблеме јавног сектора. Поред 
тога, незнање и недовољно искуство кадрова у јавној управи, способних 
за правилно дефинисање уговора, дугорочно вођење таквих пројеката и 
управљање ризиком може произвести неповољне аранжмане, посебно 
што се на страни приватног уговарача налазе лица са великим знањи-
ма и искуством, нарочито из пословања у земљама у транзицији. Ту је и 
потенцијална опасност од корупције (Миловановић, 2006, стр. 466-467). 
Основна препрека примене ЈПП на локалном нивоу јесте централизовано 
планирање и програми финансирања, као и преоптерећност капиталних 
улагања прописима током осмишљавања пројеката. То доводи до ства-
рања правних и административних препрека за задуживање и иноватив-
не форме финансирања капиталних инвестиција. Додатна препрека ЈПП 
јесте немогућност локалне самоуправе да усмере општинске приходе на 
инфраструктурне пројекте, као и ограничен утицај општина на висине 
цена за услуге које се наплаћују корисницима (Илић и др. 2011, стр. 506).

Правни оквир за развој приватно-јавних партнерстава направљен је 
коначно пред крај 2011. године са усвајањем Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (Сл. гласник РС, бр. 88/11). Разлог израде но-
вог закона су слабости које је показао Закон о концесијама (Сл. гласник 
РС, бр.55/03), како у спровођењу концесионих пројеката, тако и у немогућ-
ности да се пружи сигурност приватном капиталу да ће успети да поврати 
своје инвестиције и оствари профит (Илић, 2011). 

Законом се одређују услови и начин израде, предлагања и одобравања 
пројеката ЈПП,  који су субјекти надлежни, права и обавезе јавних парт-
нера, облик и садржина уговора о приватно-јавном партнерству услови и 
начини давања концесије, положај и надлежност Комисије за јавно-при-
ватно партнерство. Уређивање услова, начина и поступка закључивања 
јавних уговора заснива се на следећим начелима: заштите јавног интереса, 
ефикасности, транспарентности, једнаког и правичног третмана, слободне 
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тржишне утакмице, пропорционалности, заштите животне средине, ауто-
номије воље и равноправности уговорних страна.4

Законом се омогућава примена већег броја сегмената модела јавно-
приватних партнерстава који су применљиви у земљама развијеног све-
та (делимично или потпуно финансирање објеката од стране приватног 
партнера; могућност јавног партнера да за преузете обавезе од стране при-
ватног инвеститора изврши пренос одређених стварних права, да му до-
дели концесију, да му за преузете обавезе да одређену надокнаду у новцу; 
приватни партнер може да финансира, управља и одржава јавни објекат, 
а користи има од пружања услуга крајњим корисницима или од обезбеђи-
вања предуслова јавном партнеру за пружање услуга од јавног значаја из 
оквира његових надлежности; постојање избалансираности ризика од-
говорности од негативних последица управљања пројектом; коришћење 
управљачких, техничких, финансијских и иновативних способности при-
ватног партнера, као и размена знања и вештина између оба субјекта; мо-
гућност да приватни партнер користи пројекат ЈПП у комерцијалне сврхе 
уколико не може да изврши повраћај уложених средстава или не може да 
достигне потребан ниво исплативости ЈПП пројекта, итд). 

Овај вид партнерства заснива се на два типа: уговорно ЈПП и инсти-
туционално ЈПП. Уговорно подразумева да се права и обавезе партнера 
одређују јавним уговором, а институционално се заснива на односу јав-
них и приватних партнера као чланова заједничког привредног друштва 
у погледу оснивачких улога или на стицању власничког удела новог при-
вредног друштва. Концесија, према закону, представља уговорно ЈПП у 
којем се путем јавног уговора уступа уређено комерцијално коришћење 
природног богатства домаћем или страном лицу на одређени временски 
период, под посебно дефинисаним условима, уз обавезно плаћање конце-
сионе накнаде. Ризик за комерцијално коришћење концесије јесте на при-
ватном партнеру, а концесија се може дати за истраживање и експлоата-
цију минералних сировина и осталих геолошких ресурса, затим у области 
енергетике, за луке, јавне путеве, јавни превоз, аеродроме, у области кул-
туре, спорта, туризма, здравства и образовања, за комуналне делатности, 
за комерцијално коришћење жичара, у области железница, итд. Као дава-
лац концесије могу бити Влада Републике Србије (јавна тела и предмет су 
у надлежности Републике), Влада аутономне покрајине, скупштина једи-
нице локалне самоуправе и јавно предузеће. Рок одређен јавним уговором 

4 Закон о јавно приватном партнерству и концесијама је урађен у складу са европским 
искуствима и примерима добре праксе у ЕУ. Закон о јавно-приватном партнерству и 
концесијама, „Сл. гласник РС“, бр. 88/11, чланoви 1 и 5
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не може да буде краћи од 5 нити дужи од 50 година. Законом је детаљно 
дефинисан поступак и начин доделе јавних уговора (врсте поступака, кри-
теријуми за избор и израчунавање вредности, објављивање јавног пози-
ва, рокови за пријем понуда и пријава, поверљивост и тајност, садржина 
предлога пројекта ЈПП, отпочињање поступка, анализа пројекта, потребна 
конкурсна документација, спровођење конкурсног поступка, избор најпо-
вољније понуде) при чему су уважавана искуства и идеје других европских 
земаља.

Коришћење модела јавно-приватних партнерстава на било ком нивоу 
власти није обавеза, него могућност. Склапање јавних уговора са приват-
ним инвеститорима треба да постану предмет интересовања онда када јав-
ни сектор процени да нема могућности да сам финансира изградњу неког 
објекта и када препозна потребу и оправданост реализације ЈПП. У том 
смислу, значајна помоћ би требала, према закону, да се добије од Коми-
сије за јавно приватно партнерство чија је улога да помаже у припреми 
предлога јавних уговора, информише и консултује о питањима ЈПП, иден-
тификује најбоља страна искуства из ове области, израђује методолошке 
материјале, итд. Овим законом се стварају предуслови за развој система 
јавно-приватних партнерстава али његове ефекте примене тек треба ви-
дети у пракси.

Иако је прошло око годину и по дана од ступања на снагу новог за-
конског решења у области ЈПП, резултати су веома скромни. Комисија 
за јавно-приватно партнерство коју је основала Влада Републике Србије 
дала је позитивно мишљење на 23 предлога пројеката са или без елемена-
та концесије. Као један од примера успешног функционисања модела ЈПП 
јесте ЈКП „Градске пијаце“ Београд, са циљем да се приближе европским 
стандардима у овој области и изврше реконструкцију и иновирања својих 
објеката. Пажња је углавном усмерена на област комуналних делатности, 
пре свега на изградњу депонија које су локалног и регионалног значаја, али 
и на изградњу минихидроцентрала на 317 локација у Србији. То су свакако 
недовољни аспекти ефикасније примене законских решења код нас и сва-
како да треба у скоријој могућности очекивати далеко значајније резултате 
на новом пољу.

ЗАКЉУЧАК

Јавно-приватни аранжмани и партнерства су настали као одговор на 
неефикасан систем пружања јавних услуга који се испољио са кризом др-
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жаве благостања. Политичке и економске елите у развијеним земљама све-
та су тежиле да пронађу ефикасне моделе сарадње између јавног и приват-
ног сектора како државе не би биле и послодавци, извођачи и пружаоци 
свих услуга у оквиру једног државног система. Ефикасна примена разно-
врсних модела ЈПП у различитим привредним гранама и секторским јав-
ним политикама у европским земљама потврда је како се и на који начин 
може уштедети новац, како се пројекти могу реализовати са много мање 
ресурса, у краћим временским роковима и на свеобухватно задовољство 
свих партнера у оквиру одређеног ЈПП аранжмана.

Када је у питању стање државе и друштва у Србији, обим и снага др-
жавног капацитета у одликује се са екстензивним обимом државним 
функција које имају слабу институционалну ефективност. Поред тога, 
изражено је одсуство стратегијске визије, несклоности ка суштинским 
променама и неприпремљеност за модернизацију организације државе, 
привреде и друштва. Транзиционо српско друштво већ 20-так година 
испољава неспособност утемељења сопственог самоодрживог пута које 
је условљено ограниченим и неконсолидованим државотворним и држа-
воделатним искуством. И данас је доминантна филозофија статичности, 
нефлексибилности, затворености и неадаптибилности. Функционалност 
система је константно угрожена због неразумевања руководећих елита, 
неоспособљености за решавање кризних ситуација и погрешном избору 
развојних приоритета. Изразито је изражена хегемонија политичких пар-
тија у целини јавног живота, као и пренаглашено јачање формалних, а на-
рочито неформалних прерогатива извршне власти.

Квалитетно спроводени и реализовани пројекти у различитим сектор-
ским политикама на свим нивоима власти у оквиру европских земаља 
путем јавно-приватних партнерстава, свакако да су важан путоказ како 
треба користи таква искуства и примењивати их и у нашој земљи.  Међу-
тим, озбиљан проблем због чега до сада ЈПП аранжамани нису озбиљније 
заживели у Србији треба тражити и у недовољно развијеној предузетнич-
кој култури, изолованости нашег друштва током санкција управо у време-
ну великих друштвених, економских и техничко-технолошких промена, 
али и одсуства знања и информисаности потенцијалних партнера о свим 
предностима овог механизма савременог управљања. 

 Са доношењем закона у области јавно приватног партнерства у Србији 
крајем 2011. године направљен је правни оквир да овај модел заживи и код 
нас. Иако су предуслови постојали и са Законом о концесијама из 2003. го-
дине, тек је сада направљена таква регулагива која омогућава лакше оства-
ривање разноврсних јавно-приватних аранжмана. Могућности за улагања 
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су велике, почевши од изградње саобраћајних путева, културних и спорт-
ских објеката, мини хидроцентрала, фабрика за прераду отпадних вода, 
итд. Колико ће то заживети у пракси зависи од способности локалних са-
моуправа и централних власти да пронађу квалитетне и поштене партне-
ре, који су спремни да улажу за развој и унапређење локалних заједница у 
земљи.

SUMMARY 
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS ТHROUGH 

EXPERIENCE OF EU COUNTRIES WITH REGARDS TO 
CONDITIONS IN SERBIA

The goal of this paper is to inform about the theoretic entries, concept 
and principles on which the public private partnership arrangements and 
relations are based. According to the theoretical starting points both foreign 
(Еdvard Yescombe, Јаn-Erik Lane, Ben Jupp, Bozena Gulija) and local authors 
(Sladjana Benkovic, Hasan Hanic, Dobrosav Milovanovic, Silvana Ilic, Vladimir 
Poznanovic), which have been practically applied in many EU countries, it can 
be stated that there are various types of public private partnerships, which can 
be used in order to raise the level and quality of public services which derives 
from different project activities in which the public and private sectors associate. 
The adoption of a basic institutional framework at the EU level ensures clear and 
equal “game rules“ to all prospective private partners who, in collaboration with 
the public institutions, want to implement the projects of local, regional, national 
or supranational importance. The main point of the PPP arrangements is based 
on contractual relations, distribution of risk, legal security and more quality, 
faster or more efficient solving of problems for the interests of citizens. The EU 
experiences are different, with more positive compared to negative aspects, as 
well as with the projects whose value is estimated at up to several tens of millions 
of euro. All possibilities of the new Law, which regulates this field, have not been 
yet sufficiently exploited, and soon a bigger initiative should be expected both 
from the state and private sector for the sake of participating actively in the PPP 
arrangements. 

Key words: public private partnerships, arrangements, contract, risks, 
models, legal framework, experiences of the European countries, application in 
Serbia.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЧЛАНИЦА ЕУ И 
ЊЕНИ ЕФЕКТИ НА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ – 
ИСКУСТВА И ПРЕПОРУКЕ ЗА СРБИЈУ

САЖЕТАК: Циљ овог истраживања је анализа ефеката 
децентрализације и регионализације на економски развој 
различитих држава ЕУ, а нарочито на регионалну димензију 
тог развоја и тенденције кретања регионалних разлика у 
посматраним државама. У уводу ће се указати на процес 
прилагођавања територијалне организације држава чланица 
ЕУ потребама спровођења различитих политика ЕУ, најчешће 
путем регионализације чиме се потврђује теза да Европа 
постаје Европа региона. У наставку ће се указати на проблем 
регионалних разлика и у средишњем делу истраживања 
биће представљена анализа ефеката регионализације на 
економски развој и регионалне разлике у одабраним земљама. 
У завршним разматрањима ће се изложити закључци и 
препоруке креаторима политичких и економских одлука у 
Србији када је у питању њена евентуална регионализација и 
процес прикључења ЕУ.

Кључне речи: децентрализација, регионализација, 
регионалне разлике, економски развој, добро управљање.

1 vlada191@gmail.com
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УВОД

Стварање Европске уније и процес европских интеграција условио је 
различите процесе прилагођавања територијалне организације у гото-
во свим земљама Европе, како оних које су у саставу ЕУ, тако и код оних 
који су у процесу прикључења, па и код оних које су остале изван ових 
процеса. Кључни процес територијалног и институционалног прилагођа-
вања у свим земљама је децентрализација, односно регионализација као 
најчешћи аранжман којим се истовремено мења унутрашња структура ев-
ропских земаља и чине напори у функцији међусобног повезивања разли-
читих земаља. Ови процеси се одвијају како у развијеним земљама ЕУ, тако 
и оним мање развијеним, новим чланицама и кандидатима које претежно 
долазе из социјалистичког лагера земаља средње и југоисточне Европе. 

На овом месту треба истаћи и значај регионалне политике Европс-
ке уније која је предмет великог интересовања у земљама кандидатима 
и потенцијалним кандидатима. Наиме, већ приликом коришћења пре-
тприступних фондова започиње припрема за коришћење структурних 
фондова и Кохезионог фонда који су доступни само земљама чланицама. 
Региони и локалне самоуправе играју кључну улогу у процесу интеграција 
у ЕУ, из разлога што се готово 2/3 прописа ЕУ примењује на локалном ни-
воу и 80% средстава фондова ЕУ се троши на локалном и регионалном ни-
воу. Имајући у виду чињеницу да је Србија, у овом тренутку, на почетку 
процеса преговарања за чланство у ЕУ, од изузетне је важности за њу пре-
глед искустава других земаља у процесу територијалног прилагођавања и 
ефеката регионалних политика ЕУ. Посебно су драгоцена она искуства која 
се односе на период 5 до 10 година од почетка тог процеса што ће и бити 
обрађено у овом раду.

Дакле, процес регионализације у многим земљама Европе није усло-
вљен само аутентичним тежњама грађана(регионализмом) или поли-
тичких елита(регионализација), нити је последица раста степена демок-
ратизације друштва, традиције, економских и културних потреба, већ је, у 
великој мери, последица тежње за прикључењем европским интеграција-
ма. Та чињеница указује да је Европска унија заснована, између осталог, на 
регионализацији и регионалној сарадњи као модалитету који у највећем 
степену мири потребу постојања кохезије тако великог броја различитих 
земаља и уважавања специфичних потреба грађана у различитим делови-
ма великог простора Европске уније. 
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РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ У ЕУ

Ако бисмо се питали која је то кључна подела глобализованог света да-
нас, без сумње је то подела на сиромашне и богате. Један аспект те поделе 
се односи и на саме државе које се такође деле на сиромашне и богате, јед-
нако као што и грађани света могу да се сврстају у те две основне групе. 
Анализирајући Европску унију кроз призму мотива њеног формирања и 
развоја, као облик организације и повезивања  држава који никада није 
постојао, поставља се питање да ли је ЕУ одговор Европе на нараслу еко-
номску моћ САД, Кине, Русије и Индије или је и она сама производ опште 
глобализације. Ако Европу посматрамо издвојено од света, примећујемо 
јасне процесе конвергенције, културе, политике, стандардизације у мно-
гим областима и општу економску повезаност. Према професору Паскалу 
Фонтену (2006.) мисија Европе у 21. веку је:

•	 очување мира, просперитета и страбилности за све европске наро-
де;

•	 превазилажење подела на континенту;
•	 осигурање да сваки народ живи у безбедности;
•	 промовисање баланса између економског и социјалног развоја;
•	 суочавање са изазовима глобализације и очување диверзитета ев-

ропских народа 
•	 подржавање заједничких вредности свих Европљана као што су: 

одрживи развој, поштовање људских права и социјална тржишна 
економија.
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Слика 1 - БДП по глави становника (по стандарду куповне моћи), за ниво 
НУТС 2, мерен у % у односу на просек (ЕУ-27=100)2010.

Извор: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics

Објашњење: подаци показују распон од најразвијенијег до најнераз-
вијенијег  региона за сваку земљу; кратка црна вертикална линија је просек 
за ту земљу; зелени кружић се односи на престоницу; наведена су имена 
региона који су најразвијенији.2010. година

Међутим, и Европска унија, упркос прокламованој мисији, бележи ве-
лике регионалне разлике између држава чланица које већ постоје и у окви-
ру самих држава. Дакле, разлике у степену економског развоја и стандарда 
грађана ЕУ су велике (не баш као на светском нивоу) и у оквиру држава и 
унутар саме ЕУ. Начин на који Европска унија покушава да разреши овај 
проблем и крене у правцу превазилажења разлика у степену економског 
развоја јесте регионална политика(regional policy) Европске уније. Поред 
овог назива често се користи и назив кохезиона политика (cohesion policy). 
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При томе, оба термина се односе на политику чији је конкретни циљ соли-
дарност и смањивање регионалних разлика. Те разлике су постојале оду-
век, међутим, још више су се пробудиле након стварања заједничког тр-
жишта, увођења заједничке валуте и проширења ЕУ. Та околност упућује 
на потребу сталног преиспитивања и формулисања циљева ове политике 
како би она успешно одговорила потребама развоја Европе и отклањању 
неприхватљиво великих регионалних разлика. 

Разлике на нивоу макроекономских показатеља између држава члани-
ца су велике, али се може тврдити да унутар појединих држава чланица 
постоје још већи диспаритети у економској развијености појединачних ре-
гиона. Ове разлике су знатно увећане у ЕУ-27 у односу на ЕУ-15. Графикон 
и изведена табела које пореде вредности БДП према стандарду куповне 
моћи уверљиво доказују ове тврдње.

Као аналитички инструмент за поређења различитих земаља и реги-
она је узет аналитички показатељ БДП према стандарду куповне моћи 
(енгл. purchasing power standard) који ћемо за прилике овог истраживања 
означити као ППС. Он представља БДП по глави становника у % у односу 
на ЕУ-27 просек (слика 1). 

Подаци који су презентовани(табела 1) указују на огромне регионалне 
разлике на нивоу ЕУ. Најсиромашнији регион ЕУ у североисточној Руму-
нији има БДП по становнику свега 24.2% од европског просека, док нај-
богатији део Лондона има вредност 302,7%, што представља однос нешто 
изнад 1:12. Дакле, јасно је да је животни стандард грађана ЕУ неуједначен 
и готово неупоредив када се анализирају и пореде богате и мање богате 
земље ЕУ. Тако је на дну ове лествице Бугарска са просеком од 35,3% у од-
носу на ППС ЕУ, док је Луксембург на врху са 264.3% , што је однос од око 
1:8. Највећи национални регионални диспаритети се уочавају у Великој 
Британији где је Лондон готово четири пута богатији од неразвијеног Ко-
ринвола. Такође су ове разлике велике и у Белгији( 3 пута), Франсуској (3,4 
пута) и Словачкој (3,4 пута). Најмање регионалне разлике између региона 
на националном нивоу уочавају се код Ирске, Холандије, Данске, Шведске, 
Словеније и Португалије и крећу се од 1,4 до 1,8 пута. Што се Србије тиче 
она је на дну ове табеле заједно са Бугарском и Румунијом, при чему се ре-
гионалне разлике у оквиру Србије крећу чак и до 1:12.



82

В. ИлИћ ДЕЦЕНТРАлИЗАЦИЈА ЧлАНИЦА ЕУ И ЊЕНИ ...

Табела 1 Регионалне разлике у земљама ЕУ и одабраним земљама 
кандидатима 2010.

Редни
број Земља Члан 

ЕУ

БДП по становнику (ППС) ЕУ 27=100

Ниво  у односу 
на  ЕУ

Најбо-гатији 
регион

Најсиро-
машнији 
регион

Регио-нални 
однос

1.   Бугарска 2007 35,3 52,2 26,9 1,94
2.   Румунија 2007 35,4 74,8 24,2 3,09
3.   Летонија 2004 49,9 - - -
4.   Пољска 2004 51,3 81,2 35,0 2,32
5.   Литванија 2004 53,2 - - -
6.   Словачка 2004 60,6 147,9 43,1 3,43
7.   Естонија 2004 62,9 - - -
8.   Мађарска 2004 64,3 104,9 40,9 2,56
9.   Португалија 1986 75,4 106,3 59,8 1,77

10.   Чешка 2004 76,6 160,3 59,8 2,68
11.   Малта 2004 77,4 - - -
12.   Словенија 2004 86,9 104,7 71,6 1,46
13.   Кипар 2004 92,6 - - -
14.   Грчка 1981 96,4 131,1 59,1 2,21
15.   Шпанија 1986 103,8 133,9 69,7 2,04
16.   Италија 1958 104,8 136,7 66,9 2,04
17.   Француска 1958 111,9 172,6 50,5 3,40
18.   Финска 1995 115,1 139,5 85,3 1,63
19.   Немачка 1958 115,2 202,1 74,2 2,72
20.   Велика Британија 1973 119,3 302,7 77,4 3,91
21.   Белгија 1958 121,1 240,5 79,5 3,02
22.   Шведска 1995 123,8 172,2 105,4 1,63
23.   Данска 1973 126,7 161,0 94,9 1,69
24.   Аустрија 1995 128,8 142,7 88,7 1,60
25.   Холандија 1958 131,1 164,0 96,3 1,70
26.   Ирска 1973 143,7 158,1 104,3 1,51
27.   Луксембург 1958 264,3 - - -
28.   Хрватска 2013 61,0 - - -
29.   Македонија - 35,0 - - -
30.   Турска - 56,0 - - -
31.   Србија - 35,0 - - -

Извор: Еуростат: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics

Оно што карактерише динамику развоја појединих региона унутар Ев-
ропске уније јесте да се брже развијају региони главних градова национал-
них држава у односу на остале регионе, а посебно у односу на периферне 
регионе који, углавном, имају спорији раст. Упркос овом општем тренду 
тешко је на бази макроекономских показатеља (БДП, стопа незапосле-
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ности) донети егзактне закључке о томе колика је ефикасност регионал-
не политике ЕУ, имајући у виду различите податке у различитим земљама 
који не могу да упуте на превише општих правила и закључака. Још ни 
једно истраживање до сада није јасно дало одговор на питање да ли се ре-
гионалне разлике у економском развоју различитих делова ЕУ повећавају 
или смањују како на националном нивоу тако и међу различитим земља-
ма. Ако се посматра ППС у % у односу на просек ЕУ-27 за 2005. годину (го-
дина након великог проширења ЕУ) и упореди са подацима за 2012. годину 
може се закључити да се разлике на националном нивоу између развије-
них и мање развијених држава ипак смањују, али незадовољавајућим тем-
пом. Треба, истине ради, подвући и чињеницу да су нове чланице обориле 
просек ППС за ЕУ-27, што се мора узети у обзир када су у питању старије, 
развијеније чланице којима је вредност ППС за 2012. годину утврђен на 
бази ниже основе. 

Оно што је реалан закључак јесте да (ако се изузме актуелна економска 
криза од 2008. године до данас) готово све земље ЕУ бележе константан 
економски раст на једној страни, али и расту разлике између региона у ок-
виру појединих држава. Због тога што постоје различити трендови у раз-
личитим државама ЕУ нема општег правила и закључка везано за регионе, 
већ се они према критеријуму раста БДП деле на (Rodrigez-Pose, 2003.):

•	 регионе које су имали мање од просечног БДП на почетном нивоу, 
али који су имали ниво раста већи од просека (catching-up regions, 
енгл.) као што су нпр. Сардинија, Канарска острва и делови меди-
теранске Француске;

•	 регионе који су имали БДП већи од просечног у својим земљама и 
који су такође имали већи ниво раста од просека (winning regions, 
енгл) и то су махом градови као што су Брисел, Лондон, Мадрид, 
Лацио, Милано и Хамбург, Штутгарт, Минхен и Амстердам;

•	 региони који су имали нижи ниво БДП од просека и који су има-
ли нижи ниво раста од просека (loosing regions, енгл.) као што су 
Јоркшир и Хумберсајд у Енглеској, Валонија у Белгији, Север Па де 
Кале у Француској, Кампања и Сицилија у Италији и неки делови 
северозападне Шпаније и централног Португала и

•	 региони који су имали ниво БДП већи од просека и који су имали 
ниво економског раста испод просека (falling behind regions, енгл.) 
каквих је најмање, свега неколико у Грчкој, Француској и Италији.

На овом месту је важно подвући једну контроверзу појма уједначеног 
или равномерног економског развоја ЕУ која је последица тумачења чла-
на 158. Уговора из Мастрихта који каже: „Заједница има за посебан циљ 
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смањење диспаритета у степену развијености различитих региона, као и 
заостајање најмање развијених... “ 

Овај члан нипошто не значи смањивање регионалних разлика редист-
рибуцијом акумулације богатих ка сиромашним регионима, већ се та раз-
лика смањује конвергенцијом кроз већи раст БДП, кроз конкуренцију и 
раст запослености. Дакле, идеја ЕУ јесте да се кроз тржишну утакмицу 
смањују регионалне разлике, а да фондови ЕУ за реализацију регионалне 
политике припреме мање развијене за ту утакмицу. Ту, у основи, и лежи 
кључна контроверза политике Европске уније. Наиме, тржишна утакми-
ца ствара регионалне разлике и неравномеран економски развој је управо 
економска законитост. Зато је тешко поверовати да је диспаритете могуће 
отклонити само путем тржишта. Досадашњи развој ЕУ посматран у ди-
намици је показао да су постојеће разлике остале, а у многим случајевима 
и продубљене. Због те чињенице регионална политика ЕУ је од изузетне 
важности за сваку земљу чланицу, а посебно за оне земље које тек треба то 
да постану, као што је Србија.

АНАЛИЗА УТИЦАЈА РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Полазећи од кључне претпоставке и циља овог истраживање, а то је 
да се утврди веза регионализације (децентрализације) и равномерног еко-
номског развоја, поставља се низ питања који захтевају одговоре. Да ли је 
довољно регионализовати земљу и на тај начин обезбедити равномерност 
у развоју или је неопходно и нешто више од тога? Да ли регионализација 
и тежња за равномерним развојем имају своју цену и да ли је остварење 
тог циља заправо нова прерасподела дела друштвеног богатства мимо тр-
жишта? Да ли се кроз ту прерасподелу успоравају и обесхрабрују они који 
су успешнији и продуктивнији од других и да ли регионализација може 
да значи и спорији укупни економски раст једне земље? Да ли се улазак у 
Европску унију „исплатио“ новим чланицама?

Одговори на ова и многа друга питања нису ни лаки ни једнозначни, 
на нека од њих ће покушати да да одговор и ово истраживање, без пре-
тезија да то буду коначни одговори, а имајући у виду и то да се друштво 
перманентно креће од централизације ка децентрализацији и обрнуто у 
зависности од многобројних фактора. Економски развој такође има своје 
дилеме и такође, гледано историјски, креће се на релацији између либера-
лизма и интервенционизма све у завистости од степена економског бла-
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гостања и коњуктуре. Дакле, увек је присутан дуализама у посматрању и 
објашњавању друштвених појава, па тако и у овом изучавању та чињеница 
неће бити занемарена.

На овом месту треба истаћи неспорну чињеницу да су данас најразвије-
није земље света, а посебно Европе више децентрализоване од оних мање 
или недовољно развијених. Како бисмо могли да извршимо поређења 
различитих земаља неопходно је узети одређене показатеље њиховог еко-
номског развоја и њих посматрати у динамици и кроз призму степена 
децентрализације, односно регионализације. За потребе овог истражи-
вања узећемо неколико параметара као што су раст и кретање БДП према 
стандарду куповне моћи, стопу незапослености и стопу економског раста 
у одабраним земљама Европске уније (табела 2). Све ове параметре ћемо 
анализирати кроз регионални аспект како би смо видели у једној времен-
ској динамици колико политичке одлуке о регионализацији и децентрали-
зацији утичу на квалитет и квантитет економског развоја. Државе које су 
одабране за сврху овог истраживања су претежно бивше социјалистичке 
државе, упоредиве са Србијом, које су различитим интензитетом крену-
ле у процес децентрализације и регионализације. Неке су попут Словачке, 
Чешке и Пољске и Румуније(донекле) кренуле у озбиљну регионалниза-
цију, док су све остале земље остале суштински унитарне и централизова-
не, са ограниченим овлашћењима локалних самоуправа и регионима као 
статистичким и планским ентитетима.

Анализа обухвата прву декаду 21. века када је процес децентрализације 
и регионализације почео “да узима маха“ у овим земљама. Управо почет-
них пет до десет година децентрализације показује прве мерљиве ефекте 
и у погледу економског развоја. Већина посматраних земаља је процесе 
територијалног прилагођавања и суштинске децентрализације отпочела 
почетком овога века.
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Табела 2 - Ефекти децентрализације и регионализације у одабраним 
државама ЕУ

Д
рж

ава

Територија
БДП према стандарду 
куповне моћи у % од 
просека ЕУ-27

Раст БДП 2003-2010.
Незапосленост 
2003-2010.

С
ловачка

2003.
год.

2010. 
год.

+/- У овом периоду Словачка је 
имала просечан раст БДП од 
5,08%(НБР-најбржерастући -регион- 
Средња Словачка12,4%, НСР-
најспоријерастући регион Јужна 
Словачка 9,1% у 2007.) 
Незапосленост је са 18.4% у 2003. 
пала на 13,9% у 2010. (Братислава 
4,3%, Средња Словачка 15,3% у 2007.)

Најразвијенији регион 
Братислава 125 176 + 40,8%

Најнеразвијенији регион 
источне Словачке 41 49 +19,5%

Просек Словачке ППС 56 73 +30,3%

Ч
еш

ка

Најразвијенији регион Праг 160 172 + 7,5% Чешка је имала просечан раст БДП 
од 3,6%(НБР Праг 9%, НСР Југозапад 
1,1% у 2007.) 
Незапосленост у 2003. 9,2%, 2010. 
9,9% (Праг 2,4%, Северозапад 9,5% у 
2007.)

Најнеразвијенији регион 
Северозапад 59 63 + 6,8%

Просек Чешке ППС 77 80 + 3,8%

П
ољ

ска

Најразвијенији регион 
Мазовјецки 76 102 + 34,2% Просечан раст БДП у овом периоду 

4,7% (НБР Доњосласки 9%, НСР 
Заходнопоморски 2,9% у 2007.) 
Незапосленост 2003. 20,5%, у 2010. 
12,1% (Сласки 5,1%, Доњосласки 
12,7% у 2007.)

Најнеразвијенији регион 
Подкратачке 35 42 + 20%

Просек Пољске ППС 49 63 + 28,6%

М
ађарска

Најразвијенији регион 
Козеп 99 107 + 8,1% Раст БДП у просеку 1,48% (НБР 

Козеп 4,1%, НСР Дел алфоклд -2,4% 
у 2007.)
Незапосленост 2003. 6,1%, 2010. 
11,8% (Козеп 4,7%, Езак 12,3%) 

Најнеразвијенији регион 
Езак 41 41 0%

Просек Мађарске ППС 63 65 + 3,1%

С
ловенија

Најразвијенији регион Запад 101 100 -0,01% Раст БДП у просеку 2,52% (у 2007. је 
раст и НБР и НСР био 7%)
Незапосленост у 2003. 6,5%, 2010. 8% 
( Запад 3,9%, Југ 5,6% у 2007.)

Најнеразвијенији регион Југ 69 69 0%
Просек Словеније ППС 84 84 0%

П
ортугал

Најразвијенији регион 
Лисабон 112 112 0% Раст БДП у просеку 0,53% (НБР 

Север 3,7%, НСР Мадеира -1,1% у 
2007.)
Незапосленост 2003. 6.9%, 2010. 
12,3% (Акорес 4,3%, Север 9,4% у 
2007.)

Најнеразвијенији регион 
Север 63 65 + 3,1%

Просек Португала ППС 80 81 + 1,25%

Рум
унија

Најразвијенији регион 
Букурешт 63 111 + 76,2% Раст БДП у просеку 4% (НБР 

Североисток 10,3%, НСР Југоисток 
2,3% у 2007. )
Незапосленост 2003. 7,2%, 2010. 
7,2% (Букурешт 4,1%, Југоисток 8,5% 
у 2007.)

Најнеразвијенији регион 
Североисток 22 29 + 31,2%

Просек Румуније ППС 31 47 + 51,6%

Бугарска

Најразвијенији регион 
Југозапад 49 75 + 53,1% Раст БДП у просеку 4,72% (НБР 

Југозапад 13%, НСР Југоисток -1,2% 
у 2007.)
Незапосленост 2003. 15,9%, 2010. 
8,9% ( Југозапад 3,9%, Североисток 
10,8%)

Најнеразвијенији регион 
Северозапад 26 26 0%

Просек Бугарске ППС 34 44 + 29,4%

Извор: Еуростатhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics
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Из овог аналитичког приказа могуће је извући нека општа правила и 
закључке:

1) Са већим степеном децентрализације и регионализације повећава 
се општа стопа раста (БДП). Регионализација развија конкурент-
ност међу регионима. Централизоване и унитарне државе имају 
спорији економски раст, али и релативно мање регионалне разлике. 
Треба имати у виду да је ово, ипак, само тенденција и не би се могло 
подвести под законитост јер се то као правило не може потврдити 
у сваком случају из разлога јер и други фактори имају утицаја на 
равномерност и брзину економског развоја;

2) Регионализација, сама по себи, не смањује регионалне разлике – 
напротив оне се, углавном, увећавају. Оно што је позитивно, јесте 
да је раст приметан код свих региона, али је бржи код оних најраз-
вијенијих;

3) Код свих земаља се у развоју примећује утицај коришћења фондова 
Европске уније намењених превазилажењу регионалних разлика 
на нивоу ЕУ. Њима се улазак у ЕУ свакако исплатио. Стопе раста су 
код појединих земаља високе због релативно ниске основе, на јед-
ној, али и због великог прилива средстава из ЕУ фондова, на другој 
страни (Румунија, Бугарска, Словачка, Пољска);

4) Економска криза из 2008. је успорила раст, повећала незапосленост 
и повећала регионалне разлике у готово свим земљама Европске 
уније;

5) Све земље су у посматраном периоду (2003-2010) кренуле са озбиљ-
ним смањењем незапослености (осим Португала), с тим, што се тај 
ефекат од 2008. године битно умањује;

Ако анализирамо појединачно земље из овог табеларног приказа уо-
чићемо много специфичности и приличан број егзактних ефеката поли-
тика брже или спорије децентрализације, регионализације и равномер-
ног регионалног развоја. Тако, на примеру Словачке видимо типичне 
карактеристике и ефекте суштинске децентрализације и регионализације 
(која почиње практично од 2002. године). Према стандарду куповне моћи 
(ППС) у % у  односу на ЕУ-27, Словачка у периоду 2003-2010. расте око 30%, 
с тим, што Братислава расте 40%, а Источна Словачка око 20%. Уочава се 
да најразвијенији регион расте много брже од најнеразвијенијег. Међутим, 
податак о БДП на нивоу региона дат из предкризне 2007. године, где регион 
Средње Словачке који има највећу стопу незапослености од 15,3% и спада у 
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мање развијене, расте најбрже са 12,4%, говори о томе да се чине покушаји 
уравнотежења регионалних разлика. То је очигледно недовољно да би се 
разлике у потпуности превазишле или макар смањиле. Од свих посматра-
них земаља Словачка је забележила највећу просечну стопу БДП од преко 
5% у посматраном периоду. Треба истаћи и чињеницу да је она од свих 
земаља извршила и најозбиљнију регионализацију и децентрализацију.

Чешка има скромнију стопу раста БДП у овом периоду од 3,6%, али и 
нешто  мање регионалне разлике у односу на Словачку, мада су ипак очиг-
ледне између Прага (172 ППС) и региона Северозапад (63 ППС), који су 
у посматраном периоду прилично уједначено расли – 7,5%, односно 6,8% 
раст ППС у односу на 2003. годину. Овде је индикативан пример Мађарске, 
која је у односу на Словачку и Чешку веома централизована. Она има врло 
скроман помак у расту БДП од свега 1,48% у овом периоду. Према ППС 
стандарду најнеразвијенији регион у Мађарској (Езак) је 2010. године тамо 
где је и био 2003. на свега 41, док се најразвијенији регион Козеп померио 
са 99 на 107 тј. за око 8%. Најнеразвијенији регион Езак има и највећу стопу 
незапослености од преко 12% у посматраној 2007. години у односу на Козеп 
са 4,7%. Дакле, Мађарска има проблем са бржим економским развојем и 
регионалним разликама, између осталог, и због снажне централизације. У 
овом приказу Словенија има нешто слабији економски раст од 2,52%, који 
је прилично уједначен и без изразитих регионалних разлика које су далеко 
видљивије код осталих земаља. Бугарска и Румунија имају доста велики 
раст (пре свега због ниске основе), док анализа ППС стандарда показује 
на изузетан раст регионалних разлика у корист престоница (Софије и Бу-
курешта), а на рачун неразвијених делова земље. Тако је неразвијени део 
Бугарске (Северозапад) према ППС остао у 2010. тамо где је и био у 2003. 
тј. на 26% ППС у односу на ЕУ просек, док је Софија (Југозапад) отишла са 
49 на 75% ППС, односно порасла за преко 53% у односу на 2003. годину. У 
Румунији је најразвијенији регион Букурешт порастао за 76%, али је и нај-
неразвијенији регион порастао за око 31% посматрано кроз ППС стандард, 
чиме су регионалне разлике увећане. 

Овом анализом је обухваћен и Португал који је изразито централизо-
вана „стара“ чланица ЕУ који има најскромније стопе раста од свега 0,53% 
у просеку и који, заправо, стагнира. Оно што се може уочити јесте да је нај-
неразвијени регион Португала (Север) смањио разлику у односу на Лиса-
бон за око 3,6% посматрано кроз ППС стандард, што би се могло тумачити 
деловањем регионалних политика ЕУ у правцу превазилажења регионал-
них разлика.
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Сви ови примери и анализе различитих земаља посматране кроз при-
зму децентрализације и регионализације су важни за евентуално будуће 
опредељење Србије на који ће начин и како прилагодити своју територијал-
ну организацију потребама сопственог развоја. Оно што је важан елеменат 
јесте „добро управљање“ као незаобилазни принцип организовања држав-
не власти и услов за њену ефикасност у свим аспектима, а нарочито када су 
у питању децентрализација и регионализација. Добро управљање је услов 
модерне и успешне државе без кога је свака политика и реформа држа-
ве (па и она у правцу регионализације) осуђена на пропаст. Практично, 
децентрализација и регионализација могу само путем добре јавне управе 
поспешити равномерни  економски развој Србије у будућности.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Након рушења Берлинског зида долази до јачања Европске уније и све 
јаче глобализације која доводи до повезивања држава на различитим ос-
новама. Класична држава двадесетог века мења свој концепт тако што део 
суверенитета уступа наднационалним организацијама, а део својим дело-
вима (регионима, областима и локалним самоуправама). Таква промена 
концепта државе подразумева потпуну реформу управљања модерном 
државом која иде у правцу децентрализације и већег степена укључења 
грађана у доношење одлука (демократизација). Један од основних пра-
ваца реформисања савремених држава, посебно у Европи, јесте региона-
лизација, као посебан облик децентрализације земље. Регионализација 
последњих деценија постаје стандард у територијалној организацији ев-
ропских земаља, нарочито оних које теже европским интеграцијама као 
што је то Србија.

Имајући у виду специфичне околности у којима се налази Србија да-
нас, неопходно је формулисати одређене препоруке за будућност када је 
у питању могућа регионализација земље. У оквиру ових закључних раз-
матрања посебно истичемо да у овом историјском тренутку Србија није 
спремна за потпуну(самоуправну) регионализацију. Разлози за то леже у 
чињеници да Србија није спровела неопходне реформе које су предуслов 
за успешну регионализацију. Да би се оствариле минималне претпоставке 
за успешну регионализацију Србије у будућности неопходно је:

•	 Извршити реформу јавне управе која подразумева професионализ-
цију управљања (на принципима „доброг управљања“) кроз осло-
бађање од партијског утицаја, дебирократизацију администрације 
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и њену оријентацију на управљање према циљевима, као и корпо-
ратизацију управљања јавним предузећима;

•	 Успоставити ефикасне механизме за борбу против криминала и ко-
рупције који подразумевају законодавни оквир и институције који 
ће свести ову најштетнију појаву у нашем друштву на „друштвено 
прихватљиви“ ниво;

•	 Изменити Устав, донети законе који ће створити „правну државу“ 
и добар амбијент за економски развој. Промене Устава би створиле 
институционалне претпоставке за регионализацију, док би измене 
многих закона морале да створе јаку правну државу са снажним и 
независним институцијама, где би уговор као основни инструмент 
пословних односа заузео централно место у правном систему, чиме 
би се избегла садашња несигурност у пословању где су  повериоци 
у подређеном положају и где нема доброг амбијента за инвеститоре;

•	 Елиминисање високог нивоа сиве економије је предуслов за еко-
номску и финансијску одрживост будућих региона. Са нивоом 
сиве економије од преко 30% Србија нема никаквих изгледа за ста-
билно финансирање будућег развоја и елементарних надлежности 
било ког нивоа власти;

•	 Промена негативног става према процесу регионализације Србије. 
За већину грађана Србије регионализација има призвук сепаратиз-
ма и цепања државе, пре свега, због болне и трагичне прошлости 
на простору бивше Југославије. Неопходно је спроводити контину-
ирану активност на информисању грађана(кроз медијску кампању 
у оквиру Стратегије регионализације) о предностима регионализа-
ције и могућности за непосреднији утицај на одлучивање о живот-
ним питањима;

•	 Јачање улоге локалних самоуправа путем јасног дефинисања њихо-
вих надлежности и обезбеђења сталних и стабилних извора финан-
сирања. У будућој регионализованој Србији је најважнија „равно-
тежа“ у финансирању и расподели надлежности свих нивоа власти, 
чији односи подразумевају партнерство, а не пуку хијерархију;

•	 Трајно решење питања Косова и Метохије које подразумева исто-
ријски договор Срба и Албанаца око уређења заједничког прос-
тора на начин који неће бити на штету једног, а корист другог 
народа. Када је у питању Аутономна покрајина Војводина, због „ис-
торијског“ карактера њене аутономије неопходно је обезбедити та-
кав модел регионализације који ће омогућити Војводини да задржи 
све своје специфичности,  посебно оне културне и мултиетничке. 
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Та околност имплицира,  вероватно „асиметрични“ модел региона-
лизације Србије, са Војводином као „специфичним“ регионом;

•	 Израда Стратегије регионализације Србије која би дефинисала чи-
тав „ходограм“ активности и догађаја и утврдила индикаторе за 
вредновање сваке појединачне активности на том путу. Ова стра-
тегија мора да буде усклађена са већ донетим стратегијама које се 
односе на борбу против криминала и корупције, сиромаштва, под-
стицање регионалног развоја и другим стратешким документима;

•	 Почетку регионализације Србије би морала да претходи снажна 
и већинска одлука политичке елите у Србији коју би потврдили 
грађани на референдуму о регионализацији.Процес суштинске ре-
гионализације Србије би могао да траје 5 до 10 година од доношења 
такве одлуке.

Чињеница да Србија, у овом тренутку, нема реалних претпоставки за 
успешну регионализацију не значи да од ње треба да одустане. Реформе и 
предуслови о којима смо говорили су неопходни Србији без обзира хоће ли 
се регионализовати или не. То је, како смо већ и рекли, политичка одлука 
која се темељи на процени доносиоца одлука да ће таквом територијал-
ном и државном организацијом Србија бити боља држава и у функцији 
остварења интереса највећег броја својих грађана. Претходна излагања су 
показала да регионализација нужно не води превазилажењу регионалних 
разлика – напротив, у већини регионализованих земаља оне су се и увећа-
ле. Међутим, регионализоване и децентрализоване земље бележе бржи 
укупан економски развој који се огледа у чињеници да сви региони еко-
номски расту, али најбрже они најразвијенији. Имајући у виду околност да 
Србија има највеће регионалне разлике у Европи њен модел развоја који би 
се заснивао на регионализацији мора да обухвати и механизме који ће тај 
развој континуирано уравнотежавати. 

Један од најважнијих мотива Србије да крене путем регионализације 
јесте њено опредељење да у периоду од 6 до 8 година постане чланица Ев-
ропске уније. У досадашњим анализама смо утврдили да се Европски фон-
дови претежно усмеравају управо преко региона што је додатни аргумент 
за убрзану суштинску регионализацију Србије. На основу свега што је из-
нето јасно је да регионализација може да има позитиван утицај  економски 
развој Србије, уз услов да се спроведу неопходне реформе и обезбеди до-
бро управљање као „средњи елемент“ и веза регионализације и економског 
развоја.
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SUMMARY 
DECENTRALIZATION OF EU MEMBER STATES AND 

ITS EFFECTS ON REGIONAL DEVELOPMENT – 
EXPERIENCES AND RECOMMENDATIONS FOR SERBIA

The aim of this study is to analyze the effects of decentralization and 
regionalization to the economic development of different EU member states, and 
in particular to the regional dimension of this development and the tendencies of 
regional differences in the observed countries. The introduction will indicate the 
adjustment process of territorial organization of the EU member states caused 
by the needs to implement various EU policies. This process happens mainly 
through regionalization, which confirms the thesis that Europe is becoming 
a Europe of regions. The paper goes on to point out the problem of regional 
disparities and the central part of the study analyses the effects of regionalization 
on the economic development and regional differences in the selected countries 
. The concluding remarks will be exposed conclusions and recommendations 
for the political and economic decision-making in Serbia when it comes to 
itspossible regionalization and the EU accession process.

Keywords: decentralization , regionalization , regional differences , economic 
development and good governance.
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IntRoDuCtIon

Consumer protection, as a complex concept, involves many legal, economic, 
health, safety and other aspects regulated and controlled by the state through 
relevant laws and regulations. Consumer protection also includes consumer’s 
self-protection which implies cooperation of the consumer with the state, 
local governments and other institutions in order to pressure manufacturers 
and service organizations into recognizing and granting customer’s rights. In 
this way, the modern consumer, in an environment of the limited purchasing 
power, becomes a “reasonably circumspect consumer”. In addition to the 
internationally recognized basic consumer rights, the so-called “digital rights”, 
“technical neutrality”, the right to non-discrimination and the other rights of 
the consumers cannot be disregarded in the modern business environment. 

Personal liability of consumers is very important in this context. Therefore, 
the customer should be educated, informed and cautious, so as not to become 
the victim of various abuses present in the market. The main responsibility for 
the implementation of legal provisions on the consumer protection lies with the 
government and other relevant institutions which have an obligation to protect 
consumers, as well as to take measures to improve consumer rights. This means 
that manufacturers, interagents and service providers must fully comply with all 
laws, bylaws and regulations on consumer protection, in a fair, responsible and 
appropriate manner, in accordance with the consumer interests. They should 
also act in line with good manufacturing practice, be socially responsible and 
have the moral and legal obligations to respect the rights of the customers. The 
roles of civil society and independent consumer associations and networks 
are of great importance for the protection of consumers and their rights in a 
sustainable, effective and efficient way. In this sense, the initiative for the 
establishment of an Association of Independent Consumer Organizations of 
the Western Balkans is a part of a joint effort for the promotion of European 
standards and practices at the national level, with the aim of improving quality 
and safety of domestic products and providing information and education to the 
consumers in the countries belonging to the aforementioned region. As candidate 
or potential candidate countries for EU membership, these countries either seek 
to harmonize their customer protection systems, or transpose EU regulations 
into national legislation and incorporate them into the national strategies. 
International cooperation in the field of consumer and citizen involvement in 
the development and implementation of the concept of consumer protection 
through the creation of a network of state institutions and bodies, consumer 
organizations and associations, joint programs, etc., will contribute to the faster 
EU integration of the Western Balkans.
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BACKgRounD AnD LIteRAtuRe ReVIeW

Consumer protection issues have been given attention by the developed 
countries, since the early 1900’s.  The philosophy of “consumerism” emerged in 
the USA during the sixties. It is in the USA, where the first federal law on the 
protection of consumers (Consumer Product Safety Act) was enacted in 1972 
by the government. In 1985, the UN General Assembly adopted the Resolution 
39/248, which established guidelines on consumer protection. By adopting the 
aforementioned Resolution on consumer protection, the United Nations strives 
to influence as many member countries as possible to implement national laws 
and regulations in order to regulate more efficiently the consumer rights in all 
the relevant areas.

The first set of eight basic consumer rights was defined by consumer 
organizations and the International Organization of Consumers Unions (IOCU): 
the right to safety; information; choice; to be heard; the right to satisfaction of 
basic needs; redress; education and a healthy environment. The European Union 
has redefined the eight universal rights of consumers and translated them into 
ten basic principles of consumer protection in the EU, which are (GOPA, 2009): 

1) Buy what you want, wherever you want – the freedom to shop in any 
Member State of the EU, knowing that after returning home, the buyer 
will be charged customs duty or additional VAT.

2) If it does not work, send it back – if the product that a customer buys 
doesn‘t conform to the agreement made with the seller at the time of 
purchase, the customer can take it back.

3) High safety standards for food and consumer goods – food safety is 
monitored from “farm to fork”. The unsafe products must be withdrawn 
from the market. 

4) Know what you are eating – the full details of the ingredients used to 
make a food product must be printed on the label or on the packaging.

5) Contracts should be fair to consumers – the EU law prohibits unfair 
contract terms and protects consumers from this type of abuse.   

6) Sometimes consumers can change their mind – the EU law on “distance 
sellers“ allows consumers to cancel the contract, without giving reasons, 
within seven working days. The same applies to buying from mail order, 
Internet or telesales companies. 
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7) Making it easier to compare prices – EU law requires supermarkets to 
display the unit price of products (it is necessary to specify how much 
the product costs per its unit of measure, kilo, liter, etc.) so that the 
consumers can decide which one is the best value for money; the same 
regulations apply to taking a loan from the bank or applying for a credit 
card, only in this case the bank is required to provide the final amount 
of the interest rate to be paid annually.

8) Consumers should not be mislead – advertising (e.g. sellers congratulate 
customers on winning the first prize in their lottery in order to make 
them buy a product) that misleads or deceives the consumers is prohibited 
under the EU law. 

9) Protection while you are on holiday – travel agencies are required to 
specify their responsibilities and rights in the travel contract.

10) Effective redress for cross-border disputes – consumers must be able to 
seek out the best deals anywhere in Europe, for this purpose European 
Consumer Centres Network (ECC/Net) was established.

These ten principles can be further systematized into three basic groups of 
legal norms that regulate the following (GOPA, 2009): 1) control of consumer 
products and consumer services; 2) providing accurate information to 
consumers; and 3) contract between the seller and the consumer, i.e. terms and 
conditions that include special rules designed for the benefit of consumers in 
order to protect the consumer who is the weaker and less informed party to a 
contract.

It should be especially noted that what is happening in Europe is not brilliant 
and the consumer rights should be developed in parallel with the development of 
the European Union’s internal market.

The important institutions for the protection of consumers in the European 
Union are (Nikolov, 2012; Grandov et al., 2012): 

•	 The	European	Commission	-	 the	executive	body	which	represents	 the	
interests of Europe as a whole; 

•	 European	Parliament	Committees;	
•	 Committee	on	Internal	Market	and	Consumer	Protection;	
•	 Economic	 and	 Social	 Committee,	 which	 is	 responsible	 among	 other	

things for issuing opinions on matters of economic and social policy 
relating  to consumer protection; 
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•	 European	Consumer	Organization	(BEUC)	-	one	of	the	most	influential	
platforms of the European associations and institutions that affects the 
development of consumer policy in the European Union, which consists 
of national organizations and consumer organizations from some of the 
EU accession countries; 

•	 European	Consumer	Consultative	Group,	which	includes	representatives	
of national consumer protection organizations, as well as the 
representatives of the European Commission; 

•	 The	 European	 Consumer	 Centers	 Network,	 ECC/Net,	 an	 EU-wide	
network which connects all consumer centers in the Member States. 

In the literature there is a great number of opinions concerning the key points 
of the consumer protection, for example, Jobber (2006), O’Guinn, Allen & Van 
den Bergh (2004), Božidarević & Salai (2007), Salai & Božidarević (2009), Salai, 
Kovač & Grubor (2010), Duncan (2005), Parnes (2006), Kuneva (2007), Lewis 
(2009), Donoghue & De Klerk (2009), Henry (2010), Mierzwinski (2010), Maričić 
(2005), Rkman (2007), Senić, R. & Senić, V. (2008), Grandov et al. (2012) and etc. 
However, the most commonly accepted view is that at the heart of the consumer 
protection is a reasonably circumspect consumer, followed by the protection 
of health, safety and economic interests, as well as efficient functioning of the 
markets and free movement of goods and services (Salai, Hegediš & Grubor, 
2007).

In accordance with the obligations under the Stabilization and Association 
Agreement, Western Balkan countries have transposed mandatory guidelines 
referring to the consumer protection policy in their national laws and programs. 
However, since many examples in everyday practice show that this area requires 
much greater action and commitment of all relevant actors. 

ReSeARCh MethoDoLogy

For the purpose of analysis conducted in this paper, and in line with its 
subject matter, the following research methods were used: scientific method 
of analysis and synthesis; the method of comparison and analogy in terms of 
comparing the practices in the field of consumer protection in the Western 
Balkans, and descriptive research method. With reference to the initial 
hypothesis, the verification method was applied. The parameters used in the 
comparative analysis are based on the fundamental principles that form the 
legal and economic system of consumer protection in the European Union. The 
following aspects related to the field of consumer protection were compared: 
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•	 National	laws	and	programs	regulating	consumer	protection;
•	 Institutional	framework	related	to	market	surveillance;
•	 Out-of-court	settlement	of	disputes;
•	 The	manners	of	self-organization	and	representation	of	consumers;
•	 Consumer	education	and	informing;
•	 The	achieved	level	of	consumer	protection.

The mentioned methods are used within a framework of theoretical and 
empirical approaches to consumer protection.

ConSuMeR PRoteCtIon – CoMPARAtIVe AnALySIS BetWeen 
CountRIeS oF the WeSteRn BALKAnS

The initial hypothesis this paper builds on is that improving consumer 
protection in the Western Balkan countries depends on the comprehensiveness 
and continuity of the efforts invested by all key stakeholders involved in 
improving consumer protection. It includes the harmonization of legislation with 
the most recent EU standards, strengthening and improving the institutional 
capacity in a contemporary dynamic environment and in the conditions of 
numerous internal problems present in these countries. In this regard, it is 
important to identify the key problems in this area as well as to seek the best 
solutions for solving them, in terms of the European integration process, bearing 
in mind that consumer protection policy is an area that can directly contribute 
to the success of economic reforms in the Western Balkan countries, increase 
competitive abilities of their national economies, realization of human rights 
and democratization of society as a whole. 

A clearer picture of consumer status and the need for continuous improvement 
of this segment of the EU law is acquired through a comparison of the Western 
Balkan countries, and is based on the parameters set out in the methodology of 
the comparative analysis (Table 1).



101

СТР.  95-118

Table 1 - Consumer protection–comparative analysis between countries of the 
Western Balkans

Aspects Albania
bosnia and 

Herzegovina 
(b&H)

Macedonia Monte-
negro serbia Kosovo

Law on consumer 
Protection

consumer Protection 
Program / strategy

NR 9135/2003
NR 
9902/2008

Strategy on 
Consumer 
Protection 
and Market 
Surveillance 
2007-2013

SG 17/02, 
44/04, 25/06

National 
Annual 
Consumer 
Protection 
Programs of 
B&H 2010-
2013

SV 63/2000, 
4/2002, 
38/04, 77/07, 
103/08, 24/11

Consumer 
Protection 
Programs 
2011-2014

SL 26/07, SL 
2/14

National 
Consumer 
Protection 
Program 
2012-2015

SG 79/05, 
73/10, SG 62/14

Strategy for 
Consumer 
Protection 
2013-2018

No 17/2004, 03/L-
131/2009
Br.04/L-121/2012 

Consumer 
Protection 
Program 2010-
2014

Inspection 
surveillance Inspectorates and other bodies as prescribed by the law

Out-of-court dispute 
settlement

Consumer Ombudsman, Arbitrage Committees for Consumer Protection, Mediation, 
Settlement, State administrative bodies

consumer 
organizations and 
counseling services

Exist at the national, regional and local level – progress in work

consumer education 
and informing 

Training, programs and projects to educate consumers, educational and informational 
materials, courses, seminars, conferences, media, curricula, workshops, counseling, specialist 
literature, TV and radio shows.

the achieved level of 
consumer protection

The consumer protection system in these countries is largely harmonized with the EU 
regulations, but requires ongoing monitoring and improvement.

Source: Authors’ own research, 2014.

DetAILeD exPLAnAtIon oF the CoMPARAtIVe AnALySIS 

The Western Balkan countries have established legal frameworks and 
competent institutions in the area of consumer protection. The gaps concerning 
the compliance with the EU legislation are bridged through the process of joining 
the EU, and in accordance with the more than 20 Directives of the European 
Parliament and Council in the priority fields of the consumer protection and 
Directive 2011/83/EC.

republic of Albania

The Republic of Albania is situated in the West Balkan part of Europe 
with a population of 3.2 million. It has a surface area of 28,750 km². Albania 
signed the Stabilization and Association Agreement with the EU in 2006 and 
is a candidate country for EU membership from June 2014. In the framework 
of the implementation of Article 76 of the Agreement, which directly concerns 
consumers protection policy, further legal reforms were required to make 
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Albanian consumer legislation fully compatible with the European directives. 
In order to improve consumer rights, the Consumer Protection Law was 
passed in 2003, which regulated the safety of goods and services, obligations 
of producers, sellers and service providers, unfair contractual terms, electronic 
commerce and later the Food Law passed in 2007, which regulates the food 
safety in general. The amendments to the Consumer Protection Law from 2003 
were adopted and the new Consumer Protection Law was passed in 2008 (Law 
on Consumer Protection, NR 9135/03 and 9902/08). This law incorporates the 
provisions concerning unfair and aggressive business practices, comparative 
advertisement, time-sharing contracts, consumer credits, energy supply, 
water and telecommunication services etc. The law ensures a much closer 
approximation of the provisions of the Albanian Law to the relevant European 
directives. 

Based on the EU Consumer Policy Strategy 2007-2013, the national 
consumer strategy was adopted and it contains the basic principles, rights and 
responsibilities of consumers, the proposed priorities and measures for the 
implementation of the Strategy. The strategic priorities are (Common Strategy 
on Consumer Protection and Market Surveillance for Albania 2007-2013):

•	 to empower Albanian consumers;
•	 to protect economic interests of Albanian consumers in terms of price, 

choice, quality, diversity, affordability and safety;
•	 to provide Albanian consumers with comprehensive market surveillance 

and transparency;
•	 to protect Albanian consumers effectively from serious risks and threats 

that they cannot tackle as individuals.
Institutions in charge of consumer protection are cited in the 

Common Strategy on Consumer Protection and Market Surveillance for 
Albania 2007-2013. 

Consumer protection is provided by consumer associations, which are 
non-profit, non-governmental organizations, such as the Albanian Consumer 
Association, which organized the conference Consumer Protection in the 
Countries of the South Eastern Europe, with the aim to: reach a better 
understanding of consumer organizations in the region, the establishment 
of electronic communication between organizations in the region, exchange 
of information and educational materials for consumers in the Balkans, with 
emphasis on the need for creating a network of consumer organizations in the 
Balkan region (APOS, 2013).
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By applying SWOT analysis the following weaknesses were perceived: 
insufficient information and consumer education, insufficient programs and 
projects which would support consumer education and public awareness in this 
area. Implementation of European directives and regulations are made difficult 
by budget constraints, limited human and other resources, weak monitoring 
of safety of imported products, incomplete labels in Albanian language and 
insufficient number of the EU documents which are translated into Albanian 
language.

the republic of bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina (B&H) has a territory of 51,280 km² and population 
of 3.84 million. Bosnia and Herzegovina is a potential candidate country for EU 
membership. With the signing of the Stabilization and Association Agreement 
in 2008, the activities on harmonization of regulations in the area of consumer 
protection were launched and a series of laws, directives and legal regulations in 
this field were adopted. The Law on Consumer protection from 2002 and 2004 
and the new Law on Consumer Protection adopted in 2006 introduced European 
standards of market conduct in terms of consumer protection (Law on Consumer 
Protection of Bosnia and Herzegovina, Official Gazette, 25/06, 2006). The new 
law contains provisions that govern modern business: off-premises contracts, 
consumer loans, guarantees for the product or service, electronic payment 
instruments, insurance, package tours, timeshare, unfair terms in consumer 
contracts, etc. An independent institution – the Consumer Ombudsman was 
established in Bosnia and Herzegovina in order to promote good and effective 
implementation of consumer policy. The obligations of the Ombudsman are 
as follows (Law on Consumer Protection of Bosnia and Herzegovina, Official 
Gazette, 25/06, Article 101): to inform consumers about their rights and 
obligations and to provide support to consumer associations in their activities; 
to coordinate his/her activities with those of the entities’ market inspections; to 
deliver decisions in cases of violation of good business practices; to propose and 
initiate resolution of consumer disputes by implementing alternative dispute 
resolution; to contact the Ombudsman for Human Rights, in particular related 
to the services of general interest or public services; to propose the Consumer 
Protection Council and the Council of Ministers the necessary improvements 
of the Law on Consumer Protection, and thus contribute to the efficiency and 
effectiveness of the consumer protection policy. Consumer Protection Council 
and the Council of Ministers have an important role in adopting of the State 
Annual Consumer Protection Program and establishing the key issues of the 
consumer protection policy (Official Gazette B&H, No 76/10, Article 98).
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Information and consumer education are provided by implementing special 
courses, seminars and conferences, through the media and special publications 
for consumer education. 

The institutions in charge of the consumer protection are cited in the Law 
on Consumer Protection of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette, 25/06).

Consumer protection activities are performed by consumer associations, 
which are non-profit, non-governmental organizations operating in Bosnia and 
Herzegovina, the Entities and Brcko District, cantons, cities and municipalities. 
They form an alliance of consumer organizations for mutual aid and cooperation 
with international organizations of consumers. Funds for financing or co-
financing public works are allocated from the budget.

Despite the significant progress in the field of consumer protection, 
consumers in Bosnia and Herzegovina are not as protected as the European 
consumers. Besides the lack of information about the quality of goods and 
services, difficulties in exercising their rights, the existence of monopolies, 
manipulations, fraud, etc., consumers are faced with selective enforcement of 
the law in general, as well as with inefficient inspection service and inadequate 
market monitoring instruments.

the Former Yugoslav republic of Macedonia (F.Y.r. Macedonia)

The Former Yugoslav Republic of Macedonia is a land-locked country with 
an area of 25,713 km² and population estimated at 2 million. F.Y.R. Macedonia 
is a candidate country for EU membership. By signing the Stabilization and 
Association Agreement, Macedonia has accepted a number of commitments 
and therefore undertaken numerous activities related to the harmonization of 
the national legislation with that of the EU in the field of consumer protection. 
Consumer policy in the Republic of Macedonia is recognized as a specific policy, 
and it is included in the highest legal act – the Consumer Protection Law from 
2000. In line with the novelties in the regulation of consumer protection in EU, 
the new Consumer Protection Law was adopted in the SV RM, 24/2011 (Official 
Gazette of the Republic of Macedonia, No 24/2011).

Numerous Rulebooks that govern consumer protection issues (for example 
Rulebook on the Properties of Children’s Toys, Rulebook on Education of Legal 
Persons by State Market Inspectors, Rulebook on Consumer Loans, etc.). The 
Consumer Protection Program, which is drafted and approved annually from 
2011 to 2014, is jointly implemented by consumer organizations of Macedonia, 
the Republic of Macedonia and other public authorities and institutions. The 



105

СТР.  95-118

Program includes consumer policy, legal and financial policies, food and 
nutrition issues, patient rights, education, energy, etc. It sets priorities and 
financial resources for its implementation (Consumer Protection Program of 
Macedonia, 2010).

The Council for Consumer Protection is responsible for the protection 
and realization of the rights of consumers in terms of health, safety, economic 
interests, and for providing regular information in the exercise of their rights.

Consumer protection at the municipal level, and the city of Skopje, 
respectively, is provided through the Consumer Protection Council at the local 
and city level. The procedures such as mediation and settlement prior to trial in 
the case of violation of consumer rights are instituted.

The competent institutions in the field of consumer protection are cited in 
the Official Gazette of the Republic of Macedonia, No 24/2011.

There are many consumer organizations in Macedonia which represent 
consumer interests. 

Despite the considerable development in the regulation of this area, there 
are also considerable problems in realizing the consumer rights, because the 
consumer is often the victim of different manipulations, abuses and frauds. 
Therefore, it is necessary to put effective mechanisms in place in order to protect 
the rights of the consumers and support consumer associations.

the republic of Montenegro

Montenegro has a surface area of 13,812 km² and approximately 625 
thousand inhabitants. Montenegro signed the Stabilization and Association 
Agreement in October 2007 and is a candidate country for EU membership. 
An intensive development of the consumer policy in Montenegro has started 
with passing the Law on Consumer Protection (Official Gazette of the Republic 
of Montenegro, SL No. 26/2007) and a series of other regulatory documents, 
as well as with recognizing the importance of consumer policy (Government 
of Montenegro, 2009). Also, other laws (General Product Safety Law, Law on 
Foreign Trade, Law on Inspection Control, The Law on Mediation, The Law on 
Civil Proceedings, The Law of Contract Obligations, etc.) regulate the issues of 
protection and realization of the rights of the consumers. 
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National Consumer Protection Program (Government of Montenegro, 2012) 
determines the objectives, tasks and priorities in terms of consumer protection, 
funding, international cooperation, etc.

The institutions in charge of the customer protection in Montenegro are 
cited in the Official Gazette of the Republic of Montenegro, SL No. 26/2007.

Inspectorate of the Ministry of Economy carries out the control in three 
regional units: central, southern and northern area. Out-of-court realization of 
the rights of consumers is done through the Arbitration Committee within the 
Chamber of Commerce. 

Consumer organizations have an active part in protection of consumers. 
Their participation is relevant in the preparation of Law and National Consumer 
Protection Program. 

Two major consumer organizations that are registered in Montenegro are 
(Government of Montenegro, 2009): CEZAP and ECOM. Financial support to 
consumer organizations is provided by the state under specified conditions. 
Republic of Montenegro established legal and institutional framework for the 
protection of consumers which is harmonized with that of the EU, although 
there are significant problems concerning a strategic approach to enforcement of 
laws, coordination and cooperation between the bodies in charge of surveillance 
and control, insufficient knowledge of the consumer rights, the existence 
of monopolies and deception of consumers, as well as the lack of effective 
mechanisms to allow consumers to fight for their right to choose.

On 23 December 2013, the Parliament of Montenegro adopted a new 
Consumer Protection Law (Official Gazette of Montenegro, No. 2/2014, 14 
January 2014), which came into force in July 2014. Consumer protection 
is implemented at the national level, at the local level, through consumer 
organizations and their associations that are independent of the authorities 
at the state and local levels, the interests of traders, political parties and trade 
unions. Consumer organizations collaborate with educational institutions 
and conduct other relevant activities concerning providing information and 
education in the field of consumer protection. All relevant by-laws are to be 
drafted within nine months from the coming into force of this Law (Consumer 
Protection Law, 2014, Article 184). Along with significant advancements in terms 
of the rights of the consumers, there are special Articles of this Law that shall 
be implemented from the date of accession of Montenegro to the EU. These are: 
Article 119, paragraph 3 (which stipulates when consumer organizations initiate 
proceedings for the protection of the collective interests of consumers before 
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the Competent authorities of the other Member States of the EU), Article 130 
that sets out which standing bodies of other EU member states are competent 
for the filing of collective complaints, Article 132, paragraph 5 which regulates 
the area of responsibilities for paying off damages caused by the use of defective 
products, Article 169, paragraph 6 which regulates the area of authorization to 
file class action lawsuits and  Article 174, paragraph 4 on inspection supervision 
which stipulates that the competent Ministry prepares a report on the actions 
and cooperation of competent authorities regarding consumer complaints and is 
responsible for submitting such report to the European Commission on annual 
basis.

the republic of serbia

The Republic of Serbia is situated in the West Balkan part of Europe and 
has approximately 7.3 million inhabitants, with a territory of 88,361 km². Serbia 
participates in the Stabilization and Association Process, as a candidate country.

The Law on Consumer Protection (Official Gazette of RS No. 73/10) 
implemented the provisions of 15 key European directives in the field of consumer 
protection and created a legal framework that allows the harmonization of 
consumer protection in Serbia with the European standards. This law includes 
rules on the selling of goods to consumers, the legal guarantee, the distance 
contracts and off-premises contracts, travel and timeshare, services of general 
economic interest, the unfair business practices and contract terms. Consumer 
protection is incorporated in twenty-five special laws that also regulate consumer 
protection issues. The National Consumer’s Organization of Serbia was formed 
in late May 2005. It is an umbrella consumer organization that includes 29 
members – both local and regional consumer organizations from all over the 
country (NOPS, 2013).

Pursuant to the Law on Consumer protection, consumer protection 
organizations and their associations, registered in accordance with the law, are 
entitled to represent the consumers. 

However, although consumer movement is continuously evolving in the 
Republic of Serbia, it is still poorly organized and not financially supported.

The National Council for Consumer Protection was established on 
18 October 2012 and it includes Serbian Government officials, consumer 
organizations and the representatives of the professional and academic public. 
The task of this body is to develop consumer protection strategy for the next 
five years, which will clearly define consumer protection policy objectives, set 
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out principles, activities, priorities and deadlines for their implementation, as 
well as mechanisms to monitor their implementation. It should be noted that 
the Department for Consumer Protection at the Ministry of foreign and internal 
trade and telecommunications implements projects that are financed from the 
budget of the Republic of Serbia and projects funded by the European Union 
- CARDS, which are related to the improvement of consumer protection in 
the amount of two million Euros (Ministry of foreign and internal trade and 
telecommunications, 2013).

The overall objective of the Strategy for Consumer Protection 2013-2018 
is to provide, until 2018, a high level of consumer protection, in line with EU 
standards and practices. The specific objectives are (SCP, 2013):

•	 Improving protection of rights and interests of consumers by amending 
legislation;

•	 Better integration of consumer protection policy into other government 
policies;

•	 Further strengthening of the institutional framework for consumer 
protection;

•	 Effective law enforcement and efficient market surveillance system in 
the field of consumer protection;

•	 Strengthening consumer organizations and individual consumers;
•	 Developing a solid framework for regional and international cooperation.

Competent institutions in the field of consumer protection are cited in the 
Official Gazette of RS, No. 73/10.

The gaps in the current system of consumer protection are very pronounced, 
especially those referring to the judicial and non-judicial protection. Furthermore 
the alternative dispute resolution system has not yet been established. 

The past practice indicates an insufficient implementation of the Law on 
Consumer Protection and disadvantages in the field of consumer information 
and education. 

The new Law on Consumer protection (“Official Gazette of RS”, No. 62/2014) 
was adopted on 21 June 2014, while its implementation begins on 21 September 
2014. This Law includes strategies and defines institutional framework in the 
area of consumer protection. The law brings new regulations that create a better 
environment for the exercise of consumer rights. Among the most important 
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ones is the collective consumer protection, which sanctions unfair business 
practices and unfair contract terms. In addition, other new regulations concern 
the following: the obligation of delivery of the goods within the stipulated period 
of 30 days from the date of conclusion of the contract, unless otherwise agreed; 
precludes the imposition of repairing consumer goods in the first six months 
after the purchase was made by the producer/seller; facilitates the procedure of 
filing complaints - the deadline within which the seller is obligated to handle 
customers’ complaints is shortened from 15 to 8 days; prohibits the seller 
to refuse sell the goods or provide a service. In the area of   services of general 
economic interest, consumer organizations receive a significant role, because 
they can participate in decisions of importance to consumers and are allowed 
to be members of committees that make decisions on consumer complaints. 
Also, the local self-governments are given a more significant role in terms of 
supporting the activities of consumer organizations and associations. There is a 
special article on consumer education (Article 16), which sets out that the topics 
on basic principles of consumer protection and rights, as well as the obligations 
of consumers shall be included in the curricula of primary and secondary 
educational institutions. 

Kosovo - Under UNscr 1244/99 and the IcJ Opinion on the Kosovo 
Declaration of Independence

Kosovo is an integral part of the Republic of Serbia, where unconstitutionally 
the independence was declared in February 2008. Kosovo (Under UNSCR 
1244/99) is a territory of 10,887 km², with a population of around 2.2 million. 
Kosovo participates in the Stabilization and Association Process, as a potential 
candidate country for EU membership. Consumer Protection Program for 2010-
2014 in a systematic way presents the current situation in terms of the activities 
that are being taken to provide adequate consumer protection, as well as the 
issues that have arisen in certain segments (CPP, 2013). The Program includes 
measures and priorities that should be taken at certain stages of its implementation 
by the Kosovar society, with the aim to improve the complex area of consumer 
protection. It was only after 1999 that the Kosovo institutions started to pass 
laws and regulations in the field of consumer protection and adopted twenty-
two laws, which served as a good basis for further improvement of consumer 
protection. The fundamental principles of consumer protection were included 
in the Program in accordance with the EU model, as well as the duties and 
responsibilities of the state, consumers, producers, agents and civil society, in 
order to ensure the safety and rights of the consumers. The main objectives 
of the Program are: further improvement and development of consumer 
rights, harmonization with the EU policies and the establishment of a stable 
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and competitive market. When it comes to legislation, the Law on Consumer 
Protection was adopted in 2004, however it was amended in 2009. Even the Law 
from 2009 did not explicitly and comprehensively regulate the area of consumer 
protection, thus new additions and amendments were introduced and the new 
Law on Consumer Protection was passed in 2012. This Law provides a high level 
of consumer protection, in line with the European principles (Law on Consumer 
Protection in Kosovo No. 17/2004, 03/L-131/09 and 04/L-121/2012).

The institutions in charge of consumer protection are cited in the Consumer 
Protection Program for 2010-2014 (CPP, 2013).

Consumer protection associations are non-political, non-profit and non-
governmental organizations, made up of citizens, whose aim is to provide 
assistance to citizens regarding the protection of consumer rights. Associations 
establish their advisory services and take appropriate action with respect to 
education and information of consumers and may form alliances at the national 
and international level. 

Kosovo develops a consumer protection system, but there is not a satisfactory 
level of cooperation among all relevant actors, as well as trained personnel. 
Presence of the products on the market without proper quality is observed and 
the customer is often the victim of different manipulations and frauds.

AChIeVeD LeVeL oF PuBLIC AWAReneSS oF ConSuMeRS 
RIghtS

Analysis of the legal documents relating to the protection of consumers, 
the surveys and interviews with representatives of some of the most relevant 
consumer associations and research of the public opinion, contributed to the 
understanding of the level of public awareness on consumer rights. 

In the period from 23 September to 6 October 2014, a survey was conducted 
in Serbia in order to determine to what extent consumers are informed about the 
new Law on Consumer Protection that came into force on 21 September 2014. 
The questionnaire consisted of nine questions that were available on several 
websites and 599 consumers took the survey (UZPV, 2015). Out of the total 
number of consumers that participated in the survey, 74.12% stated that they 
were familiar with the fact that the new Law entered into force, however, only 
43.57% of the total number of respondents reported that they were familiar with 
the new provisions and powers that this Law introduces. This unfortunately 
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indicates that, despite all the efforts, nearly half of consumers are not familiar 
with their rights under the Law on Consumer Protection. In response to the 
question concerning whether consumers consider that the new Law would bring 
a higher level of consumer protection, 44.4% of consumers responded that they 
somewhat agree while 21.9% are of the opinion that the new Law would not bring 
improvement, 15.7% strongly agreed  and 18% had no opinion on the matter. 
To the question whether the extension of the powers of the Market Inspectors 
under the new Law will positively affect the level of consumer protection, 
21.90% of consumers said yes, while 32.59% think that it will have no effect at 
all. Approximately 50% of consumers think that the deadlines for response and 
resolution of complaints under the new Law are more favorable for them. Based 
on the survey, it can be concluded that the majority of consumers consider that 
a provision which prohibits the trader to carry out repair of the faulty product 
without the consent of the consumer will not have any effect on the decrease in 
the number of complaints (42.76%). Approximately half of consumers believe that 
the abolition of taxes for initiating proceedings against unfair terms in consumer 
contracts and unfair commercial practices in the court of law where the amount 
of the total value of goods or services in cases contained in the request is under 
RSD 500,000 will increase the degree of judicial protection of consumers, which 
suggests that a significant number of consumers are willing to seek her/his rights 
in the court of law if they are left with no other options. The largest number of 
consumers (52.76%) favorably rated the changes and amendments relating to the 
public utility services. 

The main sources of information on consumer rights are the Internet (48.1%), 
traders (23.7%) and newspapers or magazines (18.5%). The middle-aged citizens 
(35-55) more frequently report receiving information about consumer rights 
compared to younger and older ones (66% vs. 54%/53%, respectively). Also, 
inhabitants of urban areas, as well as those with education higher than primary 
more often claim to have contact with information on the subject (MASMI, 
2012). About 2/3 of Serbian citizens consider that their rights as consumers are 
poorly protected, and that the biggest problem is the violation of the rights of 
the consumers in the following sectors: food and beverages, pharmaceuticals, 
cosmetics, apparel, footwear and technical appliances. When it comes to services, 
55.3% of the respondents believe that the violation of the consumers’ rights is 
most likely to occur in health care provision, distribution of electricity and gas, 
as well as banking and financial services. Poor control of the quality of goods, 
monopolies, provision of misleading or incomplete information and inadequate 
pricing that is unfair to consumers are the most common examples cited when 
talking about violations of consumer rights. Consumer complaints, due to the 
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violation of their rights increase on a yearly basis (Department for Consumer 
Protection, 2012).

In other countries of the Western Balkans similar surveys were 
conducted in the framework of the CARDS project “Strengthening 
Consumer Protection Capacities” whose results also point to the need to 
build and promote the rights of consumers.

ConCLuSIonS

A high level of consumer protection is one of the goals that the Western 
Balkan countries strive towards in terms of European integration. In this respect, 
these countries have initiated activities to improve and harmonize regulations in 
the area of consumer protection in accordance with the policies and principles 
of the European Union. 

An active policy of consumer protection is a priority of the Western 
Balkan countries, bearing in mind that these regulations will contribute to 
the establishment of a modern market economy environment and increase 
the competitiveness of the national economy, and, above all, make possible 
the realization of human rights and democratization of the society as a whole. 
The existing legislation in these countries can serve as a good basis for further 
improvement of consumer protection. 

Current problems in the field of consumer protection in Western Balkan 
countries are:

•	 The misunderstanding of the complexity of the consumer protection 
system;

•	 There is no satisfactory level of cooperation among the public authorities, 
local governments and consumer organizations which would be desirable;

•	 Presence of many products on the market without proper labeling 
(origin, ingredients, etc.);

•	 There are gaps in the non-judicial protection of consumers and the 
alternative resolution of disputes;

•	 The activities in providing information to  consumers and raising of 
their awareness are unsatisfactory;

•	 The customer is often the victim of different manipulations, abuses and 
frauds.
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The initial hypothesis laid down in this paper is confirmed. Thus, it can be 
stated that the consumer protection policy is closely linked to the activities of all 
state institutions as well as with the appropriate setting of the strategic directions 
for the improvement of consumer rights and their implementation in practice. 
Also, the paper confirms that the market regionalization and globalization 
require the strengthening of international cooperation in order to ensure a high 
level of consumer protection.

Projects aimed at improving consumer protection in the countries of the 
Western Balkans, funded by the EU, are very important for the improvement 
of the legislative framework in the field of consumer protection and for the 
strengthening of institutional capacities in this area. 
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РЕЗИМЕ

Тема рада је унапређење заштите потрошача у земљама Западног 
Балкана, у контексту одрживе стратегије за стално унапређење статуса 
потрошача, њихових права, потреба и захтева, а у складу са стандарди-
ма Европске уније. Предмет истраживања је систем заштите потрошача, 
као есенцијалне компоненте успостављања институционалног амбијента 
модерне тржишне привреде у овим земљама и потребе сталног проши-
рења овог сегмента комунитарног права. Циљ овог рада је да прикаже 
досадашња достигнућа у сфери заштите потрошача у земљама Западног 
Балкана, као и да укаже на проблеме и потешкоће који су евидентирани 
у одређеним сегментима спровођења основних начела, принципа, обаве-
за и законске регулативе у овој области. Параметри коришћени за ком-
паративну анализу базирају се на основним принципима који сачињавају 
правно-економски систем заштите потрошача у ЕУ. Кључна хипотеза од 
које се у раду полази је да постојећа законска регулатива у овим земљама 
може да послужи као добра основа за даље унапређење заштите потроша-
ча, али је потребна већа активност и залагање свих релевантних актера, 
владиних институција и субјеката цивилног друштва, имајући у виду да је 
висок ниво заштите потрошача циљ којем теже земље Балкана у условима 
европских интеграција. С обзиром на предмет, циљ и постављене хипоте-
зе, у раду је примењена квалитативна методологија, базирана на проуча-
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вању и дескриптивној анализи дефинисаног проблема, уз примену уоби-
чајеног научно-истраживачког инструментаријума. Анализа релевантне 
литературе, публикација међународних организација, законских докуме-
ната и емпиријских истраживања, указала је да су земље Западног Балка-
на дефинисале своје политике заштите потрошача, у складу са европским 
стандардима, али да су им, као земљама кандидатима или потенцијалним 
кандидатима за чланство у ЕУ, неопходни ефикаснији механизми за њи-
хово остваривање у пракси, како би потрошачи на Балкану достигли ниво 
заштите европских потрошача. Рад се, након увода, састоји из следећих де-
лова: Преглед досадашњих истраживања са методологијом; Компаративна 
анализа заштите потрошача у земљама Западног Балкана; Шире образло-
жење резултата компаративне анализе; Постигнути ниво јавне свести пот-
рошача о њиховим правима, и Закључна разматрања. 

Кључне речи: заштита потрошача, стратегија, политика, законска ре-
гулатива, Западни Балкан, Европска унија. 

Овај рад је примљен 18.02.2015. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 25.05.2015. године.
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само једне издвојене групе статистичких информација, па се 
због тога њих неколико мора истовремено анализирати.

Рад се бави истраживањем фактора општег окружења 
Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, како би се стекао 
увид у пословне могућности које свака држава пружа. Циљ 
рада је, преко одређених фактора општег окружења, увидети 
разлике између позиције Србије и одабраних земаља региона, 
и извести одговарајући закључак на основу њих.

Кључне речи: бруто национални доходак, спољно 
окружење, опште окружење, анализа, економска моћ.

УВОД

Економска моћ неке државе може се мерити на различите начине. 
Сваки од њих на свој начин осликава један сегмент економског стања, тј. 
позиције посматране земље. Бруто национални доходак и доходак по гла-
ви становника су неоспорно важни и кључни показатељи, али уколико се 
посматрају изоловано од осталих релевантних показатеља понекад могу 
створити погрешну слику о економској моћи. Општа је тенденција у раз-
вијеним земљама, како Америке, тако и Европе уступање производних 
система ниско развијеним земљама. Овакав процес праћен је смањењем 
вредности производног рада и повећањем вредности услужног рада. По-
већање показатеља који осликавају економску моћ је у тим случајевима 
сасвим реално, али уколико је резултат готово искључиво повећања обима 
услуга, исто се мора критички анализирати. Управо је таква ситуација у 
анализираним земљама региона, па и у Србији у којој није било ратних 
збивања, али је због специфичних околности њена економија видно разо-
рена. Искуство напреднијих земаља у транзицији указује да важан заокрет 
према извозу, инвестицијама и реалном сектору представња добар пут да 
се обезбеди динамичан и одржив привредни раст, макроекономска ста-
билност, смањење незапослености и раст животног стандарда.

Привредна структура Србије измењена је у корист сектора услуга, који 
има највеће учешће у стварању бруто друштвеног производа и запосле-
ности уопште после 2001. године. Економска моћ и развој производних и 
услужних делатности налазе се у међусобном односу. И како год нерав-
ноправно или неуједначено била подељена економска моћ унутар станов-
ништва неке државе, благостање мање групе појединаца се преноси и на 
остале. Управо због тога се на основу различитих статистичких информа-
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ција и доноси закључак о економској моћи неке државе, региона или града. 
Није могуће схватити на прави начин економску моћ неке заокружене це-
лине на основу само једне издвојене групе статистичких информација, па 
се због тога њих неколико мора истовремено анализирати.

Основни циљ рада је, преко одређених фактора општег окружења, 
увидети разлике између позиције Србије и одабраних земаља региона, и 
извести одговарајући закључак на основу њих. Методом компарације из-
вршено је поређење теоријских основа и практичних решења обухваћених 
моделом.

Како се ради о анализи и схватању економске моћи Србије оцењено 
је довољним да се у анализи изврши поређење са неколико релевантних 
земаља региона, од којих се посебно издвајају Хрватска као развијенија 
земља и Босна и Херцеговина као условно неразвијенија.

ПРИКАЗ ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ АМБИЈЕНТА У СРБИЈИ

После Другог светског рата Србија је уз готово доминантну пољопри-
вредну производњу почела да развија и индустријску. План развоја у то 
време најпре се заснивао на планском систему петогодишњих соција-
листичких планова. Подаци указују да Србија у каснијим годинама није 
важила за неразвијену земљу. Крајем осамдесетих година двадесетог века 
била је у категорији средње развијених индустријских земаља са друштве-
ним производом по глави становника од близу три хиљаде долара. При-
вредни развој Србије почетком осамдесетих година прошлог века почео је 
да стагнира, а догађаји који се вежу за последњу деценију двадесетог века 
(цепање СФРЈ, рат и санкције у Србији) довели су до општег слома привре-
де Србије. 

Период који је обележила ерозија привредног Система биће запамћен у 
историји између осталог и по следећем (Иванишевић, 2012):

•	 распад Југославије 1991. године,
•	 рат у Хрватској и Босни,
•	 санкције и бомбардовање 1999. године,
•	 издвајање Црне Горе 2008. године,
•	 издвајање Косова из економско политичког система Србије,
•	 промена власти – политички преврат 2000. године,
•	 приватизација и промена власништва друштвених предузећа.
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Описани догађаји јасно указују да иако криза по својој дефиницији 
представља прекретницу у цикличном кретању економске активности, на 
прекретницама је почивао готово читав послератни развој бивше СФРЈ 
(Иванишевић, 2011).

Период деведесетих година двадесетог века од приближно једне деце-
није, с једне стране био је оптерећен транзицијом у коју је српско друштво 
постепено улазило, и с друге стране знатно је био акутнији проблем рата у 
окружењу, а 1990. године и на тлу СР Југославије. 

Учешће Србије у глобалној привреди је занемарљиво. Посматрано с ас-
пекта бруто друштвеног производа, Србија се у 2012. години нашла на 74. 
месту од 220 земаља, што представља 0,07% светског БДП-а. У светском 
извозу Србија учествује са 0,07%, а у увозу 0,12% (WorldBank, 2012).

Глобална економска криза само је изнела на површину основне струк-
турне проблеме српске привреде и друштва. Просечан раст БДП-а од 5,4% 
у претходној деценији остварен је по цену две фундаменталне макроеко-
номске неравнотеже, што у наредном периоду није одрживо. Раст до 2009. 
године био је заснован пре свега на домаћој тражњи, док је учешће изво-
за у БДП било свега око 25%. Око 80% раста привреде долазило је од сек-
тора који производе неразменљива добра (телекомуникације, трговина, 
финансијск еуслуге), а преко 50% страних директних инвестиција било је 
смештено баш у ова три сектора. С друге стране, укупна потрошња била је 
за око 25% већа у односу на остварени БДП. Ова разлика се покривала из 
увоза, који је финансиран приватизационим приходима и задуживањем у 
иностранству. Други велики проблем представља низак ниво образовања 
и инвестиција у људски капитал, истраживање и технолошки развој, који 
треба да представља основу за брзи раст привреде. Србија из буџета из-
дваја годишње око 4,5% БДП за образовање и око 0,3% БДП за науку. Ипак, 
преко 90% ових средстава одлази на зараде запослених у овом сектору, док 
мањи део остаје за инвестиције у развој. 

Сектор услуга је добио доминантну улогу у привредном развоју после 
2001. године. Ово је озбиљно ограничило развој домаћег реалног сектора 
и показало се као неодрживо у реалном року, јер доминантно зависи од 
прилива страног капитала и задуживања у иностранству. Фаворизовање 
сектора услуга, базирано је на неразменљивим добрима и ослоњено само 
на домаћу тражњу, и као такво захтева висок ниво бруто друштвеног про-
извода по глави становника, који је у нашој земљи у видном заостатку у по-
ређењу са напреднијим земљама у транзицији. Сектор услуга ће у Србији 
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наставити своје јачање и у наредним годинама имати све већи удео у бруто 
друштвеном производу.

Извесно је да је развој економије данашње Србије нешто сасвим друго 
у односу на позицију земље из које је настала.  

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП И УТИЦАЈ ОКРУЖЕЊА НА ПОСЛОВАЊЕ 
ПРЕДУЗЕЋА

Из изложеног текста о економској позицији Србије следи недвосмис-
лен закључак да она, ма колико била мала и економски немоћна, јесте део 
европског и светског економско-политичког поретка, те да се позитивна 
и негативна кретања унутар њега преносе као екстерни утицаји на Ср-
бију као целину и појединчна предузећа унутар ње. Због тога је неопходно 
сагледати теоријски аспект утицаја окружења (Brock, 1995) на производни 
систем као основну ћелију јединственог економско политичког система 
који је у једној држави, а за потребе овог рада у Србији.

Дуго времена се сматрало да окружење не врши директан утицај на по-
словање предузећа и требало је да се општи услови у окружењу промене да 
би се овакво схватање променило. Данас се чини да је ово време забора-
вљено, па тако готово више нико не спори чврсту везу окружења и преду-
зећа. Сви новији извори у литератури наводе као важну чинјеницу да пре-
дузеће као пословни систем не функционише одвојено од окружења, оно је 
његов саставни део и једино се тако може посматрати и анализирати.

Према системском прилазу у анализи организације, предузеће пред-
ставља отворен систем који има константан утицај како на своје посло-
вање, тако и на пословање других субјеката у окружењу. Данас је овај конц-
епт опште прихваћен, па се при описивању сваке организације увек мисли 
на отворене системе, који су у непрекидној интеракцији са својим ширим 
и ужим окружењем (Dyneri Larsen, 2001; Bonni Christodoulou, 1996). Про-
цес транзиције предузећа и привреде у савременим условима нема гото-
вих рецепата. То је процес тражења, учења и мењања који треба обављати 
синхронизовано на економском и политичком подручју.5Израз спољно 
окружење се односи на силе и институције изван организације које потен-

5 Ненад Д. Пенезић, „Теорија економије предузећа“, Факултет за услужни бизнис, Нови 
Сад, 2007.
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цијално могу да угрозе пословање организације.6 Иако је ова тврдња тачна, 
треба додати да спољно окружење може такође и да унапреди пословање 
организације, уколико су њени менаџери довољно свесни и способни да 
увиде значај познавања окружења у ком предузеће послује, као и да шан-
се из окружења искористе за добробит свог предузећа. Спољно окружење 
предузећа може бити специфично и опште. 

Специфично окружење обухвата екстерне факторе који директно 
утичу на пословање предузећа. Ови фактори су у непосредној интеракцији 
са предузећем, па имају директан утицај на одвијање процеса у органи-
зацији. Немају сви фактори специфичног окружења једнак утицај на сва 
предузећа. Колики ће утицај одређени фактор имати на пословање неке 
организације, зависи од њене делатности, величине, положаја на тржишту, 
стратегије, као и низа других фактора. У факторе специфичног окружења 
спадају клијенти, добављачи, конкуренција и јавни притисак одређених 
група.

Фактори општег окружења утичу на пословање предузећа, органича-
вајући организацији приступ ограниченим ресурсима. Они утичу на орга-
низацију посредно, делујући на специфично окружење предузећа. Опште 
окружење и утицаји које оно има на предузеће су динамични и неизвесни. 
Ови утицаји креирају ширу слику простора на ком предузеће послује, и 
детерминишу основне услове у којима организација треба да врши своју 
делатност. Од њих у великој мери зависи и којом ће се делатношћу орга-
низација бавити, који ће ниво ризика бити спремна да преузме, али и које 
ће пословне потезе предузимати (Alvarezi Barney, 2005).Опште окружење 
предузећа представља широк дијапазон утицаја, који се могу сврстати у 
економске, политичке, социокултуролошке, демографске и технолошке 
факторе који у битној мери могу утицати на пословање предузећа.

Економски фактори - представљају изузетно динамичне утицаје на 
пословање предузећа. И најмање промене у висини каматних стопа, ин-
флације или расположивог дохотка се одражавају на пословање преду-
зећа и његов успех на тржишту (Fields, 2009). Ови фактори битно утичу 
како на микро, тако и на макро окружење предузећа. Фактор који је нај-
чешће анализиран и праћен од стране менаџмента јесте висина дохотка. 
У зависности од висине дохотка, мења се куповна моћ становништва, а 
самим тим и одлуке за куповину одређених производа (Bourgeois, 1985). 
Уколико куповна моћ расте, купци ће се лакше одлучивати за куповину 

6 Stephen P. Robbins, Mary Coulter, “Menadžment“, Pearson Education Inc., 2005.
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производа цикличних индустрија (као што су некретнине, аутомобили и 
слично). Насупрот овоме, уколико се куповна моћ смањује, купци ће се 
теже одлучивати за куповину производа цикличних индустрија, док ће 
тражња за производима нецикличних индустрија (као што су хлеб, одећа, 
здравство и слично) остати углавном непромењена. Управо због свега на-
веденог, менаџмент организације непрестано прати и анализира промене 
у куповној моћи становништва, како би перципирао промене и реаговао 
на њих на адекватан начин. Организације морају бирати своје пословне 
потезе имајући у виду и пратећи промене економских фактора, како би 
искористиле сваку пословну прилику која се укаже, али и избегле потен-
цијалне опасности.

Политички фактори – ови фактори креирају основу на којој предузеће 
треба да послује. Кроз систем правних аката, закона, уредби, регулације, 
пореза и става државе према одређеним гранама индустрије, креиран је 
систем правила којих предузеће мора да се придржава уколико жели да 
послује на легалан и легитиман начин. На креирање политичких фактора 
утичу међународне, државне и локалне владе, организације и самоуправе. 
Иако је ове факторе веома тешко предвидети и утицати на њих, они врше 
веома снажан утицај на пословање предузећа. Улога политичких фактора 
спољног окружења јесте регулисање тржишних кретања, заштита права 
потрошача, спречавање нелојалне конкуренције, појаве монопола на тр-
жишту и слично (Bourgeois, 1985). Дакле, може се закључити да ови факто-
ри делују позитивно на пословање организације, пружајући јој политички 
оквир за легално пословање, спречавајући појаву девијантних утицаја који 
би могли угрозити тржишна кретања, а самим тим и пословање организа-
ције.

Социокултуролопки фактори – организације теже да своје пословање 
прилагоде широком дијапазону очекивања, жеља, преференција и захтева 
својих купаца и корисника. Које су то њихове навике, обичаји, мотиви за 
куповину – све ово утиче на одлуке компаније које се тичу њеног циљног 
тржишта, односно сегмента тржишта. Социокултуролошки фактори могу 
одредити у који ће пројекат компанија инвестирати, могу допринети об-
ликовању маркетиншке кампање предузећа, али и утицати на висину цена 
за понуђене производе, јер ови фактори у великој мери утичу на то како 
ће дате активности бити прихваћене. Данас, купци захтевају већу прила-
годљивост организација у погледу њихових очекивања, па свака организа-
ција, уколико жели да задржи и ојача свој утицај на тржишту, мора уважа-
вати ове жеље и на адекватан начин одговарати на њих.
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Демографски фактори - обухватају низ карактеристика популације, 
као што су пол, старосна структура, ниво образовања, приходе и слич-
но. Карактеристика ових фактора јесте да су објективни и квантитатив-
но исказани, па их је веома лако упоредити са другим подацима исте вр-
сте. Спроводећи разне анализе, предузећу се пружа могућност да сагледа 
факторе који битно утичу на његово пословање, и да на бази стечених ин-
формација доноси квалитетне одлуке. Редовним праћењем статистичких 
билтена у којима су садржане информације о демографским факторима, 
предузећу је омогућен приступ информацијама од великог значаја, које 
могу бити значајне при доношењу великог броја пословних одлука.

Технолошки фактори – све бржи напредак технике и технологије, 
многобројне иновације које мењају начин на који видимо свет, радикално 
мењају и пословање предузећа, начин управљања и пословне потезе ме-
наџера. Ови фактори општег окружења предузећа су доживели најбрже и 
најдинамичније промене. Њихове брзе и честе промене створиле су изузет-
но широко поље могућности које организације могу да искористе, како би 
унапредиле своје пословање. Не постоји организација, без обзира на своју 
величину, делатност, програм производње или стратешке циљеве, која 
се не налази под утицајем технолошких фактора. Технологија, пре свега, 
омогућава модернизацију производних процеса, елиминишући активнос-
ти које не додају вредност, скраћујући време трајања циклуса производње, 
минимизујући потрошњу енергије и уопште рационализујући читав про-
цес функционисања предузећа. Увођење савремених информационих и 
комуникационих система у значајној мери мања начин на који предузеће 
послује, стварајући хармоничан систем који складно функционише.7

Фактори општег и специфичног окружења заједно креирају климу ок-
ружења у ком организација послује. Као што је већ наведено, промене које 
се одигравају на тржишту и у околини уопште су свеобухватне, и њихов 
утицај не мимоилази ни једну сферу живота. Управо због тога, може се 
рећи да заједничким деловањем промена, фактора специфичног и фактора 
општег окружења предузећа, стварају се подлоге и услови окружења у коме 
организација врши своју делатност. Услови окружења утичу на пословање 
организације директно или индиректно, јаче или слабије, што је резултат 
низа узрока који се не могу јасно дефинисати и класификовати. Утицај који 
је изузетно битан за једну организацију и снажно утиче на њено посло-
вање, може веома слабо утицати на пословање неке друге организације. На 
слици 1 је приказано окружење предузећа као целина.

7 Heinz Weihrich, Harold Koontz, “Menedžment”, Mate d.o.o., Zagreb, 1998.
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Слика 1– Опште и специфично окружење организације

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
ОПШТЕ ОКРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ, ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
За доношење објективног закључка о позицији Србије у региону, тачније речено 

позиције у односу на државе настале распадом целовите државе, Југославије, после 
двадесетак година неопходно је анализирати више компаративних података. И пре 
распада, у федералној заједници и јединственом економском систему мерила се 
економска моћ тадашње сваке појединачне републике и Војводине као аутономног 
система (Иванишевић, 2012). Из разних статистичких прегледа тог времена може се 
видети да је годинама после рата економски поредак република био: 

 
1. Словенија 
2. Хрватска 
3. Србија (мисли се на део Србије без Војводине) 
4. Војводина 
5. Босна и Херцеговина 
6. Црна Гора 
7. Македонија, 
 
да би се раних осамдесетих година тај поредак променио тако што су Србија и 

Војводина заменили места. То се догодило захваљујући индустријализацији Војводине 
и увођењу механизације у пољопривреди што је омогућило остваривање веће 
вредности. 

 
Од распада Југославије и формирања нових држава економски систем Војводине 

се стапа са економским системом Србије, тако да се он исказује целовито. Овде се 
нећемо бавити узроцима, али то су и неповратни процеси на чији се прошли ток не 
може утицати из садашње позиције, али се може утицати на њихове резултате, па их је 
неопходно сагледати из различитих углова, и тако формирати тродимензионалну слику 
економске позиције Србије. 

 

КОНКУРЕНЦИЈА КЛИЈЕНТИ 

ДОБАВЉАЧИЈАВНИ ПРИТИСАК 
ГРУПА 

СОЦИО-
КУЛТУРОЛОШКО 

ЕКОНОМСКО 

ДЕМОГРАФСКО 

ТЕХНОЛОШКО 

ОРГАНИЗАЦИЈА
ПОЛИТИЧКО 

ОПШТЕ ОКРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ, ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ

За доношење објективног закључка о позицији Србије у региону, та-
чније речено позиције у односу на државе настале распадом целовите 
државе, Југославије, после двадесетак година неопходно је анализирати 
више компаративних података. И пре распада, у федералној заједници и 
јединственом економском систему мерила се економска моћ тадашње сва-
ке појединачне републике и Војводине као аутономног система (Иванише-
вић, 2012). Из разних статистичких прегледа тог времена може се видети да 
је годинама после рата економски поредак република био:

1) Словенија

2) Хрватска

3) Србија (мисли се на део Србије без Војводине)

4) Војводина

5) Босна и Херцеговина

6) Црна Гора

7) Македонија,
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да би се раних осамдесетих година тај поредак променио тако што су 
Србија и Војводина заменили места. То се догодило захваљујући индус-
тријализацији Војводине и увођењу механизације у пољопривреди што је 
омогућило остваривање веће вредности.

Од распада Југославије и формирања нових држава економски систем 
Војводине се стапа са економским системом Србије, тако да се он исказује 
целовито. Овде се нећемо бавити узроцима, али то су и неповратни про-
цеси на чији се прошли ток не може утицати из садашње позиције, али се 
може утицати на њихове резултате, па их је неопходно сагледати из раз-
личитих углова, и тако формирати тродимензионалну слику економске 
позиције Србије.

Поређење Републике Србије са земљама у региону је веома актуелно на 
бројним подручјима, пре свега због чињенице да су ове, данас самосталне 
и суверене државе, некада чиниле једну државу – Југославију (Лошонц, 
Иванишевић, 2012). Са пословног аспекта, веома је корисно поредити Ср-
бију са земљама у окружењу, пре свега због њихове географске близине и 
релативно лаке могућности уласка на тржиште, без обзира да ли је у пи-
тању проширење постојеће организације или пак оснивање нове. Овај део 
рада се бави истраживањем фактора општег окружења Србије, Хрватске и 
Босне и Херцеговине, како би се стекао увид у пословне могућности које 
свака држава пружа. Коришћени су подаци Републичког завода за статис-
тику Републике Србије, Државног завода за статистику Републике Хрват-
ске и Агенције за статистику Босне и Херцеговине. Посматрани период 
обухвата четири године, од 2009. до 2012. године, према Статистичким го-
дишњацима за дате године.

Показатељ 1 Бруто домаћи производ по глави становника

Бруто домаћи производ по глави становника (перцапита) представља 
један од најбољих показатеља развијености одређене земље, и користи 
се широм света за поређење различитих држава. Израчунава се као ко-
личник вредности бруто домаћег производа и броја становника дате држа-
ве. Много је прецизнији показатељ развијености од самог бруто домаћег 
производа, јер када га ставимо у однос са бројем становника добијамо јас-
нију и прецизнију слику о економској и привредној развијености те држа-
ве.Економска моћ неке државе се може мерити на различите начине који 
сваки на свој начин осликавају један сегмент економског стања. Бруто на-
ционални доходак и доходак по глави становника су неоспорно важни и 
кључни показатељи, али уколико се посматрају аутономно могу понекад 
створити сасвим погрешну слику о економској моћи. Општа је тенденци-
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ја у развијеним земљама Европе и Америке уступање производних систе-
ма ниско развијеним земљама. Тај процес је праћен смањењем вредности 
производног рада и повећавањем вредности услужног рада, посебно оног 
у сфери развоја, финансија, разних управљачких, информатичких, трго-
вачких и економских технологија, али увек оних које се продају другима. 8 
Како се ради о анализи и схватању економске моћи Србије, оцењено 
је довољним да се изврши поређење са Хрватском као најразвије-
нијом земљом и БиХ као условно неразвијеном. Бројчане вредности 
овог показатеља дате су табелом 1 и графиконом 1.
Табела 1 – Бруто домаћи производ по глави становника (у еурима) 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Србија 4187 4082 4620 4401 4783

Хрватска 10399 10344 10325 10190 10147
БиХ 3313 3220 3296 3417 3509

Графикон 1 – Бруто домаћи производ по глави становника (у еурима) 

Као што је приказано графиконом 1, далеко највиши бруто домаћи 
производ по глави становника има Хрватска, у просеку око 10000 еура 
годишње. Далеко нижу вредност овог показатеља имају Србија и Босна и 
Херцеговина, при чему Србија има нешто вишу вредност. Битно је при-
метити да Србија остварује константан раст дохотка по глави становника 

8 Иванишевић, А. (2011.) Развој система за планирање, праћење и усклађивање 
пословања индустријског система у складу са променама у окружењу, Докторска 
дисертација, Нови Сад: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
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од 2010 године. Овај графикон најбоље показује економску и привредну 
развијеност Хрватске, која се огледа у високој вредности остварене произ-
водње и пружених услуга, односно у високом степену развијености при-
вреде. Види се и да је Србија значајно изнад Босне и Херцеговине, а Хрват-
ска значајно изнад обе. Не треба испустити из вида да Хрватска има око 
10% више становништва од БиХ, а око 50% мање од Србије. Приближно 
4.300.000 становника Хрватске створи већи национални доходак од при-
ближно 7.300.000 становника Србије. Из наведених информација се може 
закључити да по овом показатељу Србија и Босна и Херцеговина значајно 
заостају за Хрватском.

Показатељ 2 Прилив страних инвестиција

У свим земљама ранијег Источног лагера и Балкана развој национал-
них економија је базиран на страним инвестицијама – изградњи индус-
тријских објеката од стране великих мултинационалних компанија. Уз то 
се може додати и развој пољопривреде у Мађарској, а туризма у Словенији, 
Хрватској, Мађарској, Чешкој и Бугарској. 

Прилив страних инвестиција у Србији се бележи од 2000. године и 
одвија се паралелно са процесом приватизације и завршном фазом гашења 
индустријских капацитета. Модел примењен у многим земљама, али је то 
у Србији учињено на крајње груб и погубан начин, уз асистенцију непре-
кидних политичких турбуленција.

Стране инвестиције у три посматране земље приказан је у табели 2, а 
графички графиконом 2.

Табела 2 – Прилив страних инвестиција (у милионима еура)

  2009. 2010. 2011. 2012.

Србија 1388 838.6 1786.78 267.1

Хрватска 2354.45 287.6 1022.2 1030.7

БиХ 17.05 266.15 334.7 267.15
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Графикон 2 – Прилив страних инвестиција (у милионима еура)

Период пре 2009. године је у представљеним земљама био обележен 
процесом приватизације, посебно у Србији (банкарски сектор, осигурање, 
индустријски капацитети) и Хрватској (банкарски сектор, аутопутеви, хо-
телски капацитети). Крај 2012. године све три посматране државе дочекале 
су са минималним страним инвестицијама. Основна карактеристика стра-
них инвестиција у Србији у току последњих неколико година су углавном 
била у инфраструктуру (аутопутеви, железница), што остаје тенденција и 
у наредним годинама. Инвестиције у протеклој деценији су реализоване у 
оквиру властитих улагања иностраних компанија и задуживањем, посеб-
но у Хрватској, па и у Србији последњих неколико година.

Када се прави коначан резиме о односу улагања, задужења и стварања 
основе за поврат посуђених средстава, остаје отворено питање способ-
ности Србије да сервисира дигнуте кредите. Проблематично остаје већ и 
само плаћање камата, а о доспелим ратама изгледа се не сме ни размишља-
ти. У том делу (али само у њему), Србија иде сигурно стопама Хрватске 
која већ није способна да сервисира раније дигнуте кредите, без обзира да 
значано већи економски потенцијал кога несумњиво повећава и приход од 
туризма.

Показатељ 3 Увоз и извоз

Извозно увозни потенцијал неке државе зависи од неколико елеме-
ната: обима индустријске производње, пољопривредне производње, про-
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изводње енергената и руда, туристичког потенцијала и других сегмената 
размене материјалне и нематеријалне природе. Основни стуб извозног по-
тенцијала код држава код којих су производња и услуге шаролике структу-
ре ипак је индустријска производња. 

Стратегијом извозно оријентисане реиндустријализације би се могла 
обезбедити реализација најважнијих економских циљева, као и побољ-
шање основних економских показатеља. Један од важнијих аспеката из-
возне стратегије је идентификовање основних праваца развоја индустрије 
у циљу ефикасног подизања њене конкурентности. То подразумева висок 
ниво приоритета и специјализације извоза, што би значило овладавање 
производњом и пласманом производа вишег технолошског садржаја и 
додате вредности. Реализација извозно оријентисане стратегије и изме-
на основних праваца развоја индустрије захтевају дефинисан је и адек-
ватно спровођење нове индустријске политике. Карактеристично за три 
анализиране државе је да имају дефицит у трговинској размени са ино-
странством, што је и природно ако се има у виду свеопшти процес гашења 
индустријских постројења. И тај процес није трајао само у току ратних 
збивања са краја прошлог века, он хвата замах посебно од 2009. године, а 
траје и у 2013. години, што је и приказано табелом 3, као и графиконима 3 
и 4.

Табела 3 – Увоз и извоз (у милионима еура)

Увоз

  2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Србија 11327 12423 14250 14717 15469

Хрватска 15220.09 15137.01 16281.15 16214.4 16527.9

БиХ 6317.1 6961.87 7938.39 7798.76 7779.4

Извоз

Србија 5961 7393 8441 8739 10997

Хрватска 7529.4 8905.24 9582.16 9628.65 9589.45

БиХ 2828.06 3627.87 4203.93 4017.91 4297.6
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Графикон 3 – Увоз (у милионима еура)

Графикон 4 – Извоз (у милионима еура)

Хрватска има нешто виши ниво увоза и од Србије, иако из године у го-
дину обе земље имају тенденцију повећања обима спољне трговине. 2013. 
године се примећује значајан пораст обима извоза код Србије. Динамичан 
развој индустрије између осталог доводи и до промене структуре спољ-
нотрговинске размене међу државама. Србија је од високоразвијене ин-
дустријске земље прошлог века, која је производила аутомобиле, ракетне 
системе и другу разноврсну војну опрему, дошла на ниво да су власитити 
производни капацитети престали са радом, а што се некада производило, 
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сада се увози. Током деведесетих година, индустрија Србије, али и Босне 
и Херцеговине, на прелазу у нови век се суочила са озбиљним проблеми-
ма као што су техничко-технолошка застарелост производње, губитак тр-
жишта наметнут природним и вештачки створеним условима, огроман 
пад производње, незапосленост, пад извоза и отварање врата без икаквих 
баријера слободном увозу, недостатак организације и дисциплине, пору-
шене фабрике, отворен простор за брзо богаћење и друго. Неадекватан мо-
дел спроведене приватизације и светска економска криза само су додатно 
продубили ове проблеме. У процесу приватизације нису обновљени про-
изводни капацитети који су били заустављени (потпуно или делимично) и 
који су у претходном периоду били носиоци привредног развоја и извоза. 
Управо због свега наведеног, најнижи ниво увезених и извежених добара 
има Босна и Херцеговина, због лоше економске ситуације и лошег стања у 
привреди.

Показатељ 4 Туризам

Један од показатеља туристичке активности и туристичког потенција-
ла одређене државе јесу доласци туриста у дату земљу. У доласке туриста 
се убрајају како доласки иностраних туриста, тако и доласци домаћих. Ту-
ризам је веома битна услужна делатност у многим земљама, где се највећи 
део прихода и бруто домаћег производа остварује управо у овој делатнос-
ти. Други показатељ туристичке активности и туристичког потенцијала 
одређене државе јесу ноћења туриста у датој земљи. Број ноћења туриста 
на годишњем нивоу боље осликава туристичку активност једне земље него 
број долазака туриста, јер је у броју ноћења садржан и период боравка ту-
ристе у држави. Због тога се овај показатељ често користи као мерило ту-
ристичке активности једне земље.

Хрватска је у протеклој деценији постала изузетно позната туристичка 
дестинација. Све више светских часописа о туризму је убрајају у најлепше 
дестинације за летовање, што резултује све већим приходима од туризма. 
Број долазака и ноћења туриста стабилно расте од 2010. године, упркос 
светској економској кризи која је погодила готово све државе. Такође, упр-
кос кризи, све више средстава се улаже у инфраструктуру, осавремења-
вање и обогаћивање туристичке понуде Хрватске, тако да се она данас 
може убројати у једну од најважнијих туристичких велесила.

Показатељи туризма за посматране државе су приказани табелом 4, и 
графиконима 5 и 6.
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Табела 4 – Број долазака и ноћења туриста

Туризам - доласци

  2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Србија 2018466 2000597 2068610 2079643 2192435

Хрватска 10935000 10604000 11456000 11835000 12434000

БиХ 572634 656333 686148 747827 844189

Туризам - ноћења

Србија 6761715 6413515 6644738 6484702 6567460

Хрватска 56300000 56416000 60354000 62743000 64818000

БиХ 1268173 1416691 1504205 1645521 1822927

Графикон 5 – Број долазака туриста
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Графикон 6 – Број ноћења туриста

Као што је приказано графиконом 5, број долазака туриста сведочи о 
веома израженој туристичкој активности Хрватске, чији је број долазака 
туриста вишеструко већи од броја долазака у остале посматране земље. 
Број долазака туриста у Србији има тенденцију раста у 2011. и 2012. годи-
ни, иако је овај показатељ веома низак. Најмањи број долазака туриста има 
Босна и Херцеговина, и овај показатељ износи свега око 600000 долазака 
годишње. Улагања у послове везане за туризам у Хрватској су изузетно ис-
платива, јер показатељи туризма за ову државу непрестано расту, чак и у 
време светске економске кризе.

Графиконом 6 су приказана ноћења туриста у наведеним земљама. По-
ново, број ноћења туриста је веома изражен у Хрватској, и овај број зна-
чајно расте из године у годину. Број ноћења у осталим земљама је више-
струко мањи у односу на Хрватску. Србија има око 650000 ноћења туриста 
годишње у просеку, иако се у овој земљи, као и  у Босни и Херцеговини, 
препознаје велики потенцијал развоја туризма, јер свакако имају шта да 
понуде туристима, али их из неког разлога не привлаче. Босна и Херцего-
вина има изузетно мали број ноћења туриста, иако овај број лагано расте 
из године у годину. Уколико би се економска и политичка ситуација у овој 
земљи поправила, то би сигурно имало утицај и на повећање броја ноћења 
и туриста у ову земљу.
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ЗАКЉУЧАК

Окружење у коме предузеће послује, а које се све динамичније мења, 
условило је потребу за менаџерима који ће промене перципирати на адек-
ватан начин, и проактивним деловањем управљати њима. Спољашње ок-
ружење предузећа, било опште или специфично, неминовно има веома јак 
утицај на пословање предузећа и његов успех на тржишту. Опште окру-
жење, са економским, демографским, политичким, социокултуролошким 
и технолошким факторима ствара сложену климу у којој предузеће врши 
своју делатност. Успешни менаџери своје активности заснивају на низу 
квалитетних, ажурних и прецизних информација о факторима који утичу 
на пословање предузећа.

Макроекономски посматрано, поређење било које државе са земљама 
у окружењу, даје корисне информације за доношење пословних одлука. 
Географска близина омогућава ниске трошкове транспорта, а могуће је и 
коришћење одређених бенефиција које неке државе пружају земљама у ок-
ружењу. Било да је у питању проширење постојеће организације, оснивање 
нове, или реализација одређеног инвестиционог подухвата, информације 
о факторима општег окружења земаља у региону пружају квалитетну ос-
нову и полазиште за даље анализе, које ће резултовати доношењем квали-
тетних одлука.

Компаративном анализом фактора општег окружења су утврђене раз-
лике између посматраних земаља. Наиме, у свим факторима, Хрватска има 
најбољу макроекономску ситуацију. Са највишим бруто домаћим произ-
водом по глави становника, највећим приливом страних инвестиција, као 
и највећим обимом увоза и извоза, ова земља, макроекономски гледано, 
представља најбоље тржиште за улагање. Приказани фактори општег ок-
ружења сведоче о развијеној привреди ове државе. Показатељи туристич-
ке активности сведоче о доминантном положају Хрватске у региону у овој 
делатности, јер ова држава има далеко највећи број долазака и ноћења ту-
риста у приказаним годинама.

Битно је нагласити да све три државе имају велик потенцијал за раст и 
развој привреде и тржишта. Томе у прилог говори чињеница да ове земље 
имају повољан географски положај, јер се налазе између западне и источне 
Европе. Такође, све приказане земље обилују природним богатствима и 
ресурсима, који пружају могућност економског раста и развоја. Проактив-
ни менаџери треба да сагледају могућности које ова тржишта пружају, и 
да их искористе на адекватан начин. Сагледавајући факторе општег окру-
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жења, као и уважавајући промене које се непрестано одвијају, менаџери ће 
моћи да донесу ефикасне и ефективне одлуке, које ће умногоме унапреди-
ти пословање већ постојеће организације, или пак омогућити оснивање 
нове. Квалитетне информације добијене анализом фактора окружења ор-
ганизације ће на тај начин представљати полазну основу за доношење од-
лука у предузећу.

SUMMARY 
COMPARATIVE PERSPECTIVES ON THE 

DEVELOPMENT OF ECONOMIC POWER IN SERBIA 
AND COUNTRIES IN THE REGION

Economic power of a country can be measured in different ways. Every one 
of them presents a segment of economic conditions or a position of the observed 
country. Gross domestic product and gross domestic product per capita are 
cogently important and key factors, but if they are observed isolated from the rest 
of the relevant factors, they doǹ t give the right picture of the economic power of 
a country. It is not possible to understand the economic power of a collectivity by 
virtue of only one abstracted group of statistical facts, so consequently a couple 
of factors must be analysed simultaneously. This paper deals with researching 
the factors of the general environment of Serbia, Croatia and Bosnia and 
Herzegovina, so that it provides insight into business possibilities which each 
of these countries provides. By dint of some factors of the general environment 
the paper aims atnoticing the differences between the position of Serbia and the 
chosen countries of the region, and making adequate conclusion.

Кеy wоrds:gross domestic product, external environment, general 
environment, analysis, economic power.
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САЖЕТАК: У раду аутори анализирају перформансе 
модификованих RiskMetrics модела на тржиштима 
у настајању. Модификације стандардног RiskMetrics 
модела извршене су како би се RiskMetrics методологија 
прилагодила карактеристикама тржишта у настајању. Оне 
подразумевају инкорпорирање нормалног GARCH модела, 
GARCH модела који се базира на претпоставци да иновације 
следе Студентову т дистрибуцију и нелинеарног GARCH 
модела у стандардну RiskMetrics методологију. Тестирање је 
извршено на финансијским тржиштима у настајању земаља 
бивше Југославије, са циљем да се добије одговор на питање 
да ли је важнија спецификација модела волатилности или 
претпоставка о дистрибуцији иновација за унапређење 
апликативности RiskMetrics модела на тржиштима у 
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настајању. 

Кључне речи: Вредност при ризику, RiskMetrics, GARCH 
модел, волатилност, тржишта у  настајању

УВОД

Као реакција на низ великих финансијских потреса, који су се оди-
грали током деведесетих година XX века, а посебно немогућност њиховог 
предвиђања и величина губитака који су произвели, у савременим финан-
сијама развијени су бројни концепти за управљање и мерење тржишних 
ризика. Међу њима најпознатији и најчешће примењиван концепт јесте 
вредност при ризику (Value at Risk - VaR). Концепт представља методолош-
ки оквир за мерење и процену тржишних ризика којима су изложени учес-
ници на финансијским тржиштима. Нуди интегрисани начин управљања 
тржишним ризицима комбиновањем свих фактора ризика, уважавајући 
степене њихове корелисаности, у један показатељ који представља једнос-
тавну и конзистентну меру ризика за различите позиције и различите вр-
сте ризика. На тај начин омогућава лако  разумевање изложености ризику 
и компарацију различитих финансијских инструмената, који до примене 
концепта нису били упоредиви.

Експанзија концепта започела је 1996. године, када је Базелски коми-
тет прописао VaR као званичну меру тржишног ризика. Истовремено Ј.П. 
Морган банка обелоданила је и учинила доступном јавности своју мето-
дологију, под називом RiskMetrics, за мерење и управљање тржишним ри-
зицима. Данас RiskMetrics модел, у литератури познат под називом делта 
експоненцијално пондерисан нормалан модел VaR, представља  најпозна-
тију приступ за процену тржишних ризика у банкама. Разлог широке 
распрострањености модела јесте како у једноставности примене тако и у 
његовој поузданости. Модел се засниван на претпоставци да се волатил-
ности појављују у кластерима и да сутрашња варијанса зависи од прошлих 
реализација. То овај модел VaR чини веома погодним у условима проме-
нљиве волатилности, што је једна од основних карактеристика тржишта 
у настајању. Међутим, претпоставка норамлности приноса је у супро-
тности са појавом дебелих репова. Ова некомпатибилност доводи до тога 
да RiskMetrics потцењује стварни ниво тржишног ризика на тржиштима у 
настајању, о чему сведоче бројна емпиријска истраживања. Поред овога, 
RiskMetrics не уважава појаву асиметрије у финансијским подацима. 
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Емпиријска истраживања Радивојевића и Станчића (2014) показују да 
инкорпорирање нормалног GARCH(p,q)  модела у RiskMetrics методологију 
доприноси у извесној мери унапређењу апликатинвности RiskMetrics мо-
дела на тржиштима у настајању. Међутим, поједини аутори попут Роси-
гнола и сарадника (2012, 2013) истичу да је важнија претпоставка дист-
рибуције приноса него спецификација модела волатилности. С обзиром 
на то да су за тржишта у настајању, поред хетероскедастичности и дебели 
репови уобичајена појава, отуда је за ова тржишта погодинија претпо-
ставка о дистрибуцији која кооптира дебеле репове него претпоставка 
нормалности. У том контексту примена Студент т GARCH(p,q) модела 
би требало значајније да допринесе унаређењу RiskMetrics методологије на 
тржиштима у настајању, у контексту задовољења правила валиднсоти мо-
дела VaR Базелског комитета. 

Отуда, циљ овог рада је да испита да ли икорпорирање GARCH(p,q)  
модела који се заснива на претпоставци да иновације следе Студент т 
дистрибуцију доводи до значајнијег унапређења перформанси RiskMetrics 
модела на тржиштима у настајању у односу на инкорпорирање нормалног 
GARCH(p,q)  модела у RiskMetrics модел. Такође, у раду ће бити извршено 
и тестирање апликативности модификованог RiskMetrics модела који се 
базира на нелинеарном GARCH моделу (NGARCH), како би се одговорило 
на питање да ли је важнија спецификација модела волатилности или пре-
тпоставка дистрибуције иновација за апликативност RiskMetrics модела на 
тржиштима у настајању, имајући у виду истраживања Росигнола и сарад-
ници (2012, 2013), с једне, али и истраживања Сенера и сарадника (2012) и 
Луиза и сарадника (2014) са друге стране, која сведоче у прилог примени 
модела волатилности који уважавају асиметрију. 

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ RISKMETRICS МОДЕЛА

RiskMetrics модел представља параметарски модел који је заснован на 
Ј.П. Моргановом приступу за квантификовање изложености портфолија 
тржишном ризику. У суштини Ј.П.Морганов приступ представља скуп ме-
тодологија за статистичко мерење тржишног ризика. Ове методологије се 
заснивају на процени матрице варијанса-коваријанса приноса портфолија 
и обухватају процену три матрице: матрицу варијанса-коваријанса днев-
них приноса (релевантну за процену VaR која кореспондира са дневним 
приносима портфолија); матрицу варијанса-коваријанса засновану на ме-
сечним приносима (релевантну за процену VaR која кореспондира са ме-
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сечним приносима портфолија) и тзв. “регулаторну” матрицу варијанса-
коваријанса, која је у складу са захтевима Базелског комитета.

Основна разлика између RiskMetrics модела и осталих параметарских 
модела заснованих на матрици варијанса-коваријанса јесте у томе што се 
RiskMetrics заснива на условној дистрибуцији приноса. Процес генерисања 
приноса се описује применом “временски условног” модела случајног хода. 
Уз опште прихваћену претпоставку да је средња вредност приноса једнака 
нули (μ = 0), процес генерисања приноса се представља на следећи начин:3

при чему су:

εit
- идентично и независно дистрибуирна иновација (случајна 

променљива) и-те хартије од вредности у тренутку (t), са средином 
нула и варијансом 1

εt
- вишедимензионална нормално дистрибуирана иновација (случајна 

променљива), са вектором нула средина и матрицом корелације 
NxN независних иновација (случајних променљивих)

уз напомену да се промене у вредности портфолија изражавају у фор-
ми логаритамских приноса. Тачније, сва израчунавања у RiskMetrics-у се 
заснивају на употреби логаритамских приноса.

Приноси портфолија генерисани применом ове варијанте модела слу-
чајног хода задовољавају хипотезу о условној нормалној дистрибуцији. 
Стандардна девијација исказана у овој варијанти модела случајног хода 
јесте временски условљена јер зависи од претходних реализација. Отуда 
се њена процена врши применом приступа ЕWМА. Управо примена овог 
приступа представља кључну разлику у односу на моделе VaR код којих 
се оцена волатилности врши применом приступа једнако пондерисаних 
покретних средина.

Иако ове модификације, на први поглед, не изгледају значајно, њихово 
инкорпорирање у модел има значајних импликација на процену VaR. Пре 
свега, уз стандардну претпоставку за све делта моделе (претпоставку лине-
арности), примена логаритамских приноса је еквивалентна претпоставци 

3 J.P. Morgan, (1996), “RiskMetrics“, Technical Documen, 4th edition, New York, p. 73.
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да је вредност, односно принос портфолија, логнормално дистрибуиран. 
Стога се може рећи да се RiskMetrics модел заснива на претпоставци о ус-
ловној логнормалној дистрибуцији приноса. За поједине факторе ризика, 
као што су цене акција, претпоставка логнормалне дистрибуције вреднос-
ти портфолија је погоднија за описивање дистрибуције дневних приноса 
него претпоставка нормалне дистрибуције.4 Друго, примена приступа 
ЕWМА за оцену волатилности, омогућава да се кооптира ефекат вре-
менске променљивости волатилности. Употреба приступа једнако 
пондерисаних покретних средина јесте оптимална када је волатил-
ност константна. Међутим, ова претпоставка није реална будући да 
бројна емпиријска истраживања показују да волатилности нису кон-
стантне, већ се групишу у периоде високе и ниске варијабилности. 
Пошто између волатилности постоји значајна позитивна аутокоре-
лација, када се врши процена очекиване волатилности применом 
историјских података, потребно је сагледати како је текућа волатил-
ност позитивно корелисана са волатилношћу из претходног пери-
ода. Другим речима, потребна је оцена условне волатилности. Када 
је опсервиран велики принос, процена волатилности треба да буде 
повећана јер после великог приноса треба очекивати велики принос 
без обзира на смер, и обратно у случају малих приноса. Управо се ово 
постиже приписивањем већих пондера скоријим опсервацијама.5 У 
ситуацији повећане волатилности на тржишту, примена приступа 
једнако пондерисаних покретних средина, као стандардне технике 
за оцену  безусловне волатилности, резултираће повећањем процене 
волатилности. То ће представљати тачан одраз понашања кластера 
волатилности на тржишту. Међутим, проблем ће се јавити након 
смиривања тржишта због присуства тзв. ефекта духа. Због система 
фиксних пондера, овај приступ не води рачуна да ли су се екстремни 
губици десили у далекој или недавној прошлости, тако да ће екстрем-
ни губитак који се десио далеко у прошлости током целог периода 
посматрања утицати са истим интензитетом на оцену волатилности. 
У случају смиривања тржишта, ово ће утицати да процена VaR буде 
прецењена у односу на стварни ризик. Са друге стране, приступ 
ЕWМА примењује систем експоненцијално опадајућих пондера, са 

4 Ammann, M., Reich, C., (2001), “VaR for nonlinear Financial Instruments – Linear Ap-
proximation or full Monte Carlo?“, Working Paper, p. 4. 

5 Pearson, N., (2002). Risk budgeting: Portfolio Problem Solving with Value at Risk, John Wi-
ley and Sons, Chichester, p.  47. 
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константним фактором опадања (λ). Овај фактор одражава утицај 
прошлих опсервација на оцену текуће волатилности. Опсервацијама 
различите старости приписују се различити пондери, који експонен-
цијално опадају за опсервације које потичу из даље прошлости. На 
тај начин се наглашава значај и утицај скоријих опсервација у односу 
на оне из даље прошлости на оцену волатилности. Ефекат оваквог 
начина пондерисања јесте да ће утицај екстремних губитака на оцену 
волатилности опадати како они постају старији, чиме се елиминише 
проблем ефекта духа.

Оцена волатилности у приступу ЕWМА врши се применом сле-
дећег обрасца: 6

са коваријансом 

при чему су: 
σt

σij

- стандардна девијација портфолија
- коваријанса и-те и ј-те стопе приноса 

rij - стопа приноса и-тог /ј-тог фактора ризика портфолија
N - укупан број опсервација
λ - фактор опадања 

Фактор опадања може узимати вредности у интервалу . У слу-
чају да је (λ) једнака јединици оцена волатилности применом ЕWМА је ек-
вивалентна оцени волатилности која се добија применом приступа једнако 
пондерисаних покретних средина. То значи да приступ једнако пондери-
саних покретних средина представља специјалан случај ЕWМА. Коефи-

цијент (1- λ)/(1- λН) се појављује у изразу јер је сума  

6 Исто, стр. 47.
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или приближно 1/(1-λ), када N . Атрактивност приступа ЕWМА јесте 
да под одређеним претпоставкама, може бити написан у рекурзивном об-
лику, који је нарочито погодан за оцену волатилности у квантитативним 
финансијама. Под претпоставком да је μ = 0 и да се предвиђа варијанса за 
период (t+1), на основу информација расположивих у тренутку (t) рекур-
зивни облик се добија на основу следећег израза:7

 

Кореновањем израза  (4) се добија израз за оцену RiskMetrics 
волатилности:8

Кључно питање код приступа ЕWМА јесте број опсервација (N) и из-
бор фактора опадања. Када је волатилност константа, оптимална је при-
мена приступа једнако пондерисаних покретних средина са што већим 
бројем опсервација, по могућству да буде једнак броју доступних опсер-
вација.9 У случају временски променљиве волатилности само су скорије 
опсервације релевантне. Тако је потребно узети само најновије податке 
или користити приступ ЕWМА са релативно малим фактором опадања. 
Нижи фактор опадања значи брже опадање утицаја каснијих опсервација, 
па је стога препоручљив у условима велике волатилности. Другим речи-
ма, то значи да је оцена волатилности базирана на неколико најновијих 

7 J.P. Morgan, (1996), op., cit., str. 81-82.
8 Исто, стр. 82. 

 Нотација у субскрипту  наглашава чињеницу да се ради о временски условној 
волатилности, што је складу са постојањем позитивне аутокорелације између 
волатилности.

9 Pearson, N., (2002), оп., цит., стр. 47.
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опсервација, мада нису занемарене ни информације садржане у ранијим 
опсервацијама.10

Међутим, иако је велики број аутора проучавао теоријске аспекте схеме 
пондерисања у RiskMetrics моделу (Фалон (1996), Хендрикс (1996), Алеxан-
дер и Леиг (1997)) још увек не постоји прецизан алгоритам за утврђивање 
оптималног фактора опадања. Ј.П.Морган сугерише употребу униформног 
система пондерисања са (λ) од 0,94 за оцену дневне, односно са (λ) од 0,97 за 
оцену месечне волатилности. Иако Александер (2008) критикује употребу 
(λ) од 0,94 за оцену дневне волатилности као сувише висок фактор опа-
дања за велики број тржишта, истраживања Хендрикс-а (1996) показала 
су да представља добар избор  у условима високе варијабилности волатил-
ности. Са (λ) од 0,94 пондери рапидно опадају, те се на тај начин наглашава 
значај и утицај скоријих опсервација у односу на оне из даље прошлости. 
Опсервација стара само 30 дана  добија пондер који је мањи од 0,01, док 
опсервација стара 66 дана добија пондер мањи од 0,001.11

На основу претходно реченог могу се извести следеће три кључне 
предности RiskMetrics модела. Прво, RiskMetrics представља унапређење 
у односу на моделе VaR засноване на приступу једнако пондерисаних 
покретних средина јер уважава појаву хетероскедастичности у серија-
ма приноса портфолија. Из тог разлога, Моса и Болен (2000) подржавају 
употребу RiskMetrics модела. У својим истраживањима тестирали су не-
пристрасност у оцени дневних ВаР и открили да су процене VaR изузетно 
осетљиве на избор узорка и избор приступа за оцену дневне волатилности. 
Резултати истраживања Ј.П.Морган банке и Фалона, сведоче у прилог 
RiskMetrics-а у односу на моделе који се заснивају на примени приступа 
једнако пондерисаних покретних средина. Ова истраживања показују да 
примена RiskMetrics-а доводи до минимизирања грешке у предвиђању во-
латилности. Ј.П.Морган банка никада није објавила колико је то смање, 
док резултати Фаллон-а указују на то да је оно минимално. Хипотетички 
посматрано, ако би биле на располагању бесконачне временске серије по-
датака то смањење би, сагласно резултатима представљеним у Ј.П.Морган-
Ројтерсовом Техничком документу, могло да буде и до 50%.

Друго, једини непознати параметар у моделу јесте фактор опадања. 
Проналажење оптималног фактора опада у пракси се своди на утврђивање 

10 Jackson, P., Maude, D., Perraudin, W., (1998), “Bank Capital and Value at Risk“, Bank of 
England Working Paper, No. 79. p. 18.

11 О утицају величине фактора опадања детаљније видети у Pearson, N., (2002), оп., цит., 
стр. 47. 
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(λ), која доводи до минимизирања грешке у предвиђању волатилности, са-
гласно процедури коју је предложила Ј.П.Морган банка. Оптималан фак-
тор опадања утврђује се на следећи начин:12

  са  

уз услов да је сума пондера једнака 1 и , односно 

при чему су:
- оптималан фактор опадања
- и-ти оптималан фактор опадања
- учешће и-тог оптималног фактора опадања

N - број временских серија у бази података
θi - релативна грешка 
τi

- и-ти RMES (корен средњег квадратног одступања) који кореспондира са и-тим 
оптималним фактором опадања 
- сума свих N минималних грешака τi

Оптималан фактор опадања који је предложила Ј.П. Морган банка у 
ствари представља пондерисани просек оптималних фактора опадања за 
све временске серије података из њихове базе. Постоји могућност употребе 
различитих фактора опадања13, где се за сваку активу из портфолија бан-
ке утврђује оптималан фактор опадања. Међутим, проучавајући факторе 
опадања за велики број различитих актива, Ј.П.Морган банка је открила да 
су оцене веома сличне. Из тог разлога препоручује употребу једног факто-
ра опадања за оцену волатилности портфолија.

Треће, за оцену дневне волатилности потребно је релативно мало пода-
така.  Са фактором опадања од 0,94, за оцену дневне волатилности портфо-
лија потребно је свега 100 опсервација. После свега 100 опсервација, куму-
латив пондера износи , тако да је 99,8% пондера укључено у 
процену VaR. Због тога је довољно имати на располагању само 100 подата-
ка о дневним стопама приноса портфолија.

12 J.P. Morgan, (1996), оп., цит., стр. 99.
13 Ovakav sistem ponderisanja primenjuje se u CSFB’s PrimeRisk-u. 
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Међутим, RiskMetrics има низ ограничења. Пре свега, и овде је прису-
тан проблем кооптирања дебелих репова. Претпоставка нормалности је у 
супротности са чињеницом да се екстрмни приноси дешавају чешће него 
претпоставка о нормалној дистрибуцији предвиђа. Џексон и сарадници 
(1997) су показали да схема поднерисања са рапидно опадајућим пондери-
ма повећава пристрасност у вероватноћама репа. Друго, RiskMetrics игно-
рише да волатилности на финансијским тржиштима теже да буду стабил-
не у дугом року. Отуда је погодан само за оцену дневне волатилности. У 
том случају, оцена волатилности је слична оценама волатилности добије-
ним применом GARCH(p,q) модела. Ако се GARCH(p,q) модел искаже (у 
најједноставнијем облику) у облику који текућу волатилност повезује са 
волатилношћу из претходног раздобља (GARCH(1,1)), лако се може уочити 
да ЕWМА представља специфичан случај GARCH(p,q) модела:14

 

Када су ω = 0, β = λ и α = 1 – λ,  израз за оцену волатилности применом 
приступа ЕWМА је еквивалентан изразу за оцену волатилности приме-
ном GARCH(p,q) модела са дугом меморијом.15 Међутим, у дугом року, 
RiskMetrics може да произведе само хипотетичке оцене волатил-
ности. То се најбоље може сагледати ако се  безусловна варијанса (σ2) 
искаже на следећи начин, преко параметара модела:

Из израза (8) се јасно види да модели, код којих су α +  β = 1, што је слу-
чај код RiskMetrics-а, не могу на адекватан начин да дефинишу дугорочну 
варијансу јер игноришу да волатилности теже да буду стабилне у дугом 
року. Са друге стране, GARCH имплицитно претпоставља да је дугорочна 
варијанса стабилна током времена. То се може видети ако се израз за ду-
горочну варијансу (8) искаже преко (ω) и тај израз се замени у изразу (7): 

14 Christoffersen, P., (2003). Elements of Financial Risk Management, Academic Press, Lon-
don, p. 23. 

15 Engle, R., Merzrich, J., (1995), “Grappling with GARCH”, Risk, Vol. 8, No. 9, pp. 112-117. 
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Израз (9) показују да је сутрашња волатилност пондерисани просек ду-
горочног кретања варијансе (волатилности), квадрата данашњег приноса 
и данашње варијансе, односно, сутрашња варијанса је израз дугорочног 
кретања варијансе, којој треба нешто додати (или одузети) ако је данашњи 
принос на квадрат изнад (испод) његовог дугорочног просека и нешто до-
дати (одузети) ако је данашња варијанса изнад (испод) њеног дугорочног 
просека. Другим речима, разлика између GARCH(p,q) модела и RiskMetrics-
а јесте у томе што ће RiskMetrics у случају да је текућа волатилност висока, 
предвиђати да ће она бити висока и у будућности, док GARCH води рачуна 
да ће волатилност у будућности тежити да се врати на просечан ниво ду-
горочне варијансе.

ПОДАЦИ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

За тестирање валидности модела су коришћени дневни логаритамски 
приноси општих берзанских индекса тржишта у настајању бивших земаља 
Југославије. Тестирани индекси су BIRS, MONEX20, MBI10, BELEXline и 
CROBEX. Подаци су прикупљени са Блумберговог веб сајта за период од 
02.02.2009. до 02.02.2012. године. Прикупљени подаци покривају период 
временски променљиве волатилности на тржишту ЕУ. Логаритамски при-
носи су генерисани на следећи начин:

при чему су:
ri,t - логаритамски принос за дан (т)
Pi,t - вредност посматраног  индекса на затварању за текући дан
Pi,t-1 - вредност посматраног  индекса на затварању претходног дана 

Дневне процене VaR су начињене за период од 02.02.2011. до 02.02.2012. 
године. Као репрезент RiskMetrics моделa који се базира на нормалном 
GARCH моделу, коришћен је RМ500-GARCH(1,1) модел, будћи да емпи-
ријска истраживања показују да је довољно узети лег од једног дана, уз 
напомену да је спефицикација GARCH(1,1) модела приказана изразом 
(7). Као репрезент RiskMetrics модела који се базира на претпоставци да 
иновације следе Студентову т дистрибуцију коришћен је модел RМ500-
GARCH(1,1)-т(д), док је RМ500-NGARCH(1,1) модел развијeн као репрезент 
модификованог RiskMetrics модела који је способан да кооптира асиме-
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трију. NGARCH(1,1) предстваља модификован нормалан GARCH модел. 
Прецизније, нормалан GARCH модел је модификован тако да пондери који 
се додељују приносима зависе од тога да ли је принос позитиван или нега-
тиван. Спецификација NGARCH(1,1) модела је приказана изразом (11):  

уз напомену да позитиван део вести, zt > 0, има мањи утицај на варијан-
су него негативан, ако је θ > 0. 

Да би се обезбедио исти узорак за тестирање валидности модела за 
свако тржиште овај период је узет као период за тестирање валидности 
модела. Остатак опсервација, период од 02.02.2009. до 01.02.2011. године, 
употребљен је за добијање иницијалних процена VaR, оцену параметара и 
калибрирање модела волатилности.

За разлику од стандардног RiskMetrics модела, GARCH модели волатил-
ности захтевају оцену непознатих параметара модела.  Оцена параметара 
модела волатилности добијене су применом метода максималне и квази-
максималне веродостојности. Прва је коришћена за оцену параметара мо-
дела волатилности који се заснивају на претпоставци нормалности, а дру-
га за оцену  параметара GARCH(1,1)-т(д) модела. Оцене параметара дате су 
у табели 1.  

Табела 1 - Оцене параметара модела волатилности

BIRS MONEX20 MBI10 BELEXline CROBEX

Параметри модела GARCH(1,1)

α 0,182 0,444 0,324 0,397 0,146

β 0,817 0,492 0,675 0,602 0,850

ω 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Параметри модела GARCH(1,1)-t(d)

α 0,438 0,301 0,234 0,298 0,052

β 0,175 0,166 0,206 0,689 0,051

ω 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

υ 5,273 4,000 4,000 6,638 4,000

Параметри модела NGARCH(1,1)

α 0,057 0,051 0,332 0,447 0,209
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β 0,675 0,735 0,665 0,549 0,770

ω 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

θ 2,175 2,055 0,101 0,069 0,316

Извор – Аутори

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА ВАЛИДНОСТИ МОДЕЛА

У овом делу рада представљени су и анализирани резултати тестирања 
валидности модела. Модели су процењени у погледу тачности њихових 
процена VaR током последњих 253 дана периода посматрања. Овај период 
је означен као период тестирања валидности модела. Сваки модел је тести-
ран на следећи начин: дневне процене VaR, које су добијене за нивое по-
верења од 99%, поређене су са стварним кретањима приноса у периоду од 
02.02.2011 до 02.02.2012. године. У случају када је стварни губитак био већи 
од процене VaR начињене за тај дан, евидентирано је да се десило прекора-
чење. Затим је утврђен укупан број/проценат прекорачења током периода 
тестирања валидности. 

Према Џориону (2001) модел јесте валидан уколико је број прекорачења 
једнак (1-ниво поверења). У овом случају, то значи да укупан број прекора-
чења, тј. дана када је стварни губитак био већи од процене VaR начињене 
за тај дан, не сме да буде већи од 3. Другим речима, проценат прекорачења 
VaR не сме да пређе 1% од укупног броја процена VaR.

Број, односно проценат прекорачења VaR током периода тестирања 
валидности модела од 02.02.2011 до 02.02.2012. године, посебно за сваки 
модел и за свако тржиште, су приказани у табели 2.

Табела 2 - Број/проценат прекорачења

RМ500-GARCH(1,1) RM500-GARCH-t(d)(1,1) RM500- NGARCH(1,1)
Индекси Бр. прекорачења % Бр. прекорачења % Бр. прекорачења %
BIRS 6 2,37 5 1,98 4 1,58
MONEX20 3 1,18 5 1,98 3 1,18
MBI10 3 1,18 2  0,79 1 0,39
BELEXline 2 0,79 4 1,58 2 0,79
CROBEX 4 1,58 3 1,18 3 1,18

Извор - Аутори



154

Н. Радивојевић, С. ПетРовић Радивојевић, A. иваНовић аНаЛиЗа ПеРФоРМаНСи ...

На основу резултата приказаних у табели 2 може се закључити да је 
проценат прекорачења код сваког модела у већини случајева већи од те-
оријске вредности. Мањи проценат прекорачења од очекиваног модели 
су остварили у случају тржишног индекса BELEXline и то модели RM500-
GARCH(1,1) и RM500-NGARCH(1,1), и у случају тржишног индекса  MBI10 
и то модели RM500-NGARCH(1,1) RM500-GARCH)-т(д)(1,1).  Дакле, према 
Џорионовом критеријму може се закључити да  је најбоље перформансе 
остварио RM500-NGARCH(1,1) модел. Имајући у виду само овај крите-
ријум, може се закључити да инкорпорирање GARCH(p,q) модела који се 
заснива на претпоставци да иновације следе Студентову т дистрибу-
цију у RiskMetrics методологију доприноси унапређењу апликатинвности 
RiskMetrics модела на тржиштима у настајању у односу на примену нор-
малног GARCH модела, будући да је модел RM500-GARCH-т(д)(1,1) ге-
нерисао мањи број прекорачења у односу на RМ500- GARCH(1,1) модел у 
случају три индекса. Такође, само на онснову Џорионовог критеријума 
може се закључити да је спецификација модела волатиности важнија од 
претпоставке дистрибуције иновације јер је модел RM500- NGARCH(1,1) 
имао најбоље перформансе на тестираним тржиштима.

Међутим, да би се формално испитало да ли се тестирани модели могу 
сматрати валидним, неопходно је тестирати хипотезу да је проценат пре-
корачења једнак теоријској вредности, наспрам алтернативне хипотезе 
која гласи да се проценат прекорачења разликује од теоријске вредности. 
За ту сврху у раду коришћен је Купиецов тест безусловног покрића. Купи-
ецов тест безусловног покрића представља најчешће коришћен модел за 
тестирање валидности модела VaR. Валидност модела је тестирана за ниво 
значајности теста од 95%. Овај ниво значајности теста генерише јасне дока-
зе о користи модела и имплицира да се модел одбаци само ако за то постоје 
снажни докази. Резултати Купиецовог теста безусловног покрића, за ниво 
поверења од 95%, дати су у табели 3.

Табела 3. Резултати Купиецовог теста безусловног

RM500-GАRCH(1,1) RM500-GАRCH)-t(d)(1,1) RM500- NGАRCH(1,1)

Индекси критична вред. p-вред. критична вред. p-вред. критична 
вред. p-вред.

BIRS 3,47 0,062 1,896 0,168 0,733 0,391
MONEX20 0,083 0,772 1,897 0,168 0,083 0,772
MBI10 0,083 0,772 0,120 0,728 0,083 0,772
BELEXline 0,120 0,728 0,733 0,391 0,120 0,728
CROBEX 0,733 0,391 0,083 0,772 0,083 0,772

Извор - Аутори
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Као што се може видети из табеле 3, за ниво поверења од 99% Купиецев 
тест безусловног покрића су задовољила сва три модела. Тако да се само 
на основу овог критеријума не може извести закључак који да ли инкор-
порирање GARCH(p,q) модела који се заснива на претпоставци да инова-
ције следе Студентову т дистрибуцију у RiskMetrics методологију допри-
носи унапређењу апликатинвности РискМетрицс модела на тржиштима 
у настајању у односу на примену нормалног GARCH модела, као и да ли је 
важнија структура модела валотилности од претпоставке о дистрибуцији 
иновације. 

Одговор на ова питања захтева примену неког критеријума за ранги-
рање модела VaR. За ту сврху у раду је коришћен критеријум који су про-
мовисали Балабан и сарадници (2004) (the root mean squared error - RMSE). 
Коефицијенти RMSE су приказани у табели 4.

Табела 4. - Коефицијенти RMSE за процене VaR

  BIRS MONEX20 MBI10 BELEXline CROBEX

RM500-GАRCH(1,1) 0,0212 0,0353 0,0269 0,0221 0,0223

RM500-GАRCH-t(d)
(1,1) 0,0208 0,0346 0,0335 0,0202 0,0257

RM500- 
NGАRCH(1,1) 0,0291 0,0421 0,0273 0,0230 0,0247

Извор - Аутори

Резултата приказани у табели 4 показују да је RM500-GARCH-t(d)(1,1) је 
најбоље рангиран модел на три од пет тржишта, тржишту капитала Репу-
блике Српске, Црне Горе и Србије, док је RM500-GARCH(1,1) најбоље ран-
гиран модел на тржишту капитала Македоније и Хрватске. Судећи по томе 
може се реци да инкорпорирање GARCH(p,q) модела који се заснива на пре-
тпоставци да иновације следе  Студентову т дистрибуцију у RiskMetrics 
методологију доприноси унапређењу апликатинвности RiskMetrics модела 
на тржиштима у настајању у односу на примену нормалног GARCH мо-
дела. Према овом критеријуму наслабије рангиран модел јесте RM500-
NGARCH(1,1), упркос чињеници да је према Џорионовом критеријуму има 
најбоље перформанце. Стога се може реци да је важнија претпоставка о 
дистрибуцији иновација у односу на спецификацију модела.
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ЗАКЉУЧАК

Имајући у виду резултате истраживања, може се извући закључак да 
инкорпорирање GARCH(p,q) модела који се заснива на претпоставци да 
иновације следе  Студентову т дистрибуцију у RiskMetrics методологију 
доприноси унапређењу апликатинвности RiskMetrics модела на тржишти-
ма у настајању у односу на примену нормалног GARCH модела, као и да је 
важнија претпоставка о дистрибуцији иновација у односу на специфика-
цију модела. Овакав закључак је изведен на основу критеријума за ранги-
рање модела VaR који су промовисали Балабан и сарадници (2004). Међу-
тим, приликом прихватања овог закључка треба бити опрезен, пре свега, 
због ограничења самог Купиецовоц теста, али и чињенице да је коришћен 
само један критеријум за рангирање модела VaR. Купеицов тест, иако је у 
складу са правилима Базелског комитета о валидности модела, даје само 
безусловну процену јер узима у обзир сва прекорача током целог периода 
који се користи за процену валидности модела. У условима временски про-
менљиве волатилност веома је значајна процена условне тачности модела, 
тј. употреба неког теста условног покрића. У раду није коришћен ни један 
такав тест, будући да је циљ рада био да се испита валидност модела у кон-
тексту задовољења правила валидности Базелског комитета. 

SUMMARY 
THE ANALYSIS OF THE MODIFIED RISKMETRICS 

MODELS PERFORMANCE ON EMERGING MARKETS: 
A CASE STUDY OF FINANCIAL MARKETS OF FORMER 

YUGOSLAV COUNTRIES 

In this paper the authors analyze the performance of modified RiskMetrics 
models on emerging markets. Some modifications of the standard RiskMetrics 
model have been made in order to adjust RiskMetrics methodology to the 
characteristics of the emerging markets. These modifications include the 
incorporation of the regularGARCH model, GARCH model based on the 
assumption that innovations follow Student t distribution, and nonlinear GARCH 
model into the standard RiskMetrics methodology. Tests were performed on 
emerging financial markets of former Yugoslav countries with the objective of 
answering the question of what is more important: the specification of volatility 
model or the assumption about distribution of innovations for improvingRisk 
Metrics model applicability on the emerging markets.

Keywords: Value at Risk, RiskMetrics, GARCH, volatility, emerging markets
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САЖЕТАК: У овом раду анализиране су контракције 
кредитног тржишта Србије, које погађају како банкарски, 
тако и реални сектор. Опадање кредитних послова домаћих 
банака посебно је апострофирано у прошлогодишњем 
извештају ММФ-а (IMF, 2013), али су у међувремену домаћи 
кредитни токови додатно усахли. Због тога се намеће питање 
да ли се ради о привременом посустајању или колапсу овог 
тржишта? Извршена анализа пружила је одговор: кредитно 
тржиште Србије није пред колапсом, али дугорочно посустаје. 
Финанијска криза и рецесија онемогућавају оживљавање 
овог тржишта, док се повремени периоди анемичног 
опоравка домаће економије одвијају без веће кредитне 
подршке банака (бескредитни опоравак). Структура овог 
рада прилагођена је постављеном циљу: прво је истражен 
однос кредита и економског опоравка (1), затим је извршено 
одређење кредитног тржишта Србије (2) и анализирана 
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његова динамика (3), као основ за процену тренда и прогнозу 
кретања на овом тржишту (4). Кључни истраживачки налази 
и препоруке за монетарну политику дати су у закључку (5).

Kључне речи: кредитно тржиште, финансијска криза, 
банке, рецесија, бескредитни опоравак, монетарна политика. 

УВОД

Прошлогодишње алармантно упозорење ММФ-а на пад кредитног тр-
жишта Србије и његове последице (IMF, 2013, стр. 107-119) представљало је 
непосредан подстицај за ову анализу. У међувремену су домаћи кредитни 
токови додатно усахли, па је овај проблем постао још израженији. Уколи-
ко се има у виду широко прихваћен став да је спор или негативан раст 
кредита главни узрок успореног економског опоравка широм света (IMF, 
2013а, стр. 63-104), очигледно је да се ради о глобалном проблему. Показало 
се да мноштво најразличитијих мера за оживљавање кредитног тржишта 
до сада остало без резултата како у економски развијеним, тако и осталим 
земљама. Ипак, ван сумње је да би пад овог тржишта био дубљи без енорм-
них државних интервеција.

Отуда свака анализа кредитног тржишта изискује шири макроеконом-
ски приступ, што је учињено и у презентованом раду. Први део овог рада 
посвећен је односу кредита и економског опоравка (1), ради утврђивања 
макроекономског значаја кредитног тржишта. У наставку је извршено од-
ређење кредитног тржишта Србије (2), пошто су његове границе постале 
флуидне у савременим условима. Динамика домаће кредитног тржишта 
(3) представља средишни део ове анализе у трагању за одговором на пи-
тање: посустајање или колапс? На основу извршеног истраживања дата је 
процена тренда и прогноза (4) кретања на овом тржишту. Закључак садр-
жи најважније истраживачке налазе и препоруке креаторима монетарне 
политике.

КРЕДИТИ И ЕКОНОМСКИ ОПОРАВАК

Значај кредита за економски развој сваке земље произилази из самог 
односа штедње и инвестиција на националном и глобалном нивоу. Кре-
дити су најважнији канал повезивања штедње и инвестиција, јер и даље 
представљају најзначајнији и најприступачнији извор екстерног финанси-
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рања приватног сектора (предузећа и домаћинстава) у свим земљама, па 
и оним најразвијенијим. Зато се и ревитализација светског кредитног тр-
жишта истиче као предуслов трајнијег опоравка од Велике рецесије (IMF, 
2013a). Међу кредитима доминирају банкарски кредити, јер су банке уни-
верзални финансијски посредници између штедиша и инвеститора. Оста-
ли некредитни извори екстерног финансирања приватног сектора имају 
неупоредиво мањи значај у свим економијама, изузимајући САД. Оваква 
структура извора финансирања уобичајено се приписује тзв. банкоцен-
тричности финансијских система, односно неразвијености тржишта ха-
рија од вредности (ХоВ). Суштински узрок је супериорност кредита у од-
носу на друге изворе екстерног финансирања. Отуда је разумљиво што се у 
још увек актуелној рецесији посебна пажња поклања стимулисању понуде 
и тражње кредита банака. 

Кредитна криза која је избила током пролећа 2008. у САД брзо се прет-
ворила у глобалну кредитну кризу, упркос експанзивној м  онетарној по-
литици и ангажовању влада на превенцији банкарских колапса (Almunia 
et al, 2009, стр. 26). Извориште проблема је касна реакција монетарних ре-
гулатора, која је иницирана тек након ерупције кредитног ризика, а не у 
време кредитне експанзије. 

Раст кредитног тржишта очигледно подстиче агрегатну тражњу у фази 
просперитета, али никакви кредитни стимуланси не могу спречити њен 
пад. Последња криза је потврдила утицај кредитног тржишта на макроеко-
номске флуктуације, посебно на аутпут, као и преливање њених ефеката 
из развијених на мање развијене економије (Helbling et al, 2010, стр. 16). 
Исто тако су бројна истраживања утврдила значајан утицај шокова у по-
нуди кредита на флуктуације пословних циклуса у економски развијеним 
земљама (на пример, Gambetti&Musso, 2012). Међутим, ови шокови нису 
примаран узрок кризе, већ њихова последица. Шокови понуде кредита по-
вратно утичу на трајање контракционе фазе пословног циклуса, а према 
емпиријским истраживањима утолико су израженији уколико је земља 
економски развијенија и финансијски продубљенија (Gambetti&Musso, 
2012, стр. 17).

Тражња за кредитима је изведена из агрегатне тражње, мада то чес-
то занемарују управо креатори економске политике. Отуда је економска 
активност најважнија дугорочна макроекономска детерминанта нивоа 
кредита (Eller et al, 2011, стр. 56), што упућује на закључак о секундарној 
улози кредита у процесу опоравка од рецесије. Довољан доказ је монетар-
на политика већине земаља у свету, која никада није била експанзивнија. 
Ипак, минималне или нулте референтне каматне стопе централних бана-
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ка и њихове максималне „квантитативне олакшице“ од 2008. до данас нису 
оживеле кредитно тржиште, нити поспешиле коначан излазак из кон-
тракционе фазе пословног циклуса. Постоје и сасвим опречна мишљења, 
према којима је кредитна криза само нужан процес који доприноси бржем 
успостављању нове тржишне равнотеже (Felsenheimer & Gisdakis, 2008, 
стр. 265). Продужена рецесија и финансијска криза практично су оповргле 
такве поставке. 

Посебан проблем системских кредитних криза су неминовна банкрот-
ства банака, која су све бројнија и у домаћем банкарском сектору. Банкрот-
ства банака знатно смањују не само инвестиције, већ и економску актив-
ност фирми – клијената (Minamihashi, 2011, стр. 159). На основу оваквих 
искустава најразвијенијих земаља као што је Јапан може се закључити да је 
ситуација у мање развијеним економијама знатно тежа. У условима реце-
сије фирме – клијенти не могу наћи нове финансијске изворе, па је отуда 
произашло мишљење да би коришћење владиних кредита као супстута за 
клијенте пропалих банака могао бити ефикасан начин за превенцију ре-
цесије (Minamihashi, 2011, стр. 160). Државне интервенције на кредитном 
тржишту у пракси се широко користе како за супституцију кредита про-
палих банака, тако још више за лакши приступ и повољније кредитирање 
свих зајмотражилаца из приватног сектора у циљу подстицања агрегатне 
призводње и запошљавања. 

Постоје и многа истраживања која указују на тзв. бескредитни опора-
вак (creditless recovery), када излазак из кризе није био праћен растућим 
кредитирањем. Скорашња анализа емпиријских података о 39 финан-
сијских криза којима је претходио кредитни бум показала је да реалан раст 
банкарских кредита није у корелацији са растом БДП-а током прве две го-
дине опоравка (Takats & Upper, 2013, стр. 18). Истраживањима у којима је 
бескредитни опоравак дефинисан као трогодишњи период утврђено је да 
готово 80% опоравака након кредитног бума окончаног банкарском кри-
зом било бескредитно, јер су реалне стопе раста банкарских кредита биле 
нулте или негативне (Abiad et al, 2011, стр. 9). Према истом истраживању, 
иначе једном од најобухватнијих до сада, око 1/5 свих опоравака је бескре-
дитно и одликују их ниже стопе раста (Abiad et al, 2011, стр. 7-10). 

У јеку Велике рецесије процењено је да ће међу ЕУ чланицама из цен-
тралне и источне Европе бити више случајева бескредитног опоравка, при 
чему је наглашено да нови кредити нису обавезан услов опоравка аутпу-
та (Bijsterbosch & Dallhaus, 2011, стр. 24-25). Наведене процене опоравка 
ових економија могу се појаснити чињеницом да је бескредитни опоравак 
знатно чешћи у земљама са нижим дохотком, односно финансијски мање 
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развијеним (Darvas, 2013, стр. 10). Иначе, искуства европских земаља које 
прошле или су још увек у процесу транзиције посебно је важно за домаћу 
економију. 

Раст домаћег кредитног тржишта у фази рецесије 2009-2010. доказује 
да појачано кредитирање не значи аутоматски и економски опоравак, што 
негира не само њихову каузалну, већ и корелациону везу у време кризе. 
Супротна тврдња о јакој корелацији између кредита приватном сектору и 
БДП-а Србије у последњем извештају ММФ-а поткрепљена је двостраним 
графиконом у коме су негативне стопе раста агрегатне производње при-
казане у истој равни са двоцифреним стопама раста анализираних креди-
та? Пажљивијим посматрањем истог графикона може се уочити да је БДП 
опадао чак и у периодима када су реалне стопе раста кредита приватном 
сектору премашивале 10%, као у интервалу 2009Q1 - 2010Q1 (IMF, 2013, 
стр. 108). С друге стране, одређен економски опоравак у 2013. остварен је 
напоредо са контракцијом кредитног тржишта! При томе је очигледно да 
су домети бескредитног опоравка ограничени и да улазак у фазу експан-
зије (изнад преткризног нивоа БДП-а) подразумева оживљавање кредит-
ног тржишта. 

На крају се може закључити да је макроекономски значај кредита не-
споран у свим земљама, а за нефинансијске корпорације и доминантан 
(Darvas, 2013, стр. 2). Економски опоравак је могућ и без кредита, али се 
трајнија експанзија не може остварити без раста кредитног тржишта.

ОДРЕЂЕЊЕ КРЕДИТНОГ ТРЖИШТА СРБИЈЕ 

Либерализација међународних финансијских токова и глобализација 
финансијских тржишта релативизовале су границе националних кредит-
них тржишта. Флуидност ових граница није само просторна, већ и струк-
турна. Савремена кредитна тржишта одликује учешће тржишних актера 
из других земаља, како на страни понуде, тако и на страни тражње. Тако 
домаће банке (са лиценцом НБС) кредитирају компаније у иностранству 
или држе депозите у иностраним банкама. Исто то чине и банке из ино-
странства, кредитирајући овдашње компаније и банке (прекогранични 
кредити) и депонујући своја средства у банкама под надзором НБС. У так-
вим околностима немогуће је прецизно и једнозначно дефинисати кредит-
но тржиште Србије.
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Домаће кредитно тржиште може се одредити у најширем, ширем и 
ужем смислу. Кредитно тржиште Србије у најширем смислу3 обухвата 
све кредите домаћих банака, одобрене резидентима и нерезидентима, као 
и кредите страних банака овдашњим резидентима. Шире кредитно тр-
жиште искључује прекограничне кредите домаћим банкама, пошто су они 
извор за њихове пласмане (како би се избегло двоструко евидентирање) 
и кредите домаћих банака иностраним зајмопримцима (нерезидентима). 
Уже кредитно тржиште искључује прекограничне кредите овдашњим 
компанијама, односно обухвата само кредите домаћих банака (лиценци-
раних у Србији) зајмопримцима резидентима.

У фокусу овог истраживања је уже кредитно тржиште, јер оно има 
највећи утицај на економски раст (1), у целости је уређено домаћом регула-
тивом (2), подвргава се мерама монетарне и пруденционе политике домаће 
централне банке - НБС (3) и под надзором је НБС (4). Статистички подаци 
у редовним периодичним извештајима НБС такође се односе на уже кре-
дитно тржиште, док се прекогранични кредити приказују издвојено (НБС, 
2014). 

ДИНАМИКА ДОМАЋЕГ КРЕДИТНОГ ТРЖИШТА

Динамику кредитног тржишта показују номиналне и реалне стопе 
раста. У случају домаћег кредитног тржишта под номиналним растом се 
уобичајено подразумева кретање динарски изражене суме кредита (НБС, 
2014, стр. 12). Реалне стопе раста најчешће се израчунавају кориговањем 
динарских износа за стопу инфлације (IMF, 2013, стр. 108).

3 Најшире дефиниције кредитног тржишта могу укључивати и емитоване ХоВ, посебно 
дуговне. Међутим, ови некредитни извори финансирања, као што је истакнуто, немају 
велики значај за приватни сектор, изузев САД. Иначе, у нашој земљи већ годинама 
нису забележене емисије компанијских дуговних хартија.
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Графикон 1. – Годишње стопе раста кредитног тржишта (%)

Извор: НБС, Банкарски сектор - квартални извештаји.

Овакав аналитички приступ је недовољно прецизан из најмање два 
разлога. Прво, највећи део домаћих кредита номинално је исказан у де-
визама или је девизно индексиран. Друго, девизни израз је једино реалан 
за доларизована, односно евроизована кредитна тржишта. Илустрације 
ради, девизно индексирани и девизни кредити чинили су приближно ¾ 
домаћег кредитног тржишта на крају 2013, уз непрекидан дугогодишњи 
тренд раста тржишног удела ових кредита (НБС, 2014б, стр. 1). Због тога су 
у овој анализи реалне стопе раста изведене на основу девизно исказаних 
кредитних агрегата, док номиналне стопе показују кретање истих агрегата 
у динарском изразу (Графикон 1).4 

На први поглед се уочава снажно успоравање раста кредитног тр-
жишта од 2008, како у номиналном, тако и у реалном изразу. Неуобичајено 
је што су годишње стопе раста у периоду 2008-2010. биле двоцифрене, упр-
кос финансијској кризи и рецесији? Део објашњења крије секторска струк-
тура корисника кредита, која је анализирана у другом делу овог поглавља. 

Стопе реалног тржишног раста добиле су негативан предзнак тек у 
2012, док су номиналне стопе први пут пале на нулти ниво крајем септем-
бра прошле године. Насупрот домаћим кредитима, прекогранични креди-
ти од септембра 2009. године непрекидно опадају (IMF, 2013, стр. 108). На-

4 Код евроизованих кредитних тржишта, као што је домаће, разлика између номиналног 
и реалног раста зависи од промена девизног курса и степена евроизације.
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редни графикон (2) показује апсолутан раст домаћег кредитног тржишта, 
који је кулминирао на крају 2011, а затим опадање, као и пресудан утицај 
нефинансијског сектора. С друге стране, финансијски сектор је имао ап-
солутно и релативно највећи тржишни удео управо у кризној 2009, када је 
експлозиван раст кредита овог сектора (преко 14 пута у односу на претход-
ну годину) пресудно утицао на раст целокупног тржишта. 

Графикон 2. - Раст кредитног тржишта (милијарде евра)

Извор: НБС, Банкарски сектор - квартални извештаји. 

У посматраном периоду домаће кредитно тржиште увећано је са 11,6 
милијарди евра 2008. на рекордних 16 милијарди евра 2011. године, да би 
крајем септембра прошле године пало на 15,2 милијарде евра (Графикон 2). 
Према фебруарском Извештају о инфлацији домаћи кредити су у четвртом 
кварталу 2014. године пали за додатних 2,3%, пре свега због смањења кре-
дита привреди (НБС, 2014а, стр. 25).

Уколико се 2008. посматра као базна година, може се закључити да је 
анализирано тржиште за само три кризне године (2009-2011) реално увећа-
но за готово 40%! Због такве експанзије негативне стопе раста у наредном 
периоду нису имале виднији утицај на величину тржишта, које је на крају 
2012. за трећину било веће него четири године раније (Графикон 3). 

Номинални раст је био знатно бржи, као резултат промена девизног 
курса динара. Због тога је ово тржиште на истеку трећег квартала 2013. но-
минално било веће чак за 70% него крајем 2008. С обзиром да је номинална 
стагнација тржишта евидентирана тек у 2013, док су негативне стопе реал-
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ног раста током последње две године биле релативно ниске (-3,6%, односно 
-1,1%), очигледно је да није у питању тржишни колапс. 

Графикон 3. – Раст кредитног тржишта (2008 = 100)

Извор: НБС, Банкарски сектор - квартални извештаји.

Наведене негативне стопе у две узастопне године указују на тренд опа-
дања кредитног тржишта који се неизбежно преноси у текућу 2014.

Према ММФ-у, индикативно је да се раст кредита крајем 2012. и по-
четком 2013. успорава упркос покушају оживљавања путем субвенцио-
нисаних кредита, чији су највећи део чинили кредити за рефинансирање 
старих кредита, а не за ново финансирање (IMF, 2013, стр. 107). Наведени 
исход није изненађење уколико се има у виду раније домаће истраживање, 
којим је утврђено да субвенционисани кредити имају маргиналан значај 
за економски опоравак земље (Вуковић, 2010, стр. 357). Отуда је јасно заш-
то домаће кредитне субвенције представљају редак експеримент у доме-
ну економске политике, како је констатовао Подпиера (Podpiera, 2011, стр. 
3), мада овај аутор у истом раду тврди да су анализиране субвенције биле 
подстицајније за агрегатну тражњу од директних јавних расхода (Podpiera, 
2011, стр. 18). Ипак, остаје недоумица зашто овако ефикасно решење нису 
преузели креатори економске политике у другим земљама? 

Најзначајнији сектори на страни тражње кредита традиционално су 
привреда и становништво, који заједно репрезентују приватни сектор. На-
редни графикон (4) указује на висок степен корелације кредитног задужи-
вања ова два сектора и открива да су оба сектора смањила обим кредита 
у рецесионој 2009, мада је исте године укупно тржиште реално увећано за 
16%? 
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Графикон 4. – Кредити привреди и становништву (милијарде евра)

Извор: НБС, Банкарски сектор - квартални извештаји.

Објашњење овог контроверзног раста у најтежој 2009. години, као и 
током целог анализираног периода пружа секторска структура кредитног 
тржишта, приказана графиконом 5.

Графикон 5. – Секторска структура кредитног тржишта (%)

Извор: НБС, Банкарски сектор - квартални извештаји.

Претходне 2008. године привреда и становништво су били доминант-
ни корисници кредита са 97% учешћа (61,5% + 35,5%), док су други сектори 
имали занемарљиве уделе – јавни сектор 1,7%, финансијски 1% и остали 



169

СТР.  159-176

сектори 0,3%. У 2009. се ова структура битно мења, јер кредити привре-
ди и становништву реално падају, а задуживање других сектора расте. 
Последично, удео водећа два сектора пада на 79,4%, за разлику од других 
сектора, чије учешће расте. Финансијски сектор је исте године забележио 
максималан тржишни удео од 12,8%. 

Произилази да су у рецесионој 2009. ниво кредита смањили само при-
вреда и становништво, док су сви други, укључујући и јавни сектор, знат-
но повећали своју задуженост према банкама. Утврђивање секторских 
доприноса парадоксалном расту домаћих кредита у јеку рецесије предста-
вља кључ за разјашњење овог феномена. Наиме, у кредите финансијском 
сектору сврставају се и пласмани банака у двонедељне репо хартије НБС, 
мада ове ХоВ представљају инструмент монетарне стерилизације, а не кре-
дитирања? Потискивање кредита приватном сектору настављено је и на-
редних година. Квартални извештај НБС, објављен почетком ове године, 
указује да се наставља тренд супституције кредита привредним друшт-
вима повећањем депозита код НБС - репо ХоВ и депозити вишкова ликвид-
ности (НБС, 2014, стр. 12), који је снажно покренут управо 2009.

Презентована анализа показује да је раст кредитног тржишта Србије 
у субпериоду 2009-2011. био знатно спорији него што то откривају ста-
тистички подаци. Пораст су пре свега узроковали пласмани банака у репо 
хартије НБС, који имају потпуно супротне макроекономске и монетарне 
ефекте од банкарских кредита. Растуће задуживање јавног сектора такође 
је значајно утицало на раст тржишта. Сектори привреде и становништва 
су након смањења кредитних обавеза према банкама у рецесионој 2009. 
постепено повећавале ниво кредита (једноцифрене годишње стопе раста), 
мада је економски опоравак земље био незнатан? 

Оживљавање кредита приватном сектору било је осцилаторно. При-
вреда је имала кварталне падове кредита од априла до октобра 2011, што 
је очигледно био сигнал предстојеће рецесије (2012). Током друге године 
рецесије привреда је поново повећала коришћење кредита, покушавајући 
да одоли новом таласу кризе, да би тек у последњем кварталу 2012. године 
смањила обим кредита у односу на трећи квартал. Након тога је уследило 
значајно смањивање привредних кредита у 2013, према првим подацима за 
10,7% (НБС, 2014а, стр. 26), што је изазвало пад испод нивоа достигнутог 
2010. 

Смањено коришћење кредита сектора становништва забележена је 
током рецесионе 2012. Наредне 2013. кредити овог сектора порасли су за 
4%, мада је у четвртом кварталу евидентиран пад (за 0,4%). Узрок овог по-
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сустајања су стамбени кредити, како због оштријих услова банака, тако 
и због окончања програма субвенционисаног кредитирања. Такође је ка-
рактеристично међу новим кредитима највише има готовинских кредита 
у динарима (НБС, 2014а, стр. 27). 

Вишегодишње тенденцијско успоравање раста и смањивање кредитног 
тржишта (Графикон 1), а посебно његова два најважнија сегмента на стра-
ни тражње - кредита привреди и становништву (Графикон 4), упућује на 
закључак да ово тржиште дугорочно посустаје, али није пред колапсом.

Поређење са кредитним тржиштима у ширем окружењу такође пока-
зује да успоравање раста и опадање домаћих кредита није драматично. 
Напротив, смањивање стопа раста домаћих кредита до краја 2012. било је 
спорије него у земљама – новим чланицама ЕУ(IMF, 2013, стр. 107), од којих 
је половина још увек у транзицији. Упркос споријем оживљавању кредит-
ног тржишта, земље попут Пољске, Словачке и држава Балтика имале су 
више стопе раста БДП-а после 2009. него Србија, док су остале имале темпо 
опоравка сличан нашем. Опадањем кредитне активности домаћих банака 
крајем 2012. и током 2013. дошло је до приближавања динамике ових фак-
торских тржишта у фокусираној групи земаља. 

ОЦЕНА ТРЕНДА И ПРОГНОЗА 

За оцену тренда и прогнозу динамике кредитног тржишта упутно је, 
поред анализе досадашњег кретања и структурних промена, као и по-
ређења са земљама у ширем окружењу, испитати микроекономске и ма-
кроекономске узроке опадања тржишних активности. Посебно су инди-
кативне промене услова кредитирања и очекивања тржишних актера на 
страни понуде, јер они имају неупоредиво већу тржишну моћ од зајмотра-
жилаца. 

Резултати анкете домаћих банака о кредитним активностима, које је 
у јануару ове године спровела НБС, говоре да је њихово опадање узроко-
вано како факторима понуде, тако и факторима тражње. Основни фактор 
смањивања понуде кредита је избегавање кредитног ризика, док је тражња 
пала пре свега због слабог интереса предузећа за кредитирање капиталних 
инвестиција, насупрот кредитима за обртна средства и реструктурирање 
дугова. Тражњу је дестимулисало и исцрпљивање субвенционисаних кре-
дита, од којих су многи истекли, што је све утицало на рекордан пад нових 
кредита (- 38,5%) у последњем кварталу 2013, поређено са истим периодом 
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претходне године! Утицај су имала и банкротства банака последњих го-
дина, као и уступање доспелих потраживања банака лицима ван финан-
сијског система (НБС, 2014а, стр. 26).

Према анкети коју од 2012. спроводи Европска инвестициона банака 
(ЕИБ) у оквиру репрезентативног узорка 90 банака из 10 земаља центалне, 
источне и југоисточне Европе (ЦЕСЕЕ), домаћа понуда кредита је рестрик-
тивнија од просека, док је рестриктивност тражње испод просека (EIB, 
2013).5 

ИМФ апострофира основни макроекономски узрок – пад тражње кре-
дита услед успоравања економске активности, а затим наводи пооштра-
вање кредитних услова, приступ домаћих банака изворима финансирања 
и њихове трошкове, банкарску перцепцију ризика и друге факторе (IMF, 
2013, стр. 109). Такође се истиче да су каматне стопе на домаће кредите нај-
више у односу на земље - нове чланице ЕУ (Исто, стр. 111). Екстремно висо-
ке каматне марже у земљи сврстане су међу детерминанте кредитног раста 
и у анализама домаћих аутора(Маринковић & Маловић, 2012, стр. 288). 
Девизни курс је такође снажно утицао на кретање кредита (Исто, стр. 299).

Истраживања страних аутора потврђују да су фактори понуде више 
утицали на успоравање домаћег тржишта него фактори тражње. По-
ређења ради, фирме у источној Европи знатно чешће су одбијане у проце-
су апликације кредитних захтева од зајмотражилаца у западној Европи. 
Најнеповољнија је ситуација у Србији, јер су зајмотражиоци натпросеч-
но обесхрабривани не само каматним стопама, већ и процедуром и ко-
латералом (Brown et al, стр. 41). Утицај ригорозних услова банака је кван-
тификован недавним емпиријским истраживањем у Холандији, којим је 
утврђено да пооштравање кредитних стандарда (формирање каматних 
стопа, обавезни колатерал, јемства, некаматне обавезе) за један процентни 
поен смањује раст кредита за два процентна поена годишње (Van der Veer 
& Hoeberichts, 2013, стр. 15-16).

Пoређења ради, последњи извештај ЕЦБ за 2013. указује на извесно 
ублажавање оштрих услова кредитирања током четвртог квартала у евро 
зони (ЕCB, 2014, стр. 5), мада је код потрошачких кредита забележено мар-
гинално пооштравање (Исто, стр. 10). Истовремено је дошло до успоравања 
пада тражње предузећа за кредитима, са -12% на -10% (Исто, стр. 7), а сли-

5 ЕИБ стандардно анкетира 10 банака у Србији, које су у време последње анкете 
управљале са 55% секторске активе (EIB, 2013, стр. 85). На анкету НБС одговорила је 
већина домаћих банака (НБС, 2014, стр. 26).
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чан тренд је имала и тражња за стамбеним кредитима у ЕМУ (Исто, стр. 7). 
Приликом поређења домаћег кредитног тржишта и евро зоне неопходно је 
имати у виду два ограничења: прво, цене и услови кредитирања код нас су 
драстично неповољнији, и друго, домаћа финансијска продубљеност, ме-
рено односом кредита и БДП-а, нижа је за преко три пута од просека евро 
зоне (World Bank Data). Оштри кредитни стандарди у Србији и ЦЕСЕЕ 
земљама нису у корелацији са уделом банака у страном власништву, али су 
под утицајем кредитно-депозитног рациа и удела страних фондова финан-
сирања (Feyen et al, 2014, стр. 54). Ригорозност услова кредитирања ипак не 
може бити пресудан фактор тржишне динамике, због чега су неостварљи-
ви планови централних банака да нестандардним мерама и нултим, па и 
негативним каматним стопама (најновији пример су преконоћни депози-
ти код ЕЦБ и резерве банака изнад обавезног нивоа) „приморају“банке на 
кредитне пласмане и тако оживе тржиште. 

Постоји и ендогена динамика кредитног тржишта, повезана са нереал-
ним параметрима вредности, чија непредвиђена колебања могу изазвати 
неповерење тржишних актера (Gu & Wright, 2011, стр. 27). Са истом ар-
гументацијом наведени аутори приписују последњу кредитну криза им-
перфектном колатералу и имперфектном мониторингу (Исто). Међутим, 
ендогеност ових фактора није довољна за сврставање у кључне факторе 
кризе. Дугогодишња експанзија кредитног ризика је показала да у време 
финансијске кризе и рецесије не постоје перфектни колатерали и перфект-
ни мониторинг. Слабљење биланса банака и снижавање левериџа такође 
се наводе као узроци смањене њихове понуде кредита у кризним времени-
ма (Jimenez et al, 2011, стр. 20), мада вишкови ликвидности многих банака 
директно упућују на мањак кредибилних зајмотражилаца. На овом месту 
је упутно подсетити се да је секторска ликвидност у свим земљама одржа-
на само захваљујући огромним трансферима од влада и централних ба-
нака, којима је спречено ланчано банкротство банака и колапс кредитног 
тржишта (Jimenez et al, 2011, стр. 20). 

Имајући у виду све размотрене узроке опадања кредитног тржишта, 
неспорно је да најснажнији утицај има агрегатна тражња. Значајне су и 
друге макроекономске детерминанте, као што су стопа незапослености, 
инфлација, девизни курс, спољнотрговински биланс, јавни дуг и тд. Ни-
ска инфлација, релативно стабилан девизни курс и опадајући спољнотрго-
вински дефицит деловаће позитивно, али то неће компензовати све мању 
агрегатну тражњу, екстремну незапосленост и презадуженост јавног сек-
тора, са свим последицама по већ посустало домаће кредитно тржиште. 
Међу микроекономским узроцима издвајају се оштрина кредитних усло-
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ва, висина каматних стопа, као и перцепција кредитног и девизног ризика 
од стране банака. Слабљење пословних перформанси зајмотражилаца из 
приватног сектора неминовно ће снижавати њихову кредитну способност 
и отежавати приступ овом најважнијем екстерном каналу финансирања.
Уколико се узроци разврстају на страну понуде и страну тражње, неспорно 
је да прва група (банке) има олигополску тржишну моћ и пресудно утиче 
на динамику тржишта. Пошто су банкари у анкетама одговарали да најви-
ше зазиру од кредитног ризика, може се очекивати даље смањивање пону-
де. Додатни аргумент за очекивани тренд је експандирајући раст пробле-
матичних кредита (Vuković & Domazet, 2013, стр. 71). Тражњу приватних 
зајмотражилаца за кредитима дестимулисаће опадајући промет њихових 
производа и услуга (предузећа), све ниже и неизвесније плате (грађани), 
оштрина услова кредитирања (процедуре, јемства, колатерали и сл.) и цена 
кредита, јер су домаћи банкарски зајмови изузетно скупи (IMF, 2013, стр. 
111).

Мере економске политике, спроведене у претходном периоду, у виду 
фискалних и монетарних подстицаја, затим стимулативнија финансијска 
регулатива, санација банака и реструктурирање корпоративних дугова 
(IMF, 2013а, стр. 72) нису оживеле кредитно тржиште, мада су успориле 
опадање и спречиле колапс. Најбољи пример су субвенционисани креди-
ти, који су изазвали смањење укупног кредитирања након исцрпљивања 
државних субвенција (Raiffeisen, 2013, стр. 48). Отуда је неспорно да ће и 
управо најављени нови циклус субвенционисаног кредитирања успори-
ти опадање овог тржишта, али га не може оживети. Услов свих услова за 
опоравак и експанзију кредитног тржишта је бржи раст агрегатне тражње, 
који је нереално очекивати ове и наредне године. Монетарна политика 
може утицати на кретање општег нивоа цена и финансијску стабилност, 
али не може подстаћи раст агрегатне тражње, па ни већу тражњу за креди-
тима. Зато у свим земљама бреме одговорности за стимулисање агрегатне 
тражње, а тиме и за ревитализацију кредитног тржишта, пада на владу и 
њену економску политику, пре свега фискалну. У постојећим околностима 
може се сматрати успехом уколико негативне стопе раста кредитног тр-
жишта у овој и наредној години остану једноцифрене. 

ЗАКЉУЧАК

Динамика кредитног тржишта Србије представља изразит пример ау-
тономности у односу на кретање агрегатне производње и других макро-
економских варијабли. Парадоксалан раст домаћих кредита током кризе 
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подстакнут је пласманима банака у репо хартије НБС (?) и задуживањем 
јавног сектора. Кредити приватном сектору значајније су пали у рецеси-
оној 2009, а наредне четири године се смењују периоди њиховог споријег 
раста и опадања. Пошто је овај сектор доминантан зајмотражилац, долази 
до тенденцијског успоравање раста и смањивања целокупног кредитног 
тржишта, што указује на његово дугорочно посустајање. Докази скорог тр-
жишног колапса нису пронађени, али се крах не може искључити у случају 
банкротства већег броја банака и последичне банкарске панике.

Базични услов ревитализације кредитног тржишта је бржи раст агре-
гатне тражње. Разумљиво је да видљивих знакова преокрета негативних 
стопа раста кредита неће бити док се смењују периоди рецесије и ане-
мичног опоравка. Монетарна политика не може подстаћи раст агрегатне 
тражње, због чега су монетарни стимуланси неделотворни у покашајима 
оживљавања тражње приватног сектора за кредитима. Произилази да 
оживљавање кредитног тржишта зависи од владине економске политике, 
посебно фискалне. Због тога се може сматрати успехом уколико негативне 
стопе раста кредитног тржишта у 2014. и 2015. остану једноцифрене, као на 
крају 2013. 

SUMMARY 
SЕRBIА'S CREDIT MARKET: 
TIREDNESS OR COLLAPSE?

The contractions in the Serbian credit market analyzed in this paper affect 
banking as well as real sector. Declining of domestic banks’ credit businesses 
was especially emphasized in the last year’s IMF report (IMF, 2013), but in 
the meantime domestic credit flows have additionally withered. Therefore, 
the question arises whether it is a temporary lagging or the collapse of this 
market? The performed analysis has offered an answer: Serbian credit market 
is not collapsing, but it is showing long-term lagging. The financial crisis and 
the recession disable market revival, while occasional periods of domestic 
economy’s anemic recovery go without a major credit support from the banks 
(creditless recovery). The structure of this paper is accommodated to the defined 
goal: firstly, the ratio between credit and economic recovery is investigated (1), 
then the definition of Serbian credit market (2) and its dynamics (3) is analysed, 
as a base for evaluating the trend and giving forecast about this market (4). Key 
research data and recommendations about the monetary policy are given in the 
conclusion (5).
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МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ФИНАНСИЈСКОГ 
СЕКТОРА СРБИЈЕ 

Сажетак: Развој финансијског сектора представља 
тему, која се дуго проучава у светској економији. Бројни 
аспекти поменутог развоја, заокупљају пажњу економиста 
широм света. Светска економска криза је додатно подстакла 
проучавање ове теме. Тема овог рада представља проучавање 
аспеката релевантних за развој финансијског сектора Србије. 
Посебна пажња је усмерена на перспективе обима и брзине 
могућег финансијског развоја у Србији. Додатну димензију 
којом се бавимо у овом раду, представља повезаност 
финансијског развоја и раста бруто домаћег производа. 
Структуру финансијског сектора Србије, обележава изразита 
доминација банкарског система. Имајући ово у виду, 
посебна пажња у раду је посвећена перспективама развоја 
пословног банкарства у Србији, али су узети у обзир и други 
сегменти финансијског сектора. Спроведена је анализа 
утицаја финансијског сектора Србије на економски раст у 
скоријем периоду. Приказана је анализа актуелне ситуације, 
као и перспективе развоје финансијског сектора и његовог 
утицаја са БДП. Циљ је утврдити оптимални финансијски 
раст и обим пословања за остваривање одрживог економског 
раста у Србији. Пажљиво планиран, умерен, избалансиран 
раст финансијског пословања, може дати значајан допринос 
одрживом економском расту Србије, као и одржању 
финансијске стабилности. 

1 nenad.m.milojevic@gmail.com 
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Кључне речи: финансијски сектор, банкарство, раст бруто 
домаћег производа.

УВОД

Повезаност финансијског система и економског раста је тема коју еко-
номисти широм света проучавају већ вековима. Утврдити оптимално 
финансијско пословање за одржив економски раст, представља једно од 
кључних економских питања. Банкарски сектор заузима централно место 
у истраживању оптималног финансијског посредовања. Пажња се мора 
усмерити и на темпо достизања оптималног финансијског пословања. 
Претпоставка да је финансијски развој добар за економски раст, је једна 
од основних у модерној економији. Следећа претпоставка, преовлађујуће, 
модерне економије каже да је економији потребна финансијска интерме-
дијација, као посредник између зајмодаваца и корисника кредита, усмера-
вајући ресурсе на најефикаснији начин. Дуго су у светској економској ли-
тератури доминирали поменути генерални ставови, уз бројне модалитете 
у вези поменуте повезаности.

С друге стране, последњих година, a посебно након избијања светске 
економске кризе, можемо све чешће чути и другачија мишљења. Једно 
од тих каже да је финансијски развој повољан по економски раст, само 
до одређеног нивоа, када почиње да буде оптерећење за даљи економски 
раст. Наиме, интересантно је, да су се последњих годинa, најразвијеније 
економије света, које имају најразвијеније финансијске системе, суочиле са 
значајним падом бруто домаћег производа (БДП) и тешким последицама 
кризе. Занимљиво је и да су многе мање развијене економије (са не тако 
развојним финансијским системима), успеле да релативно лакше прођу, 
кроз поједине фазе кризе.

Брзина којом се развија финансијски сектор је веома интересантан 
елемент за повезаност финансијског развоја и економског раста. Кредитни 
бум и брзо растуће финансирање економије, могу довести до угрожавања 
одрживог економског раста, као и неповољног утицаја на финансијску ста-
билност и бројне макроекономске параметре. Претходно речено предста-
вља један од разлога, зашто је овој рад, усмерен на анализу утицаја степена 
и брзине финансијског развоја, на економски раст у Србији. У оквиру це-
локупног финансијског развоја, пажња је првенствено посвећена сегмен-
ту банкарског пословања, који је још увек изразито доминантан сегмент 
финансијског сектора у Србији. Почев од 2000. године до данас, банкар-
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ски сектор Србије (БСС), је постигао значајан напредак, осавремењавање 
и приближавање светским стандардима банкарског пословања. Када су у 
питању остали субјекти финансијског сектора Србије (ФСС): сектор осигу-
рања, добровољни пензиони фондови, сектор финансијског лизинга, бро-
керско-дилерска друштва и друштва за управљање инвестиционим фон-
довима, приметан је такође значајан напредак. Ови сектори покушавају да 
следe банкарски сектор Србије, али смањење доминације пословних бана-
ка у ФСС се, за сада, не назире.

БСС је релативно спремно дочекао ударе светске економске кризе, у 
односу на многе друге банкарске секторе развијенијих економија света, 
услед појединих специфичности БСС и пратеће регулативе Народне бан-
ке Србије (НБС). Ипак, потребно је одговорити бројним изазовима, попут 
изазову високог кредитног ризика у земљи. Повезано са овим питањем је 
очекивања привреде од БСС. Сада је можда и више него икада пре, потреб-
но дати снажну подршку јачању привреде и одрживом економском расту 
земље. Подршка економији земље, од стране БСС је свакако била значајна, 
али очекивања привреде, су по том питању, ипак, већа. За привреду земље, 
која је услед негативних ефеката светске економске кризе, (поново) на крх-
ким ногама, снажна финансијска подршка БСС је свакако неопходна. По-
дсетимо и да је НБС током протеклог периода примењивала одређене кон-
трацикличне мере (видети, Милојевић, 2011: Ефекти примене Базелских 
стандарда у Србији) у периодима економске експанзије и периодима еко-
номске рецесије. Tоком последњих година, БСС је био релативно високо 
капитализован, са релативно високим нивоом показатеља адекватности 
капитала (ПАК), у односу на минимално прописаних 12%.

Можемо рећи да питању предвиђања кретања финансијског посло-
вања у наредном периоду и његовог утицаја на економски раст, треба пос-
ветити адекватну пажњу. Циљ је утврдити оптимални финансијски раст 
и обим пословања за остваривање одрживог економског раста у Србији. 
Пажљиво планиран, умерен, избалансиран раст финансијског пословања, 
може дати значајан допринос одрживом економском расту Србије, као и 
одржању финансијске стабилности. Успех поменутог процеса, би могао 
имати бројне позитивне утицаје на економију и друштво Србије, а за ње-
гову реализацију, потребно је испуњење значајног броја фактора, односно 
стварање адекватних услова на микро и макро плану. 
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ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР И ЕКОНОМСКИ РАСТ – ИСКУСТВА У 
СВЕТУ

Већ више векова, повезаност финансијског сектора и економског раста, 
представља предмет истраживања, економиста широм света. Током поме-
нутог периода, могла су се чути бројна позитивна и негативна мишљења 
о утицају финансијског сектора на економију земље. Финансијске / еко-
номске кризе, које се широм света дешавају су, између осталог, подстицале 
на стална ревидирања, устаљених економских ставова. Након ескалације 
ефеката, последње, светске економске кризе, видимо да се поново преис-
питују устаљени постулати, у вези утицаја финансијског развоја на еко-
номски раст. 

Прво ћемо дати осврт на развој економске мисли и закључке, по пи-
тању утицаја финансијског посредовања на економски раст у свету. На-
име, Bagehot је још 1873. године, истицао значај финансијског система за 
економски раст. Истицао је да је индустријски развој Енглеске у XIX веку 
значајно потпомогнут финансијским развојем. Schumpeter (1911) истиче је 
да је финансијски развој позитиван за економски раст, а касније слична 
мишљења износе многи аутори, нпр. Goldsmith (1969), McKinnon (1973) и 
Shaw (1973). Schumpeter је оставио велики допринос анализи односа фи-
нансијског развоја и економије и био инспирација бројним ауторима ра-
дова из сличних области, све до данас.

Robinson (1952), износи другачије ставове. Он долази до закључка да 
је економски раст, тај који ствара тражњу за финансијским инструменти-
ма, односно да су компаније лидери, а да их финансијски систем следи. 
Став да је значај финансијског система за економски раст, пренаглашен, 
износи Lucas (1988). Нека од интересантних истраживања, насталих током 
последњих двадесетак година, су следећа. King и Levine (1993) су указивали 
да је степен развоја финансијског сектора, добар индикатор за предвиђање 
развоја економије. Beck, Levine и Loayza (1999) су дошли до закључка да 
финансијско посредовање има позитиван утицај на раст продуктивности 
и БДП (спроводећи анализу на узорку већег броја земаља из периода oд 
1960. дo 1995. године). 

У водећим светским економским круговима, претходних деценија, 
предњаче анализе повезаности степена развоја финансијског сектора и 
БДП, које анализирају ситуацију у развијеним земљама света. Зато је вео-
ма позитивно што се последњих година, појављује значајан број анализа 
које се односе на земље у развоју. Посматрано из угла Србије, посебно су 
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ове анализе значајне. Koivu (2002) је спровео једно од таквих истраживања, 
на основу узорка од 25 земаља у развоју и временске серија из периода од 
1993. до 2000. године. Он је за одређивање степена развоја финансијског 
посредовања, користио показатељ учешћа кредита приватног сектора у 
БДП, а за одређивање квалитета банкарског пословања, вредност каматне 
марже на кредите и депозите. Koivu тврди да виша каматна маржа указује 
на нижи економски раст, док с друге стране пораст кредита не доноси и 
пораст БДП.

Fink, Haiss и Mantler (2006) су на основу анализе земаља које се припре-
мају за приступање ЕУ или су у скоријем периоду постале њене чланице 
ЕУ дошли до закључка да укупан финансијски развој, подстичу економ-
ски раст. Поменута анализа се делимично заснива и на подацима земаља у 
транзицији. Да кредити привреди (за разлику од кредита становништву), 
дају позитиван допринос расту БДП, истиче Beck (2008). Masten, Coricellib 
и Masten (2008) су дошли су до закључка да у односу на земље ЕУ-15, које 
поседују развијеније финансијске системе и економије, финансијски сек-
тор, код европских земаља у развоју, значајније доприноси економском 
расту. 

Нека од најскоријих и најупечатљивијих истраживања, утицаја финан-
сијског сектора на економски раст, представљају истраживања која поку-
шавају да преиспитају устаљене економске ставове, који су услед ефеката 
светске економске кризе, поново, доведени у питање. Можемо рећи да су 
истраживања Банке за међународна поравнања (БИС) из Базела, су у вези 
поменуте теме, била посебно интересантна, бројна и опсежна. Cecchetti и 
Kharroubi су 2012 године, написали један од таквих радова. Истражујући 
карактеристике развијених и земаља у развоју, дошли су до закључка да 
је финансијски развој повољан по економски раст, до одређеног степена, 
након чега постаје препрека даљем расту БДП. Они тврде и да је брзина 
раста финансијског сектора веома битна по економски раст. Брзо растући 
финансијски сектор, може бити неповољан по агрегатни раст продуктив-
ности. Аутори износе мишљење да се финансијски сектор, бори са остат-
ком економије за ограничене ресурсе и да финансијски бумови, генерално 
гледано, не доводе до јачања економије (стр. 14).
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Графикон 1.- Учешће кредита датих приватном сектору у БДП 
развијених земаља на крају 2013. год.

Извор: Аутор, на основу података: Светска банка: 
http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS/countries?display=default

Cecchetti и Kharroubi, истичу да је посебно за најразвијеније светске фи-
нансијске секторе, карактеристично да су давно прешли ниво, када даљи 
раст, доприноси, генералном паду продуктивности у економији. Ако има-
мо у виду устаљене економске постулате, да развијенији финансијски сис-
тем, смањује трансакционе трошкове, подиже ниво директних инвести-
ција, побољшава дистрибуцију капитала, доводи генерално до дисперзије 
/ смањења ризика, претходне тврдње Cecchetti и Kharroubi би могле бити 
изненађујуће. Ипак, финансијски сектор, конкурише остатку економије, у 
борби за расположиве ресурсе. Овде се под ресурсима мисли не само на 
физички капитал, већ и на најквалитетније / најперспективније раднике 
(видети и Philippon и Reshef, 2009). Cecchetti и Kharroubi, су указали да смо 
пре светске економске кризе, имали високе стопа раста БДП, подржане од 
стране финансијског сектора. Тек након избијања светске економске кри-
зе, показало се да је дошло до преинвестирања, да многе компаније нису 
оформљене, на дугорочно гледано, економски оправданим основама, да 
је дошло до високе запослености, неодрживе на дужи рок и сл. Наиме ови 
ресурси су требали бити усмерени у неке друге гране и области.

Cecchetti и Kharroubi су анализирали податке из 50 развијених и зе-
маља у развоју, током последњих тридесетак година. Као мера за величину 
финансијског сектора, искоришћен је показатељ кредити привреди / БДП, 
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као и учешће броја запослених у финансијском сектору, у укупној запос-
лености. Oни су закључили да када ниво кредита приватном сектору пре-
вазиђе износ БДП, величина финансијског сектора постаје оптерећење за 
даљи раст БДП. Указали су да одржавање показатеља кредити приватном 
сектору / БДП, значајно испод нивоа од 90%, пружа маневарски простор 
економији земље, да у стресним случајевима има и даље довољно могућ-
ности да се знатно лакше бори са тенденцијама, које могу довести до еко-
номске кризе. Као пример превеликог финансијског сектора који је постао 
оптерећење за даљи економски раст, аутори наводе поједине развијене 
земље попут Велике Британије, Данске и других, код којих се поменути по-
казатељ приближава (или прелази) и 200%2. С друге стране, као повољан 
положаја се наводи положај Индије. У њој се поменути однос кредита 
и БДП тек последњих година приближава 50% и пружа довољно мане-
варског простора, за даљи финансијски развој, који може дати подстицај 
даљем одрживом расту БДП.

Графикон 2. Учешће кредита приватном сектору у БДП код земаља у 
развоју на крају 2013. године

Извор: Аутор, на основу података: Светска банка: data.worldbank.org/indicator/
FS.AST.PRVT.GD.ZS/countries?display=default НБС: www.nbs.rs 

Републички завод за статистику Републике Србије: webrzs.stat.gov.rs/axd/index.php 
*За Србију је коришћен износ укупних кредита, а за вредност БДП је примењена 

вредност добијена према новој методологији за израчунавање БДП, која је 
примењена крајем 2014. године, од стране Републичког завода за статистику 

Републике Србије.

2 Потребно је напоменути да је овај показатељ у Великој Британији, након достизање 
вредности изнад 200%, последњих година у значајном паду.
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До истог закључка, да величина финансијског сектора постаје опте-
рећење за даљи раст БДП су дошли у случају када учешће броја запослених 
у финансијском сектору, у укупној запослености, пређе 3,5%3. Такође, су на 
основу анализе развијених економија, утврдили да нагли пораст запосле-
ности у финансијском сектору, од 1,6 пп годишње, редукује раст БДП, за 
око 0,5 пп. Поменути закључци указују да је потребно ревидирати вишеде-
ценијске постулате оптималног односа финансијског сектора и економског 
раста. Лекција светске економске кризе, је довела до тога да ово питање, 
постане веома актуелно. Изазов представљају брзе и ефикасне измене и 
прилагођавања односа финансијски систем / реални сектор. Ове измене 
представљају изазов и за релевантну регулативу у целом свету.

ФИНАНСИЈКИ СЕКТОР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – СТРУКТУРА И 
РАЗВОЈ

У односу на почетак реформи (започетих 2000. године), ФСС је оства-
рио значајан развој. С друге стране, и поред значајног напретка, многи сег-
менти ФСС би требали да остваре значајан помак, да би се приближили 
стандардима високо развијених земаља, тј. стандардима Европске уније 
(ЕУ), којима је последњих година, покушавао да се приближи. ФСС ка-
рактерише изразита доминација банкарског сектора, који је на крају 2013. 
године чинио 92,4% финансијског сектора. Када је у питању осталих 7,6% 
ФСС, сектор осигурања чини 4,8%, лизинг компаније  2,2%, а пензијски 
фондови 0,6%. БСС, је доживео најзначајнији развој у оквиру финансијског 
сектора. БСС (о коме ће више речи бити у наставку) се уједно у великом 
броју параметара приближио стандардима ЕУ, и можемо рећи да предста-
вља сегмент ФСС, који је најспремнији за улазак у ЕУ. 

Табела 1: Структура финансијског сектор Србије

  2010 2011 2012 2013

  Актива Актива Актива Актива

  Млрд. РСД % Млрд. РСД % Млрд. РСД % Млрд. РСД %

Финансијски сектор 2.759     100 2.868     100 3.108     100 3.081     100

(у % БДП) 90,0   84,2   86,7   79,5  

Банкарски сектор 2.534     91,8 2.650     92,4 2.880     92,6 2.846     92,4 

3 Код ове анализе, узорак је ограничен на развијене земље, видети: Cecchetti S. G, and 
Kharroubi, E, 2012, Reassessing the impact of finance on growth, Bank for International 
Settlements, July 2012: стр. 2.



185

СТР.  177-204

Остале финансијске 
институције 226     8,2 218     7,6 228     7,4 235     7,6 

Сектор осигурања 117     4,2 126     4,4 140     4,5 148     4,8 

Сектор пензијских 
фондова 10     0,4 12     0,4 16     0,5 20     0,6 

Сектор лизинга 99     3,6 80     2,8 72     2,3 67     2,2 

Извор: Аутор, на основу података: 
Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2013, Народна банка 

Србије, Београд, 2014, стр. 70, као и http://www.nbs.rs 4

Други по величини сектор ФСС је сектор осигурања са учешћем од 
4,8%. Осигуравајућа друштва имају дугу традицију у Србији, али сектор 
осигурања Србије, и даље је релативно недовољно развијен, са значајним 
заостатком у односу на чланице ЕУ, посебно када је питању премија, као по-
казатељ степена развоја. Одређени позитивни трендови у овом сектору су, 
ипак, видљиви. Сектор је релативно добро капитализован, с тим да бележи 
ниску профитабилност, која би морала бити виша да би била значајнија 
потпора одржавању задовољавајуће капитализованости. Уласком страног 
капитала у сектор осигурања, конкуренција је пооштрена. Јача конкурен-
ција би требало да побољша квалитет сектора и допринесе побољшању ус-
луга и даљем напретку у сектору. Потенцијал за напредак сектора је свака-
ко значајан. Напоменемо и да је НБС, крајем 2014. године, између осталог, 
извршила унапређење регулаторног оквира за област осигурања (Закон о 
осигурању), у циљу даљег унапређења области осигурања у Србији, кон-
троле и приближавања светским стандардима и стандардима у ЕУ.

Трећи по величини сектор ФСС, са учешћем од 2,2%, је сектор финан-
сијског лизинга. Овај сектор је током протеклих неколико година, прво-
битно бележио снажан раст (период 2005. – 2009. година), да би почев од 
2009. отпочела стагнација пословања лизинг финансијских институција, 
која и данас траје. Након прве појаве лизинг финансијских инструмена-
та у Србији, може се рећи да их је пратила велика атрактивност, а палета 
производа финансијског сектора је била значајно освежена. Тренду раста 

4 Подаци о учешћу наведених категорија у БДП су кориговани у односу на наведени 
извор, тј. извештај, имајући у виду измене у вредностима БДП Републике Србији, 
услед нове методологије за израчунавање БДП, примењене крајем 2014. године, од 
стране Републичког завода за статистику Републике Србије. Видети и редовне анализе 
Народне банке Србије у вези финансијске стабилности: Кључни макропруденцијални 
индикатори Републике Србије – Т3 2014.:

 http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/80/makroprud_pokazatelji_tabe-
la1.xls
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лизинг институција, погодовао је тренд економског раста, све до појаве 
светске економске кризе и њеног утицаја на Србију. Макроекономске нес-
табилности протеклих година, праћене смањењем ликвидности привреде 
и становништва, слабљењем њиховог бонитета, опрез при задуживању и 
др. трендовима, су имали негативан утицај на перформансе лизинг инсти-
туција. Иако је криза донела проблеме целокупном финансијском сектору, 
утисак је да су у односу на друге финансијске институције, лизинг инсти-
туције, теже успевале да преброде последњи кризни период. На претходно 
указују и стопе пада вредности имовине и др. показатељи. Потенцијал овог 
сектора у Србији свакако је велики, поготово јер он није успео у пуној мери 
да се развије, пре појаве ефеката кризе.

Добровољни пензијски фондови, представљају знатно мањи сектор, у 
односу на прва три поменута сегмента ФСС. Ови фондови на крају 2013. 
године имају учешће у ФСС од 0,6%. Развој пензионог система, представља 
једно од стратешки, изузетно битних питања у Србији. Улога у том развоју, 
добровољних пензијских фондова, је једна од најбитнијих, па је потребно 
дати пуну подршку даљем развоју овог сегмента ФСС. У Србији су добро-
вољни пензијски фондови, у односу на земље ЕУ, значајно касније осно-
вани, па је заостатак за ЕУ разумљив. Низак степен развоја финансијског 
тржишта,  доприноси да фондови заостају за степеном развоја у ЕУ. Даљи 
развој финансијског тржишта у Србији, представља уједно један од кључ-
них предуслова за даљи развој ових фондова. 

Фактори који утичу на добровољне пензијске фондове, су у главном 
карактеристични и за брокерско – дилерска друштва и друштва за упра-
вљање инвестиционим фондовима. Вероватно најважнији од тих фактора 
су низак степен развоја финансијског тржишта и утицај светске економске 
кризе. Ови фактори су једни од главних узрока, за заустављање почетног 
развоја поменутих друштава и њихову стагнације. Тржиште капитала у 
Србији, карактерише и повећани ниво ризика. У циљу стварања стабил-
нијих и повољнијих услова за пословање на тржишту капитала и њего-
вог бржег пословања, донети су многи прописи и бројна усаглашавања са 
међународним стандардима. Ове трендове је свакако потребно наставити 
и дати даљи подстицај развоју тржишта капитала.

Финансијско тржишта у Србији поседује релативно мали број фи-
нансијских инструмената, које карактерише ниска ликвидност. Још јед-
но од ограничења даљем развоју финансијског тржишта (а посебно ње-
говог сегмента тржишта капитала), представља недовољан број и степен 
развијености домаћих институционалних инвеститора. Елементи који 
ће бити изазов за напредак финансијског тржишта у наредном периоду, 
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су и следећи: јачање корпоративног управљања, смањење концентрације 
власништва предузећа која се котирају на Београдској берзи, даљи развој 
и унапређење релевантне регулативе и стандарда, развој тржишта финан-
сијских деривата, које поред одрађених пионирских корака, карактерише 
неразвијеност. Тржиште капитала и други сегменти финансијског тр-
жишта, би требало у наредном периоду, да постану значајнија алтернатива 
(првенствено банкарском пословању, које изразито доминира у Србији) за 
финансирање економије. Улога тржишта капитала и других сегмената фи-
нансијског тржишта би требала да добија на значају, развојем економије. 
Високо развијене економије и финансијска тржишта карактерише чиње-
ница, да је улога финансирања путем тржишта капитала и других сегме-
ната финансијског тржишта, далеко значајнија у односу на значај финан-
сијског тржишта у земљама у развоју. 

Величина активе ФСС, је на крају 2013. године износила 79,5%  БДП.  
Према „старој“ методологији за израчунавање БДП, ово учешће је изно-
сило 85,2%5. Наиме, БДП Републике Србије према новој методологији на 
крају 2013. године је износио 34,3 мил. ЕУР, док је према „старој“, износио 
32 мил ЕУР.6 Уједно су ревидиране и вредности БДП за претходне године. 
Пошто су и оне нешто више у односу на вредности  добијене према „старој“ 
методологији, учешћа категорија ФСС у БДП, наведених у табели бр. 1., су 
сада нешто ниже у односу на вредности које су раније важиле. У наставку 
раду, за анализе, ћемо користити нову методологију израчунавања БДП, 
примењену од стране Републичког завода за статистику Републике Србије, 
крајем 2014. године (поређење стопа раста БДП, израчунатих према поме-
нутим методологијама је приказано на графикону бр. 3). 

5 Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2013, Народна банка 
Србије, Београд, 2014, стр. 70.

6 Републички завод за статистику Републике Србије: http://webrzs.stat.gov.rs/axd/index.
php 
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Графикон 3: Стопа раста БДП Републике Србије

Извор: Аутор, на основу података: 
Републички завод за статистику Републике Србије: 

http://webrzs.stat.gov.rs/axd/index.php i 
Министарство финансија Републике Србије: http://www.mfin.gov.rs

Независно од примене поменутих методологија за БДП, висина поме-
нутих вредности ФСС у односу на БДП, нам указује да постоји значајан 
простор и потенцијал за даљи развој ФСС и подршку одрживом економ-
ском развоју. Уважавајући до сада изнете препоруке и анализе односа 
финансијског сектора и економског раст, раст ФСС би требало да буде 
постепен и избалансиран, како би ефекти на одрживи раст БДП били од-
говарајући уз одржавање финансијске стабилности. Даљи развој ФСС и 
економије, би требало да донесе значајнију улогу осталих финансијских 
институција, у односу на њихову тренутну улогу.
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Табела 2: Учешће запослених у ФСС у укупном броју запослених Републике 
Србије

 
31.12.2012 31.12.2013

у хиљадама у  % у хиљадама у  %
Запослени у Републици Србији 1724 100,0 1703 100
Запослени у ФСС 39 2,3 38 2,1

Запослени у БСС 28 1,6 28 1,5

Извор: Аутор, на основу података: 
Републички завод за статистику Републике Србије: 

http://webrzs.stat.gov.rs/axd/index.php 
Извештај за четврто тромесечје 2013. године, 

НБС, Контрола пословања банака, 2014.

Учешће запослених у ФСС у укупном броју запослених је на крају 2013. 
године, износило 2,1%, што је још увек значајно испод ниво од 3,5% који 
је у истраживању БИС из 2012. године (Cecchetti и Kharroubi, 2012, стр. 2), 
као ниво када додатни раст финансијског сектора утиче негативно на раст 
БДП. Ипак, потребно је рећи да се у истом раду, истиче да и на нижим 
нивоима учешћа запослених у финансијском сектору у укупном броју за-
послених, може доћи до оптерећења за даљи економски раст. Посебно брзи 
раст учешћа запослених у финансијском сектору, може представљати оп-
терећење расту БДП. Број запослених у ФСС, има променљив тренд, ипак, 
можемо рећи да у последњем периоду, стагнира, као и укупан број запосле-
них у Србији. 

БАНКАРСКИ И ЕКОНОМСКИ РАСТ У СРБИЈИ

У оквиру ФСС, већ дуги низ година, банкарски сектор убедљиво доми-
нира. На крају 2013. године, он је чинио 92,4% финансијског пословања7. 
Из поменутих разлога, централно место у оквиру истраживања утицаја 
ФСС на раст БДП, управо заузима утицај БСС на економски раст земље. 
Анализирајући развој БСС, почев од 2000. године до данас, можемо до 
закључити да је постигнут значајан напредак, осавремењавање, убрзани 
раст и приближавање светским / европским стандардима банкарског по-
словање. У оквиру ФСС, пословне банке су у поменутом периоду оствари-
ле најзначајнији напредак и убедљиво доминирају. 

7 Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2013, Народна банка 
Србије, Београд, 2014, стр. 70.
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Почетком овог века, започета је реформа БСС, који је као и остатак еко-
номије био на крхким ногама. Реформе су подразумевале процесе попут 
следећих: гашење значајног броја банака, реструктурирање и приватиза-
ција, мерџери и аквизиције, као и улазак страних банака, на домаће тр-
жиште. БСС је на почетку реформи, 2001. године, имао 86 банака. Већ 2003. 
године број банака је готово преполовљен, а тенденција смањења броја ба-
нака, нешто споријим темпом, је настављена и наредних година, тако да је 
број банака у Србији на крају 2013. године износио 30. Структура БСС је 
такође, значајно измењена у односу на почетак реформи. Тржишно учешће 
банака у страном власништву (првенствено ЕУ), се константно повећава-
ло, док је учешће домаћих државних и приватних банака, смањено.

Иако је дошло до брзог раста тржишног учешћа банака у страном 
власништву, конкуренција у банкарском сектору Србије је веома висока, 
знатно виша од велике већине земаља централне и источне Европе које су 
прошле (или пролазе) кроз транзицију. Приватизацијом и реструктури-
рањем банака у Србији, промењена је структура банкарског сектора, али и 
биланси банака су претрпели промене. Прву половину прве деценије овог 
века, карактерише да је актива, тј. кредитни портфељ пословних банака 
доживео оздрављење (с тим, да је кредитни ризик још увек на релативно 
високом нивоу), а на страни пасиве, капитал је освежен новим улагањима 
(која су амортизовала искњижавање лоших пласмана из биланса на рачун 
капитала), депозити су повећани, поверење је враћено у штедњу код бана-
ка, а значајна средства у виду страних кредитних линија су пристигла у 
Србију. У том периоду кредитни раст бележи, високе стопе раста. 

С друге стране, ефекти светске економске кризе, неминовно, негативно 
утичу и на БСС, тако да крај прошле деценије и почетак ове, између оста-
лог, обележава пораст кредитног ризика (NPL8 и др. индикатори кредитног 
ризика бележе раст), успоравање кредитног раста, пад профитабилности 
(а затим и остваривање губитка), смањење броја запослених и пословне 
мреже банака и др. негативни ефекти. Ипак, поред поменутих негативних 
тенденција, БСС успева да се избори са досадашњим ефектима светске 
економске кризе, на нешто бољи начина и уз мање негативне ефекте, у од-
носу на многе земље Европе, а посебно у односу на многе развијене земље. 
Кредитни ризик остаје и данас најзначајнији ризик и највећи изазов БСС, 
а за финансијску стабилност у Србији можемо рећи да остаје на задовоља-
вајућем нивоу. ПАК БСС је дуго година бележио вредности изнад или око 

8 Non performing loans – проблематични кредити
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20%, што је значајно изнад регулаторног минимума од 12%. На крају 2013. 
године ПАК БСС је износио 20,94%. Ипак, морамо истаћи да су последњих 
неколико година, неколико банака (Агробанка и Развојна банке Војводине 
и др.) имало великих проблема са висином ПАК, па је између осталог и 
услед изузетно ниског нивоа ПАК, покренуто њихово гашење.

Табела 3: Учешће финансијског сектора у БДП Србије

  Година

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Учешће ФСС у БДП (у %) 72,5 82,6 90,0 84,2 86,7 79,5

Учешће укупне билансне активе БСС у БДП (у %) 64,7 75,0 82,6 77,8 80,3 73,4

Учешће Кредита у БДП (у %) 37,4 44,4 54,9 49,1 48,9 43,5

Учешће кредита привреди (без јавних предузећа) у БДП (у %) 22,1 21,6 25,3 22,4 24,0 19,5

Извор: Аутор, на основу података НБС о БСС 
(http://www.nbs.rs) и података о БДП, Републичког завода за статистику 

Републике Србије: http://webrzs.stat.gov.rs/axd/index.php

Учешће активе и кредита БСС у БДП, је у односу на почетак реформи 
(са почетка овог века), значајно више, али и даље доста ниже у односу на 
стандарде ЕУ. С друге стране, тренутне вредности финансијског посредо-
вања, не указују да је БСС или ФСС баласт за раст БДП, односно остављају 
довољно простора, за раст током наредних година, ако услови за раст буду 
остварени. Кредитна активност у периоду 2006. – 2008. година, је реално 
(тј. након отклањања ефекта девизног курса) расла по међугодишњој сто-
пи од 45,1% (поред домаћих кредита укључени су прекогранични кредити 
привреди). У периоду 2009. – 2012. године, иста стопа је износила 7,3%, на 
крају 2012. године, раст је износио 1,5%, док у 2013. години, кредитна актив-
ност бележи пад од 4%.9 Када је у питању структура кредитног портфеља 
БСС који је на крају 2013. године износио 1,7 млрд. динара, 52% се односило 
на кредите привреди, који традиционално доминирају у кредитном порт-
фолију БСС. Нето кредити становништву су у истом периоду чинили 36% 
кредитног портфолија.

9 Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2012, Народна банка 
Србије, Београд, 2013, стр. 55 и Годишњи извештај о стабилности финансијског 
система за 2013, Народна банка Србије, Београд, 2014, стр. 54.
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Табела 4: Однос раста активе БСС и раста БДП Републике Србије 
(номиналне стопе раста)

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Номинална стопа раста БДП (у %) 17,6 18,9 20,7 17,3 14,6 16,6 4,9 6,5 11,1 5,2 8,2

Номинална стопа раста БСС (у %) 16,1 40,6 50,0 50,8 33,6 13,8 21,6 17,3 4,6 8,7 -1,2

Учешће раста активе БСС у расту БДП 
(у %) 91,6 214,5 242,0 292,8 230,1 83,2 438,2 265,8 41,4 167,2 -14,2

Извор: Аутор, на основу података НБС о банкарској активи (http://www.nbs.rs) 
и података о расту БДП, Републичког завода за статистику Републике Србије: 

http://webrzs.stat.gov.rs/axd/index.php

У горњој табели, видимо да је раст БСС, током протеклих десетак годи-
на, углавном бржи од раста БДП (у табели, видимо године са вредностима 
учешћа раста, вишим од 100%). У појединим годинама, раст БСС је био зна-
чајно бржи, а у 2009. години, више од 4 пута. У 2013. години, бележимо нове 
трендове, јер БСС има негативан раст, за разлику од БДП. Треба истаћи да 
је релативно брзи раст БСС, током протеклих десетак година, сасвим раз-
умљив имајући у виду заостатак који је целокупна економија Србије имала 
на почетку овог века, за другим европским земљама у транзицији, које су 
са реформама започеле раније и које нису биле погођене санкцијама, рато-
вима и економским кризама током 90-тих година прошлога века. Може-
мо речи да релативно брзи раст БСС, у протеклом периоду, није довео до 
значајнијих макроекономских проблема, односно финансијске нестабил-
ности. Стопе економског раста, у протеклом периоду, јесу имале значајне 
осцилације у протеклом периоду, али не би се могло рећи да је развој БСС 
довео до тога. 

Услед појединих специфичности банкарски сектор Србије (и пратеће 
регулативе Народне банке Србије), исти је релативно спремно дочекао уда-
ре светске економске кризе, у односу на многе друге банкарске секторе раз-
вијенијих економија света. Ипак, да би тај тренд био задржан и у наредном 
периоду, биће потребно одговорити бројним изазовима, попут изазову ви-
соког кредитног ризика. Оно што је битно повезано са овим питањем је 
очекивања привреде од БСС. Наиме, сада је можда и више него икада пре, 
потребно дати снажну подршку јачању привреде и одрживом економском 
расту земље. Подршка економији земље, од стране БСС је свакако била 
значајна, али очекивања привреде Србије, су по том питању, ипак, већа. 
Привреду земље, која је услед негативних ефеката светске економске кри-
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зе, поново, на крхким ногама, неопходна је снажна финансијска подршка 
банкарски сектор Србије.

ОЧЕКИВАЊА ЗА ФИНАНСИЈСКИ И ЕКОНОМСКИ РАСТ У 
СРБИЈИ

У наставку су приказане неке од могућих пројекција даљег развоја фи-
нансијског пословања у Србији, уз уважавање утицаја на економски раст 
(али и на финансијску стабилност и друге важне микро и макро параме-
тре). На основу, у претходном делу рада, анализираних карактеристика 
финансијског сектора, историје и очекивања за наредни период у ФСС и 
економији земље, као и најновијих тенденције у свету, везаних за ту област, 
урађено је неколико пројекција, приказаних у наставку рада.

Као полазна основа за очекивани економски раст наредних година, 
послужиле су пројекције из документа Владе Републике Србије: Фискална 
стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину10, као и 
предлог закона о буџету Републике Србије за 2015. годину11. У њима су, 
између осталог, приказане прогнозе кретања БДП у наредним година, које 
су послужиле за креирање основне пројекције у наредној табели (и даљим 
анализама). Напомињемо да у овом моменту, документ Фискална страте-
гија за 2015. годину, још увек није доступан. Додатно, имајући у виду и дру-
ге публиковане анализе / информације (попут анализа Фискалног савета 
Републике Србије, Међународног Монетарног Фонда и др. извора) о мо-
гућем кретању БДП Србије у наредном периоду, у раду су формиране још 
две пројекције могућег кретања БДП у Србији: позитивна (бржи економ-
ски и финансијски раст) и негативна (спорији економски и финансијски 
раст) пројекција. На тај начин, добијена је детаљнија пројекција могућих 
кретања БДП и ФСС параметара. У овом раду ћемо се првенствено фо-
кусирати на основне сценарије, али ради свеобухватнијег увида у могућа 
кретања наведених параметара, имамо у виду и додатне сценарије.

10 Влада Републике Србије, Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. 
и 2016. годину, Београд стр. 57.

11 Видети документ Фискалног савета Републике Србије из децембра 2014 године: 
„Оцена предлога закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, Београд, 2014.
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Табела 5: Пројекције раста БДП Републике Србије

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Симулација - БДП - реални раст (у %) - основна 
пројекција -2,0 -0,5 1,5 2,0 3,0 3,3 3,5 3,5

Симулација - БДП - реални раст (у %) - позитивна 
пројекција -1,9 0,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0

Симулација - БДП - реални раст (у %) - негативна 
пројекција -2,1 -1,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Извор: за основну пројекцију: Фискална стратегија за 2014. годину са 
пројекцијама за 2015. и 2016. годину, Влада Републике Србије, 2013, стр. 57. и 

Фискални савет Републике Србије, Оцена предлога закона о буџету Републике 
Србије за 2015. годину, Београд, 2014. Остале пројекције: аутор на основу 

података и анализа описаних у раду.

Ако би имали у виду приказане карактеристике БСС и могућности за 
даљи развој, неке од могућих основних пројекција, његовог даљег развоја, 
могле би бити следеће. Пошли смо од претпоставке да би раст БСС посте-
пено убрзавао у односу на економски раст, али не до тако великог нивоа 
убрзања, какав смо виђали претходних година. Овде имамо у виду да ће 
БСС у наредном периоду, морати да се избори са растућим нивоом NPL 
кредита и бројним другим изазовима. Потпору расту пословног банкар-
ства, би између осталог, могла да да солидна капитална база и повољна 
ситуација по питању левриџа, којом се не би могло похвалити много бан-
карских сектора у Европи. У наставку анализе, поново ћемо користити три 
врсте пројекција, по принципу како је урађено за БДП пројекције. 

Табела 6: Пројекције раста активе БСС

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Симулација - Актива БСС - реални раст (у %) - основна 
пројекција 6,1 1,0 3,0 4,5 7,5 7,5 7,8 7,8

Симулација - Актива БСС - реални раст (у %) - 
позитивна пројекција 8,2 3,0 5,5 6,0 8,0 8,5 9,0 9,0

Симулација - Актива БСС - реални раст (у %) - негативна 
пројекција 4,1 -1,1 0,0 0,5 1,0 1,0 1,3 1,3

Извор: Аутор 
Поменуте пројекције, би нас могле довести до следећих вредности, за показатељ: 

„Учешће укупне билансне активе банкарског сектора Србије у БДП“, које су 
приказане у наредној табели.
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Табела 7: Пројекције показатеља „Учешће укупне билансне активе БСС у 
БДП“

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Симулација - Учешће укупне билансне активе БСС у 
БДП (у %) - основна пројекција 79,5 80,7 81,9 83,9 87,6 91,1 94,9 98,8

Симулација - Учешће укупне билансне активе БСС у 
БДП (у %) - позитивна пројекција 81,0 83,4 86,3 89,2 93,1 97,6 102,3 107,2

Симулација - Учешће укупне билансне активе БСС у 
БДП (у %)- негативна пројекција 78,1 78,0 78,0 77,6 76,8 76,1 75,6 75,1

Извор: Аутор

У поменутој пројекцији, видимо да би показатељ „Учешће укупне би-
лансне активе БСС у БДП“, у основној пројекцији до 2021. године, остао 
испод нивоа од 100%. У „позитивној пројекцији“, поменута вредност би 
2020. године, била изнад 100%, али то би и даље била умерена вредност у 
поређењу, са вредностима у развијеним економијама. Приказану основну 
пројекцију показатеља „Учешће укупне билансне активе БСС у БДП“, мог-
ли би назвати централном или оријентационом пројекцијом за овај по-
казатељ. Она може имати ниже вредности, ако би се и наредних година 
наставили негативни трендови, попут тренда NPL показатеља, као и услед 
негативних спољних фактора (наставак кризе у ЕУ, итд.), редуковања при-
лива средстава из иностранства и сл. Такође, могао би се десити и бржи 
раст БСС („позитивна пројекција“), али веома тешко да би поменути пока-
затељ, до 2021. године, могао бити виши од 110%, што би и даље требало да 
представља умерену, избалансирану вредност, која не би требало сама по 
себи, да представљам баласт за даљи раст економије земље. Примена Базел 
III стандарда о капиталу и ликвидности12 (која је планирана и у Србији), би 
требало да буду додатна потпора у спречавању прејаког раста банкарских 
сектора и спречавању настанка криза (видети и Милојевић, 2011: Ефекти 
примене Базелских стандарда у Србији, као и Милојевић, 2011: Перспек-
тиве промене захтева за капиталом банака услед примене Базелских стан-
дарда).

Када је у питању финансијски сектор, применили би смо претпоставку 
да би његов раст могао бити, наредних година, сличан расту банкарског 

12 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, 
Basel Committee on Banking Supervision, June 2011

 Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, Basel Committee 
on Banking Supervision, January 2013.
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пословања. У појединим годинама (првенствено касније, планско раз-
добље), би могао бити благо виши од раста БСС.

Табела 8: Пројекције показатеља „Учешће Финансијског сектора Србије у 
БДП“

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Симулација - Учешће ФСС у БДП (у %) - основна 
пројекција 86,3 87,7 89,2 91,5 95,7 99,8 104,0 108,4

Симулација - Учешће ФСС у БДП (у %)  - позитивна 
пројекција 88,0 90,7 94,1 97,5 101,9 106,8 112,0 117,3

Симулација - Учешће ФСС у БДП (у %) - негативна 
пројекција 84,8 84,7 84,7 84,3 83,4 82,7 82,1 81,6

Извор: Аутор

Ако би претпоставили, да би пораст кредита наредних година био сли-
чан расту активе БСС, односно уз остваривање претпоставке, да би се део 
ликвидних средстава банака, односно, улагања у државне хартије од вред-
ности, могао постепено смањивати, у корист кредита (услед симулираних 
побољшања економских услова у земљи), онда би показатељи „Учешће 
Кредита у БДП“ и „Учешће Кредита који се односе на привреду (без јавног 
сектора) у БДП“, могли имате следеће пројектоване вредности.

Табела 9: Пројекције показатеља „Учешће Кредита у БДП“ и „Учешће 
Кредита привреди (без јавног сектора) у БДП“ Републике Србије

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Симулација - Кредити БСС - реални раст (у %)  - основна 
пројекција 5,1 1,0 3,0 4,6 7,7 7,6 7,9 7,9

Симулација - Кредити БСС - реални раст (у %) - 
позитивна пројекција 7,8 3,0 5,5 6,1 8,2 8,6 9,1 9,1

Симулација - Кредити БСС - реални раст (у %)  - 
негативна пројекција 3,1 -1,1 0,0 0,5 1,0 1,0 1,3 1,3

Симулација - Учешће Кредита у БДП (у %) - основна 
пројекција 46,6 47,4 48,0 49,3 51,5 53,7 55,9 58,3

Симулација - Учешће Кредита у БДП (у %)- позитивна 
пројекција 47,8 49,2 50,9 52,7 55,1 57,8 60,7 63,6

Симулација - Учешће Кредита у БДП (у %) - негативна 
пројекција 45,8 45,8 45,8 45,5 45,1 44,6 44,3 44,0

Симулација - Учешће Кредита привреди (без јавног 
сектора) у БДП (у %) - основна пројекција 20,9 21,2 21,6 22,1 23,2 24,2 25,2 26,3

Симулација - Учешће Кредита привреди (без јавног 
сектора) у БДП (у %) - позитивна пројекција 21,4 22,1 22,9 23,7 24,8 26,0 27,3 28,7

Симулација - Учешће Кредита привреди (без јавног 
сектора) у БДП (у %) - негативна пројекција 20,6 20,6 20,6 20,5 20,3 20,1 19,9 19,8

Извор: Аутор
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Можемо рећи да би пројектоване вредности раста кредита до 2021. го-
дине, требале да остану и даље на нивоу који је умерен, односно нивоа који 
није превисок у односу на БДП, као што је то случај код неких од високо 
развијених земаља. Уважавајући, закључе из актуелних анализа у свету, 
наведених у овом, раду, можемо рећи да пројектоване вредности раста ак-
тиве и кредита БСС, наредних година, саме по себи, не би требало да до-
веду, до прејаког раста по економију земље и евентуално стварање услова 
за економску кризу (сличан закључак би важио и за раст ФСС). Напро-
тив, овакав раст банкарства, би требало да подстакне одрживи економски 
раст, уз одржавање финансијске стабилности. Потребно је, свакако, имати 
у виду, да на остваривање ових позитивних прогноза, могу утицати и број-
ни други интерни и екстерни фактори, чијим сагледавање се нећемо де-
таљније бавити у овој анализи. Претходним прогнозама би значајно ишло 
у прилог, ако би у наведеном, наредном периоду, дошло и до постепеног 
снижавања каматних стопа. Постоје назнаке и очекивања, да би до тога 
могло доћи, с тим да и овде има пуно услова који се морају испунити, попут 
стабилизација економских прилика у земљи, уз одржавање финансијске 
стабилности. Позитиван утицај би донело побољшање кредитног рејтинга 
Републике Србије, али и стабилизација економских прилика у региону и 
у ЕУ.

Када је у питању перспектива кретања запослености / незапослености 
у ФСС / БСС, показатељи запослености у ФСС / БСС, би као подршка пре-
тходним констатацијама, могли да имају, за нијансу повољније вредности, 
у односу на могуће будуће, показатеље запослености у укупној економије. 
Претходна констатација важи, под условом, да се у Србији заустави пораст 
незапослености и оствари обрт у тренду (а такав тренд се прогнозира у 
документу Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 
2016. годину, стр. 116). Следеће вредности показатеља запослености у ФСС 
/ БСС, су пројектоване за период до 2021. године.

Табела 10: Пројекције за учешће запослених у финансијском сектору у 
укупном броју запослених у Републици Србији

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Учешће бр. запослених ФСС у укупном броју запослених 
Републике Србије 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4

Учешће бр. запослених БСС у укупном бр. запослених 
Републике Србије 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8

Извор: Аутор
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Као и за стопе раста финансијског пословања и за наведене стопе раста 
учешћа запослених у секторима финансијског пословања, у укупном броју 
запослених Србије, би могли рећи, да остављају простор за одрживи еко-
номски раст. Уједно пројектоване вредности, би и даље требало да су зна-
чајно испод критичних вредности, које су помињане у првом делу рада, 
односно глави: „Финансијски сектор и економски раст – искуства у свету“ 
(Cecchetti и Kharroubi, 2012).

ЗАКЉУЧАК

Одређивање оптималног обима и брзине раста финансијског сектора, 
представља једно од актуелних питања светске економије, али и економија 
у развоју, каква је домаћа. Ефекти светске економске кризе, појачавају зна-
чај овог питања. Негативне ефекте кризе, у многим развијеним економија-
ма, су појачали превелики обим финансијског посредовања и његов пребрз 
раст. Финансијски сектор Србије карактерише изразита доминација БСС, 
који је уједно најразвијенији сегмент ФСС. Остали сегменти  финансијског 
посредовања у Србији: сектор осигурања, добровољни пензиони фондо-
ви, сектор финансијског лизинга, брокерско-дилерска друштва и друштва 
за управљање инвестиционим фондовима, такође су остварили напредак, 
током протеклих петнаестак година, али и даље заостају за пословним 
банкарством у Србији.

Раст банкарског / финансијског пословања, је углавном, током про-
теклих петнаестак година, био бржи од економског раста. У појединим го-
динама, раст БСС је био значајно бржи, а у 2009. години, више од 4 пута. 
У 2013. години, бележимо нове трендове, јер БСС има негативан раст, за 
разлику од БДП. Можемо рећи да је поменути брзи раст БСС, током про-
текле деценије и по, сасвим разумљив, имајући у виду заостатак који је 
целокупна економија Србије имала на почетку овог века, за другим европ-
ским земљама у транзицији, које су са реформама започеле раније и које 
нису биле погођене санкцијама, ратовима и економским кризама, током 
90-тих година прошлога века. Анализа нам указује да релативно брзи раст 
финансијског пословања, у протеклом периоду, није довео до значајнијих 
макроекономских проблема, односно финансијске нестабилности. Стопе 
економског раста, у протеклом периоду, јесу имале значајне осцилације, 
али не би се могло рећи да је развој финансијског пословања довео до тога.

Учешће у БДП, елемената финансијског развоја, величина ФСС (79,5%), 
односно активе БСС (73,4%) и кредита БСС (43,5%) је у односу на период 
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са почетка реформи, значајно више, али и даље доста ниже у односу на 
стандарде високо развијених земаља, тј. ЕУ. С друге стране, тренутне вред-
ности финансијског пословања, не указују да ФСС, представљају баласт 
за економски раст, односно остављају довољно простора, за финансијски 
раст (у наредниm годинаma), који може, да потпомогне раст БДП.

Анализе представљене у раду, указују да постоји значајан потенцијал 
да, пажљиво планиран, умерен, избалансиран раст финансијског посло-
вања у Србији, може дати значајан допринос одрживом расту БДП Србије, 
као и одржању финансијске стабилности. Успех поменутог процеса, би 
могао имати бројне позитивне утицаје на економију и друштво Србије, 
а за његову реализацију, потребно је испуњење значајног броја фактора, 
односно стварање адекватних услова на микро и макро плану. Полазећи 
од тренутно актуелних прогноза економског раста у Србији, као и у раду 
приказаних карактеристика финансијског пословања у Србији и могућ-
ности за даљи развој, у раду је урађено више пројекција, битних за даљи 
финансијско – економски раст земље. Једна од претпоставки је да би сe 
финансијски раст у Србији, у наредном периоду, постепено убрзавао у од-
носу на економски раст, али не до тако великог нивоа убрзања, какав смо 
виђали у појединим претходних година. Овде имамо у виду да ће БСС (као 
убедљиво најдоминантнији сегмент ФСС) у наредном периоду, морати да 
се избори са растућим нивоом NPL кредита и бројним другим изазовима. 
Потпору расту БСС, би између осталог, могла да да солидна капитална база 
и повољна ситуација по питању левриџа.

Учешће укупне билансне активе БСС у БДП, би (према основној пројек-
цији приказаној у раду), до 2021. године, остало испод нивоа од 100%. У 
оптимистичкој пројекцији би поменуто учешће могло 2021. године, да 
превазиђе 100% (износило би 100,8%), што би и даље била једна умерена 
вредност у поређењу, са вредностима у развијеним економијама. Исти по-
казатељ за ФСС, би према приказаним основним симулацијама, могао, 
први пут да превазиђе 100%, 2020. године (износио би 104%). Учешће укуп-
них кредита БСС у БДП, би 2021. године, према истим симулација, могло 
имати вредност од 58,3%. Учешће кредита привреди (без јавних предузећа) 
у БДП би исте године износили 26,3%. Можемо рећи да би пројектоване 
вредности раста кредита, током анализираног периода (до 2021. године), 
требале да остану и даље на нивоу који је умерен, односно на нивоу који 
није превисок у односу на БДП, као што је то случај код неких од високо 
развијених земаља. У раду су поред основне пројекције, урађене и додатне 
позитивне и негативне пројекције, али поменути кључни закључци важе 
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и код ових пројекција (и поред одређених осцилација у вредностима, у од-
носу на основну пројекцију).

Пројектоване вредности раста укупног финансијског пословања, од-
носно активе и кредита БСС, наредних година, саме по себи, не би требало 
да доведу, до прејаког раста – штетног по економију земље, тј. који би могао, 
евентуално, да доведе до стварања услова за економску кризу. Напротив, 
овакав раст финансијског пословања у Србији, би требало да подстакне 
одрживи економски раст, уз одржавање финансијске стабилности. Прет-
ходним прогнозама би значајно ишло у прилог, ако би у наведеном, наред-
ном периоду, дошло и до постепеног снижавања каматних стопа. Постоје 
назнаке и очекивања, да би до тога могло доћи, с тим да и овде има пуно 
услова који се морају испунити, попут стабилизација економских прилика 
у земљи, уз одржавање финансијске стабилности.

Када је у питању перспектива учешћа броја запослених у финансијском 
сектору Србије у укупном броју запослених Републике Србије, оно би са 
садашњих 2,1% (код БСС 1,5%), могло 2021. године да достигне 2,4 (код БСС 
1,8%). Претходна констатација важи, под условом, да се у Србији у наред-
ним годинама, заустави пораст незапослености и оствари обрт у тренду, 
какав најављује, последња доступна Фискална стратегија. Као и за стопе 
раста укупног финансијског пословања и за наведене стопе раста учешћа 
запослених у ФСС у укупном броју запослених, би могли рећи, да оста-
вљају простор за одрживи економски раст. Уједно пројектоване вреднос-
ти, би и даље требало да су значајно испод критичних вредности, по еко-
номски раст.

SUMMARY 
POSSIBILITIES FOR THE SERBIAN 

FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT 

The development of the financial sector represents a topic which has been 
studied for a long time in the world economy. Many aspects of the aforementioned 
development have attracted the attention of economists around the world. The 
world economic crises has additionally encouraged the analysis of this topic. 
The topic of this work is the study of aspects relevant for the development of 
the financial sector in Serbia. Particular attention is paid to the perspective 
of the volume and velocity of possible financial development in Serbia. An 
additional dimension that we analyse in this paper, is the connection between 
financial development and gross domestic product growth. The structure of the 



201

СТР.  177-204

Serbian financial sector is marked by the domination of the banking system. 
Bearing this in mind, special attention in the work is paid to the perspectives 
of the commercial banking development in Serbia, but we have also taken into 
account other segments of the financial sector. We have conducted an analysis 
of the impact of the financial sector of Serbia on the economic growth in recent 
period. The analysis of the current situation and perspectives of financial sector 
development and its impact on GDP is presented. The goal is to determine the 
optimal financial growth and business scope for the viable economic growth in 
Serbia. Carefully planned, a moderate, balanced growth of financial operations 
can make a significant contribution to the viable economic growth of the Serbia, 
as well as to the maintenance of the financial stability.

Keywords:Financial Sector, Banking, GDP Growth.
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ИНТЕРНИ РЕЈТИНГ И СКОРИНГ МОДЕЛ 
У ФУНКЦИЈИ БОЉЕ ОЦЕНЕ КРЕДИТНЕ 
СПОСОБНОСТИ САВРЕМЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

САЖЕТАК: У раду се анализира утицај интерног 
рејтинга и скоринг модела за оцену бонитета савремених 
предузећа приликом процеса банкарског кредитирања и 
процене будуће способности у отплати. Банка врши процену 
кредитног ризика, која је заснована на квалитативним 
и квантитативним критеријумима који узимају у обзир 
одређене карактеристике предузећа и омогућавају јасно 
рангирање пласмана у одговарајуће ризичне категорије према 
степену наплативости. Интерни рејтинг представља полазну 
основу за утврђивање степена кредитног ризика савременог 
предузећа и проверу бонитета, док скоринг представља 
систем додељивања бодова чији збир показује квантитативну 
вредност вероватноће кашњења приликом отплате кредита. 
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У раду ћемо приказати да, комбинација квалитативних и 
квантитативних критеријума приликом израде интерног 
рејтинга и скоринга предузећа, јесте у функцији боље оцене 
кредитне способности, смањења вероватноће кашњења 
приликом отплате кредита и самим тим смањења укупног 
кредитног ризика.

Кључне речи: Интерни рејтинг, скоринг, оцена кредитне 
способности, бонитет, савремено предузеће...

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Брзи напредак информационих технологија и финансијског инжење-
ринга протеклих година  умногоме је помогао трансформацији традицио-
налног банкарства. Технолошке промене и аутоматизација банкарског 
сектора имплицирали су креирање низа револуционарних банкарских 
иновација, односно широк асортиман нових банкарских производа и ус-
луга у чијем фокусу интересовања су потребе клијената. Имплементацијом 
информационих технологија у банкарским системима долази до брзог 
развоја банкарских метода које за резултат имају остваривање одређених 
предности у проценама ризика којима је банка изложена. Имплементација 
најновијих информатичко-компјутерских достигнућа у информационе 
системе банака, као и промене у макро и микро окружењу, условили су 
апликацију једног новог система процене кредитне способности савреме-
ног предузећа у циљу смањења вероватноће кашњења приликом отплате 
кредита и самим тим смањења укупног кредитног ризика4. 

Стуб 1 Базелског II споразума уводи новине у капитални оквир 
усклађујући минималне капиталне захтеве банке са обимом и врстом ње-
ног пословања и природом ризика који из њега произлазе. Стуб 1 обухвата 
минималне капиталне захтеве за три врсте ризика: кредитни, тржишни и 
оперативни ризик. Базел II банкама омогућава софистицираније приступе 
за израчунавање капиталних захтева за кредитни ризик узимајући у об-
зир специфичности сваке банке. Постоје два основна приступа, а банкама 
је остављена могућност да одаберу онај који је најприменљивији за њих. 
Банке које имају мањи обим пословања и једноставније контролне струк-
туре опредељују се првенствено за коришћење стандардизованог присту-

4 Видети: Moscardini, A, Loutfi, M, Al-Qirem, R. (2005), “ The Use of System Dynamics 
Models to evaluate the Credit Worthiness of firms“, School of Computing and Technology, 
University of Sunderland SR60DD, Sunderland, United Kingdom.
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па. Према том приступу, за процену кредитног квалитета дужника банка 
користи агенције за екстерни кредитни рејтинг које су за то добиле пре-
тходну сагласност супервизора. Банке које су ангажоване у сложенијим 
активностима с развијенијим системом управљања ризицима, а развиле 
су напредне системе за мерење ризика, могу, уз претходну сагласност су-
первизора, да одаберу једну од две варијанте за израчунавање капиталних 
захтева за кредитни ризик које су засноване на приступу интерних рејтин-
га („ИРБ”)5: 

1. Основни приступ заснован на интерном рејтингу (ФИРБ): банке 
користе сопствене процене вероватноће неизмирења обавеза (ПД – 
Probability Default), док процене осталих параметара – компоненти 
ризика (ЛГД  - Loss Given Default – губитак по основу неизмирења 
обавеза, ЕАД – изложеност у тренутку неизмирења обавеза и М – 
ефективна рочност) одређује супервизор. 

2. Напредни приступ заснован на интерном рејтингу (АИРБ): банке 
користе сопствене процене за све компоненте ризика, као и факто-
ре конверзије.

3. У наставку рада анализираћемо интерни рејтинг савременог пре-
дузећа као и скоринг методу, а све у циљу боље оцене кредитне спо-
собности приликом процеса банкарског кредитирања.

ИНТЕРНИ РЕЈТИНГ 

Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал банке услед неизвршавања обавеза дуж-
ника према банци. Кредитни рејтинг представља скуп критеријума на 
основу којих је могуће донети оцену о кредитној способности савременог 
предузећа. Интерни рејтинг представља полазну основу за утврђивање 
степена кредитног ризика. Интерни рејтинг, такође има функцију праћења 
пословне активности МСП у виду обраде захтева и провере бонитета. Сто-
га, банка има задатак да врши процену кредитног ризика која је заснована 
на квантитативним и квалитативним критеријумима који узимају у обзир 
карактеристике одређеног дужника и пласмана и омогућавају јасно ран-
гирање пласмана у одговарајуће ризичне категорије према степену напла-
тивости. У циљу што бољег сагледавања кредитног ризика, банка је дужна 

5 Детаљније: Контрола банка, Базел II, стуб I: 
http://www.nbs.rs/internet/latinica/55/55_2/55_2_4/index.html
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да обезбеди континуирано праћење и проверу адекватности рангирања 
пласмана, за правна лица и за предузетнике. Интерни рејтинг комбина-
цијом квалитативних и квантитативних критеријума процењује кредитну 
способност предузећа у циљу смањења кредитног ризика. 

ИНТЕРНИ РЕЈТИНГ ПРЕДУЗЕЋА

Интерни рејтинг за правна лица6 састоји се од 14 критеријума, од чега 
је 9 квантитативних и 5 квалитативних критеријума7. 

Табела 1.1 - Квалитативни показатељи у интерном рејтингу правних 
лица су:

Критеријум Показатељ
Оцена 

ризика - 
број бодова

Високо квалификован 1
1. Менаџмент Квалификован у довољној мери 2

Неквалификован 3
Нема повезаних правних лица 1

2. Повезана лица Позитиван утицај 2
Негативан утицај 3
Дуга сарадња са банком, без кашњења 1

3.Кредитна историја предузећа Мања кашњења у сарадњи са банкама 2
Непознат банци са дужим кашњењима 3
Добра конкурентска позиција 1

4.Тржиште - конкуренција Задовољавајућа конкурентска позиција 2
Слаба конкурeнтска позиција 3
Висока утрживост колатерала 1

5. Обезбеђење - колатерал Средња утрживост колатерала 2
Слаба утрживост колатерала 3

Део интерног рејтинга који се тиче квалитативних карактеристика 
подразумева процену структуре предузећа, начина и облика организације 
и функционисања, повезаних лица, кредитне историје, производа и услуга 
који та компанија пружа и потенцијално обезбеђење банкарског пласмана. 

6 Извор: Дело аутор на бази: „Guidelines on Credit Risk Management - Rating Models and 
Validation“ (2004), Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in cooperation with the Financial 
Market Authority (FMA), http://www.oenb.at/en/img/rating_models_tcm16-22933.pdf

7 Ако је у питању предузетник, због једноставнијег облика организовања, за одређивање 
интерног рејтинга, однодно оцену ризика, користи се мање квалитативних и 
квантитативних критеријума.
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Квалитативни критеријуми приказују карактеристике и начин функцио-
нисања савременог предузећа који се не види кроз финансијске извештаје 
и извештаје ревизије. На основу личног контакта са менаџментом преду-
зећа процењује се квалитет руководиоца и тима руководилаца. Уколико 
имају повезана лица оцењује се њихов утицај8. Анализира се такође, кре-
дитна историја, где се оцењује какав је квалитет сарадње са банкама и дру-
гим финансијским институцијама у протеклом периоду имало предузеће. 
У квалитативну оцену интерног рејтинга спада и позиција предузећа на 
тржишту у односу на конкуренцију, као и квалитет производа и услуга 
које пружа. Обезбеђење пласмана посматра се са аспекта будуће утрживо-
сти уколико дође до његовог активирања услед неизвршавања кредитних 
обавеза. Сваком квалитативном критеријуму се додељује оцена ризика и у 
збиру са оцењеним ризиком квантитативних критеријума добија се уку-
пан број бодова Интерног рејтинга.

Табела 1.2 - Квантитативни показатељи у интерном рејтингу правних 
лица су:

Показатељ Статус - 
ограничења

Оцена ризика 
- број бодова

1. Најдужа доцња на дан израде интерног рејтинга 1 - 30 дана 1 - 5
2. Најдужа доцња предузећа у последњих 12 месеци 1 - 60 дана 1 - 5
3. Броја дана блокаде текућег рачуна у последњих 365 
дана број дана 1 - 5

4. Рацио ликвидности II степена (обртна имовина - 
залихе / краткорочне обавезе) До 0,30 1 - 5

5. Стопа задужености (дугорочне обавезе / укупна 
пасива) 50,01 - 80,00% 1 - 5

6. Степен покрића камата (пословни добитак + трошкови 
Ам / расходи камата) 1,00 - 3,00 1 - 5

7. Стопа пословног добитка (пословни добитак / приходи 
од продаје) 0,00 - 8,00% 1 - 5

8. Однос укупних кредита и прихода од продаје До 0,30 1 - 5

9. Степен покрића потраживања износом колатерала покриће до 
0,99 пута 1 - 5

8 Повезана лица у односу на одређено правно лице су: правно лице у којем то правно 
лице поседује значајно учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из 
конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично, правно лице у којем је то 
правно лице контролни члан друштва (контролисано друштво), правно лице које је 
заједно са тим правним лицем под контролом трећег лица, лице које у том правном 
лицу поседује значајно учешће у капиталу, лице које је контролни члан тог правног 
лица, лице које је директор, односно члан органа управљања или надзора тог правног 
лица. Својство повезаних лица утиче на обавезу фирме да саставља консолидоване 
финансијске извештаје.
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Део интерног рејтинга који се тиче квантитативних карактеристика 
подразумева оцену финансијског стања предузећа на бази финансијских 
извештаја. Део интерног рејтинга на бази квантитативних критеријума се 
тиче и броја дана блокаде и најдуже доцње у измиривању обавеза. У складу 
са критеријумима оцене дефинишу се статуси, односно ограничења у скла-
ду са којим се додељује оцена ризика. 

По сваком од напред наведених показатеља утврђује се оцена ризика, 
која представља број бодова за ризик. Ако је процењени ризик већи, већа 
је и оцена за ризик. На основу укупног броја бодова за ризик одређује се 
интерни рејтинг правних лица, што и приказујемо у наредној табели.

Табела 1.3 - Одређивање интерног рејтинга на основу оцене ризика, 
односно броја бодова9

Оцена ризика - број бодова Интерни рејтинг савременог предузећа
14-21 ОДЛИЧАН
22-30 ДОБАР
31-39 ПРИХВАТЉИВ
40-51 ПРАЋЕН
52-60 ПРОБЛЕМАТИЧАН И СПОРАН

На основу интерног рејтинга, предузећа се групишу у пет  нивоа са 
сличним профилима ризика. Нивои рејтинга су: одличан, добар, прихва-
тљив, праћен, пробеламтичан и споран. Рејтинг додељен сваком поједи-
начном предузећу одредиће интензитет и начин праћења, као и учесталост 
достављања одређених финансијских извештаја. Рејтинг одличан могу 
имати савремена предузећа који, поред добрих квантитативних показа-
теља везаних за доцњу, ликвидност, финансијску стабилност, профита-
билност и степен покрића колатералом, имају и добре квалитативне оцене 
везане за руководећи тим, кредитну историју, конкурентску позицију, по-
везана лица и утрживост колатерала. Уколико се ради о солидном клијен-
ту који нема најбоље оцене по неким од наведених критеријума, већи број 
бодова за ризик помера га у категорије добар или прихватљив, а у случају 
још лошијих оцена добија рејтинг праћен или пажљиво праћен. Клијенти 
са рејтингом лошијим од напред наведених појачано се прате, у складу са 
нивоом ризика. На основу интерног рејтинга, банка за одређени сегмент, 

9 Дело аутора на бази оптималне процене у складу са додељеним бодовима за оцену 
ризика.
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као и за целокупан портфолио, утврђује ниво кредитног ризика на основу 
рејтинга, који може да буде низак, средњи, висок, или критичан. 

Табела 1.4 - Параметри за одређивање квалитета портфолиа предузећа 
према оцени интерног рејтинга10

Рејтинг
Критеријум за ниво ризика портфолиа предузећа

низак srednji visok kritičan
Одличан

> 50% 40 - 50% 30-40% < 30%
Добар

Прихватљив
Праћен

Проблематичан и споран < 10% 10-20% 20-30% > 30%
Категорија ризика портфолио предузећа

КРЕДИТНИ СКОРИНГ МОДЕЛ

Кредитни скоринг представља систем додељивања бодова предузећу 
чији збир представља нумеричку вредност која показује колико је веро-
ватно да клијент правно лице  касни у отплати кредита. Кредит скоринг 
систем додељује једну квантитативну меру, названу скор, потенцијалном 
клијенту банке правном лицу, предвиђајући будуће понашање у отплати 
додељеног кредита. Аналитичари који развијају скоринг моделе иденти-
фикују оне карактеристике савременог предузећа које најбоље предвиђају 
отплату кредита. Статистичким процедурама свакој карактеристици до-
дељује се нумеричка вредност тако да скоринг систем мери релативну важ-
ност датих карактеристика у предвиђању отплате11.

Скоринг модел предузећа за оцену бонитета 

10 у складу са препорукама НБС за методологију извештавања; http://www.nbs.rs/export/
sites/default/internet/latinica/55/55_2/55_2_2/MetodologijaIzvestajiOKapitaluIKapital-
nimZahtevima.pdf

11 Детаљније: Berger, A, Frame, S, Miller, N. (2002), “ Credit Scoring and the Availability, 
Price, and Risk of Small Business Credit“, Forthcoming, Journal of Money, Credit, and 
Banking, http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2002/200226/200226pap.pdf



212

М. Милошевић, Б. вјештица, М. Марковић иНтерНи рејтиНГ и СкориНГ МоДел ...

Кредитни скоринг модел за правна лица састоји се од 18 критеријума, 
од чега је 13 квантитативних и 5 квалитативних критеријума12.

Табела 2.1 - Квалитативни показатељи у кредитном скоринг моделу 
правних лица су:

Критеријум Показатељ
Skore 
- број 

бодова
0 - 24 месеца 1

1. Старост предузећа 
(у месецима) 25 - 60 месеци 3

преко 61 месеца  5
преко 30 дана 0

2. Доцња (кашњење по 
кредитима) у последњих 12 
месеци

10 - 30 дана 8

< 10 дана 16
0 - 24 месеца 1

3. Време пословања у 
садашњој делатности 25 - 60 месеци 3

преко 61 месеца  5
лоша сарадња са банком 0

4. Кредитна историја у 
односу са банком нов клијент са доста позитивних информација 5

успешна досадашња сарадња са банком 10
Менице и овлашћења 1

5. Обезбеђење Јемство другог правног лица 2
Хипотека 4
Кеш депозит 6

Квалитативни показатељи кредитног скоринг модела претпостављају 
доделу скора, односно броја бодова на основу старости, времена посло-
вања предузећа, кредитне историје и доцње у последњих 12 месеци, као 
и квалитета инструмената обезбеђења. За разлику од интерног рејтинга, 
што је оцена за одређени квалитативни критеријум боља предузећа ће 
имати већи број бодова, односно већи скор. 

12 Извор: Дело аутора на бази: „Guidelines on Credit Risk Management - Rating Models 
and Validation“ (2004), Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in cooperation with the 
Financial Market Authority (FMA), http://www.oenb.at/en/img/rating_models_tcm16-
22933.pdf
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Табела 2.2 - Квантитативни показатељи у кредитном скоринг моделу 
правних лица су:

Показатељ
Score 
- број 

бодова
1. Пословна добит / Пословни приходи 0 - 5
2. Нето добит / Пословни приходи 0 - 5
3. %Промене прихода од продаје / %Промене трошкова метеријала + набавна 
вредност продате робе 0 - 5

4. Промена прихода од продаје текуће године у односу на претходну годину 0 - 5
5. Однос укупних кредита и прихода од продаје % 0 - 5
6. Однос % промене прихода од продаје и % промене потраживања од купаца 0 - 5
7. Однос износа траженог кредита и капитала предузећа 0 - 5
8. Однос свих обавеза и прихода од продаје 0 - 2
9. Укупан број блокада у последњих 12 месеци 0 - 10
10. Укупан број дана блокаде у последњих 12 месеци 0 - 10
11.Највећи број дана непрекидне блокаде у последњих 12 месеци 0 - 10 
12. Доцња код банке код које се тражи кредит у последњих 12 месеци 0 - 16
13. Општи рацио ликвидности (обртна имовина / краткорочне обавезе) 0 - 5

Квантитативни критеријуми за израду кредитног скоринг модела под-
разумевају одређене финансијске показатеље, односно рацио анализу где 
се у зависности од резултата рација врши бодовање предузећа. Пошто 
кредитни скоринг представља систем додељивања бодова предузећу чији 
збир представља нумеричку вредност која показује колико је вероватно да 
клијент касни у отплати кредита, акценат се ставља на критеријумима који 
се односе на доцњу, број блокада и време трајања блокаде текућег рачуна. 
Напред наведени критеријуми носе и највећи број бодова за оцену.

По сваком од напред наведених показатеља утврђује се број бодова, од-
носно score, који представља укупан број бодова кредитног скоринг моде-
ла. На основу укупног броја бодова, како у делу квалитативних показатеља 
тако и у делу квантитативних показатеља, процењује се да ли одређени 
клијент правно лице задовољава критеријуме кредитног скоринг модела 
што и приказујемо у наредној табели.



214

М. Милошевић, Б. вјештица, М. Марковић иНтерНи рејтиНГ и СкориНГ МоДел ...

Табела 2.3 - Одређивање резулатата кредитног скоринг модела13

Score - број бодова Резултат кредитног скоринг модела
0-89 НЕГАТИВАН

90-130 ПОЗИТИВАН

Уколико приликом израде кредитног скоринг модела за одређено пре-
дузеће скор буде негативан такви клијенти својим бонитетом не задовоља-
вају, односно неће бити предмет кредитирања, док позитиван скор оцене 
предузећа отвара могућност кредитирања. Закључићемо да кредитни ско-
ринг модел у старту има елиминаторну функцију, односно врши селекцију 
предузећа који су пожељни за процес банкарског кредитирања и на оне 
који то нису. За предузећа који имају негативан скор предвиђа се да неће 
бити у могућности да уредно врше отплату кредита.  

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА И КРЕДИТНЕ 
СПОСОБНОСТИ САВРЕМЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Процена финансијског стања и кредитне способности савременог пре-
дузећа врши се на основу критеријума, односно модела за класификацију. 
Критеријуми за процену финансијског стања предузећа су14:

1. профитабилност/уредност,

2. рочна усклађеност,

3. адекватност токова готовине,

4. доцња у измирењу обавеза у последњих 12 месеци,

5. изложеност дужника кредитно-девизном ризику и

6. остали критеријуми за оцену финансијског стања.

Задовољеност критеријума профитабилност/уредност се прати кроз 
остварење нето добитка/губитка и кашњења у измирењу обавеза на дан 

13 Дело аутора на бази оптималне процене у складу са додељеним бодовима за крању 
оцену, односно скор.

14 Детаљније: Џелетовић, М, Милошевић, М, Комненов, М. (2012), „Класификација 
МСП при процесу банкарског кредитирања као кочница развоја и конкурентности 
у условима финансијске кризе“, Пословна Економија, Универзитет Едуконс, Сремска 
Каменица, год.VI - br.2/2012, p.p 269-288.
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класификације. За предузећа који су према последњим званичним фи-
нансијским извештајима исказали нето губитак, а истовремено имају 
кашњење у измирењу обавеза које је дуже од 30 дана, сматра се да не ис-
пуњавају услов профитабилност/уредност. Рочна усклађеност одређених 
елемената активе и пасиве постоји ако је финансијски извештај предузећа 
исказао позитивну разлику између обртне имовине и краткорочних оба-
веза увећаних за одложене пореске обавезе. Токови готовине предста-
вљају разлику између нето готовинског тока из пословних активности и 
краткорочних финансијских обавеза. Нето готовински ток из пословних 
активности представља разилику између нето прилива готовине из по-
словних активности и нето одлива готовине из тих активности. Мала пре-
дузећа нису законом обавезна да сачињава извештај о токовима готовине 
– у том случају нето готовински ток из пословних активности обрачунава 
се индиректном методом, на основу података из финансијских извештаја 
малих предузећа у последња два обрачунска периода. Критеријум благов-
ремености односно доцње у измирењу обавеза предузећа у последњих 12 
месеци одређује се према најдужем броју дана кашњења. 

Оцена ризика од промене курса, израчунаваће се тако што се износ 
нето добитка у претходној извештајној години стави у однос са потен-
цијалним годишњим губитком због промене курса. Потенцијални го-
дишњи губитак због промене курса је производ разлике између кратко-
рочних потраживања, пласмана и готовине у страној валути и у динарима 
са валутном клаузулом на дан 31.12. претходне извештајне године и крат-
корочних обавеза у страној валути и у динарима са валутном клаузулом 
на дан 31.12. претходне извештајне године и пројектованог процента раста 
курса ЕУР у односу на РСД.

Остали критеријуми за оцену финансијског стања предузећа су15:

1) Број дана неликвидности у последњих 12 месеци, према табели:

Непрекидно Са прекидима Оцена ризика
До 2 дана До 7 дана 1

Од 3 до 15 дана Од 8 до 30 дана 2
Преко 15 дана Преко 30 дана 3

2) Показатељ задужености као однос укупних кредита и капитала (Ге-
аринг), према табели:

15 Детаљније:   http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/klasifikacija_
bilansne_aktive.pdf
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Вредност показатеља Оцена ризика
Мањи или једнак 1,00 1

Од 1,01 до 2,00 2
Преко 2,00 3

3) Показатељ профитабилности, као однос нето добитка и пословних 
прихода, према табели:

Вредност показатеља Оцена ризика
Изнад 8% 1

Између 0 и 8% 2
Остварен губитак 3

4) Положај дужника на тржишту, у зависности од припадности ре-
гистроване делатности према АПР16-у следећим секторима/делатностима, 
према табели:

Назив сектора/делатности Оцена ризика
Сектор финансија и осигурања 1

Сектор јавних предузећа 1
Пољопривреда, шумарство, рибарство 3

Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање 
отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне 

активности
2

Грађевинарство 3
Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и 

мотоцикала 2

Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и 
комуникације 2

Послованаје некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке 
делатности, административне и помоћне услужне делатности, 

уметност, забава, рекреација и остале услужне делатности
3

Остало 1
Јавни сектор 1

Сектор других комитената (прив.друштва и банке у стечају) 3

Највећа оцена ризика је одређена за оне секторе/делатности који према 
последњем званичном кварталном извештају Сектора за контролу посло-
вања банака НБС, бележе највећи удео проблематичних кредита17.

16 Агенција за привредне регистре РС
17 Део који се тиче ризика сектора и његове оцене је подложан променама.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Савремено банкарство, у отежаним условима пословања које је ди-
ректно последица велике економске кризе, а која се огледа у кризи лик-
видности, мора да одговори побољшаним начинима и моделима за проце-
ну свеприсутног кредитног ризика. Кредитни ризик је ризик могућности 
настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке 
услед неизвршавања обавеза дужника према банци. Стога је главни зада-
так банке, а у циљу континуираног праћења кредитног ризика, израда и 
додељивање кредитног рејтинга потенцијалним и постојећим клијенти-
ма правним лицима.  Кредитни рејтинг представља скуп критеријума на 
основу којих је могуће донети оцену о кредитној способности предузећа. 
У складу са Базелским II споразумом, банкама је остављена могућност да 
одаберу оне моделе за процену  степена кредитног ризика који су најпри-
менљивији за њих. 

Закључићемо да интерни рејтинг, у функцији боље оцене кредитне 
способности,  представља полазну основу за утврђивање степена кре-
дитног ризика предузећа и проверу бонитета. Интерни рејтинг комбина-
цијом квалитативних и квантитативних критеријума процењује кредитну 
способност предузећа у циљу смањења кредитног ризика. Квалитативне 
карактеристике интерног рејтинга које се не виде кроз финансијске из-
вештаје и извештаје ревизије подразумевају процену структуре савреме-
ног предузећа, начина и облика организације и функционисања, повеза-
них лица, кредитне историје, производа и услуга који та компанија пружа 
и потенцијално обезбеђење банкарског пласмана. Део интерног рејтинга 
који се тиче квантитативних карактеристика подразумева оцену финан-
сијског стања предузећа на бази финансијских извештаја. Оцене бонитета 
и кредитне способности предузећа путем интерног рејтинга за резултат 
има груписање савременог предузећа у пет  нивоа (категорија) са слич-
ним профилима ризика. Нивои рејтинга су: одличан, добар, прихватљив, 
праћен, пробеламтичан и споран. Закључићемо да на основу интерног 
рејтинга, банка за сегмент правних лица, као и за целокупан портфолио, 
утврђује ниво кредитног ризика на основу рејтинга, који може да буде ни-
зак, средњи, висок, или критичан. Закључићемо да се одређене предности 
употребе интерног рејтинга огледају у следећем: надгледање и контрола 
кредитног портфолиа, скраћивање времена одобравања кредита, иста 
правила важе за све клијенте правна лица приликом оцене бонитета и 
кредитне способности, редефинисање постојећих кредитних захтева пре-
дузећа, увођење/побољшање система управљања кредитним ризицима, 
побољшање поступка/процедуре одобравања кредита, као и могућности 
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развијања све прецизнијих и нових модела због развоја метода дата ми-
нинга и располагања великим базама података.

За разлику од интерног рејтинга, а у функцији заједничке примене за 
бољу оцену кредитне способности предузећа, кредит скоринг модел од-
ређује квантитативну меру, названу скор, предвиђајући будуће понашање у 
отплати додељеног кредита. Закључићемо да скоринг модел идентификује 
оне карактеристике савременог предузећа које најбоље предвиђају отплату 
кредита. Статистичким процедурама свакој карактеристици додељује се 
нумеричка вредност тако да скоринг систем мери релативну важност да-
тих карактеристика у предвиђању отплате. Кредитни скоринг модел ком-
бинацијом квалитативних и квантитативних критеријума утиче на бољу 
оцену кредитне способности предузећа. Квалитативни показатељи кре-
дитног скоринг модела претпостављају доделу скора, односно броја бодо-
ва на основу старости, времена пословања предузећа, кредитне историје и 
доцње у последњих 12 месеци, као и квалитета инструмената обезбеђења. 
Део кредитног скоринг модела који се тиче квантитативних карактеристи-
ка подразумева одређене финансијске показатеље, односно рацио анализу 
где се у зависности од резултата рација врши бодовање савременог преду-
зећа. Према природи и задатку кредитног скоринг модела закључујемо да 
се акценат ставља на критеријумима који се односе на доцњу, број блокада 
и време трајања блокаде текућег рачуна, а уједно носе и највећи број бо-
дова за оцену. Оцене бонитета и кредитне способности правних лица пу-
тем кредитног скоринг модела за резултат има груписање предузећа у две 
групе: позитиван скор и негативан скор. Закључићемо да кредитни ско-
ринг модел у старту има елиминаторну функцију, односно врши селекцију 
предузећа који су пожељни за процес банкарског кредитирања и на оне 
који то нису. За предузећа који имају негативан скор предвиђа се да неће 
бити у могућности да уредно врше отплату кредита. Закључићемо да се од-
ређене предности употребе кредитног скоринг модела огледају у следећем: 
одобравање истог броја кредита, уз смањење ‘лошима’, одобравање већег 
броја кредита, уз исти број ‘лоших’, поједностављење процеса апликације 
за кредит, аутоматизовано доношење одлука о добрим и лошим клијенти-
ма за банку, ефикаснија наплата потраживања као резултат прихватања 
предузећа са позитивним скором, као и максимизирање стопе одобравања 
кредита.

Заједничке предности интерног рејтинга и скоринг кредитног моде-
ла за оцену кредитне способности савременог предузећа и импликације 
на банку огледају се у следећем: управљање кредитним ризиком, скраћи-
вање процеса оцењивања кредита нарочито за клијенте с високим скором, 
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трошкови и време обраде кредита се битно смањују, промена начина кому-
никације између банке и клијента, унапређење услуге за предузећа, бржа 
одлука о одобравању или одбијању кредита, једноставније поцедуре при-
ликом реализације кредита, као и многе друге.

У складу са свим претходно наведеним чињеницама које осликавају 
значај добре оцене и управљања кредитним ризиком, долазимо до закључ-
ка да употреба интерног рејтинга и кредитног скоринг модела заиста јесте 
у функцији боље оцене кредитне способности савременог предузећа.

SUMMARY 
INTERNAL RATING AND SCORING MODEL IN THE 

FUNCTION OF AN IMPROVED ASSESSMENT OF THE 
CREDIT STANDING OF FIRMS

This paper analyzes the impact of internal rating and scoring model with 
the aim of assessing the credit solvency of firms during the process of bank 
crediting and the assessment of the future repayment behavior. The bank 
assesses the credit risk based on the qualitative and quantitative criteria taking 
into consideration certain characteristics of firms, thus ensuringa clear ranking 
withinan appropriate risk category according to the collection rate. The internal 
rating represents a starting point for determining the credit risk rate of firms and 
a check of credit solvency, whereas scoring is a system of assigning points, the 
sum of which shows the quantitative value of the probability of delay in credit 
repayment.  It will be shown in the papers that the combination of qualitative 
and quantitative criteria, while developing the internal rating and scoring of 
firms, is aimed at an improved assessment of credit standing, which reduces the 
likelihood of delay in credit repayment,thus reducing the overall credit risk.   

Key words: internal rating, scoring, credit standing assessment, credit 
solvency, firms
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ДEЛA ЛИКОВНE УМEТНОСТИ КАО 
ИНСТРУМЕНТИ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ 
ИНВEСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА 

СAЖEТAК: У раду се анализира растући тренд 
коришћења дела ликовне уметности као алтернативне 
инвестиције. Уметнине су материјална средства која показују 
да и у време нестабилности на финансијском тржишту 
могу да буду добар чувар вредности, заштита од инфлације 
и валутних флуктуација. Аукцијски рекорди учвршћују 
уверење многих да генеришу натпросечне стопе приноса 
на инвестиције. Као инвестиције, карактерише их растућа 
тражња у комбинацији са потпуно ограниченом понудом и 
способност да умање утицаје економске кризе. Циљ рада је да 
се истражи исплативост улагања у дела ликовне уметности 
у условима економске кризе. Методологија истраживања 
коришћена у раду обухвата утврђивање и упоредну анализу 
очекиваних приноса, стандардних девијација, коефицијената 
корелације, варијанси и коваријанси индекса: Mei Moses All 
Art Index, Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s 500 
Index, NASDAQ Composite, MSCI World и улагањa у злато. 
Резултати истраживања показују да, иако је због њихове 
мале ликвидности краткорочно шпекулативно улагање 
високоризична стратегија, слаба корелација са осталим 
инвестиционим средствима која подразумева раст приноса и 
истовремену могућност контроле ризика чини дела ликовне 
уметности атрактивним инструментима за диверзификацију 
добро структурираних портфолија.

1 danilodedeic@yahoo.com
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Кључне речи: инвестициони портфолио, 
диверзификација, корелација, принос и ризик, ликовна 
уметност, економска криза, финансијска тржишта...

УВОД

Способност уметника да направи отклон у односу на сферу профаног 
опстанка створила је добро познату илузију да уметност са тржиштем нема 
додирних тачака. Међутим, уметност никада није имала чисто естетску 
функцију. У одређеним историјским периодима имала је религијску, 
а са развојем друштва добија и класну функцију, када постаје симбол 
престижа богатијих, „виших“ слојева и њихово друштвено обележје. 
„Уметници (...) ранијих векова нису радили за историју уметности, 
већ за најтеже од свих тржишта - за луксуз и фине људе“ (Graskamp, 
2003., стр.18). Eлитски карактер ликовне уметности и њена малобројна 
публика су одувек били гаранција економског успеха улагања у уметнине. 
Eкономска нестабилност последњих година и неизвесна будућност 
продубиле су интересовања инвеститора за материјалним средствима као 
алтернативним инвестицијама. Квалитетна дела ликовне уметности су 
кредибилна алтернативна инвестиција, јер за разлику од науке и технике 
никада не застаревају што им омогућава естетску и комерцијалну вредност 
у сваком друштву. Дела ликовне уметности су временом доказала да су 
способна да одрже и чак увећају своју вредност, дајући тиме нови смисао 
изреци „врхунска уметност је вечна“. 

Предмет рада је утврђивање улоге уметнина у диверзификацији 
инвестиционог портфолија. Циљ рада је да се истражи исплативост 
улагања у дела ликовне уметности у условима економске кризе. У складу 
са циљем и предметом истраживања формулисана је хипотеза H0: Kретање 
стопе приноса на улагања у дела ликовне уметности показује низак ниво 
корелације са стопама приноса традиционалних инвестиционих средста-
ва, што повећава могућност диверзификације портфолија инвестирањем 
на тржишту уметнина. 

Рад се састоји из уводног дела, закључног разматрања и четири погла-
вља. Прво поглавље пружа преглед литературе посвећене економици ли-
ковне уметности. У наредном је презентована методологија коришћена у 
истраживању. Tрећи део се бави утицајем најзначајнијих економских кри-
за у последњих сто година на тржиште дела ликовне уметности. Четврто 
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поглавље представља компаративну анализу исплативости улагања у уме-
тнине и у традиционална инвестициона средства.

ПРEГЛEД ЛИТEРAТУРE 

Нагли развој тржишта, изазван растом интересовања за делима ликов-
не уметности као алтернативне инвестиције, и бујање нових компанија 
које нуде улагање у уметнине открио је занимљиво подручје за истражи-
вање. Из све бројније и квалитетније литературе развила се економика ли-
ковне уметности.

Baumol (1986) каже да улагање у уметничке слике, насупрот мишљења 
јавности, није уносан посао. До закључка је дошао анализом 640 препро-
даја дела, обављених у периоду 1652-1961. године, које су испуниле услов 
да је између две продаје прошло најмање 20 година. Показао је да годишња 
стопа приноса на слике износи 0,55%, што је много мање од просечне сто-
пе приноса на британске државне обвезнице (2,5%). Улагање у слике, сма-
тра, генерално има лошије перформансе у поређењу са улагањем на берзи. 
Baumol истиче значај „естетског приноса“ за власнике слика, чак и онда 
када су улагања финансијски промашаји. Тврди да је цене уметнина немо-
гуће проценити, јер чак ни ретки стручњаци који имају добре информа-
ције о кретању тржишта не могу да предвиде промене у естетским укусима 
или шпекулативне балоне. 

Buelens и др. (1993) Baumolov став, о мањем приносу на уметнине него 
на обвезнице, виде као превише песимистичан. Показали су да постоје 
делови тржишта на којима су приноси већи од приноса на обвезнице и 
акције, али на дуги рок (20-40 година) јер се естетски укуси мењају спо-
ро (додуше и непредвидиво). Кажу да Baumola демантују рекордне цене 
постигнуте на тржишту последњих година, као и да је Baumolov метод, за 
разлику од њиховог, базиран на врло малом броју, ионако ограничених ин-
формација. 

Goetzmann (1993) је ради процене деценијских просечних приноса на 
инвестирања у слике за период 1715-1986. године, анализирао 3.329 па-
рова цена дела са аукцијских препродаја. Показао је да је у том периоду 
стопа приноса на улагања у уметнине износила 2%, а у енглеске државне 
обвезнице 3,3%, али и да се та разлика у стопама приноса од 1850. године 
смањује. Goetzmann тврди да цене уметнина прате цене акција, јер упоре-
до са растом богатства потенцијалних инвеститора расте и тражња за де-
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лима ликовне уметности. Истиче да и глобализација естетских вредности 
повећава тражњу за делима из одређених праваца уметности (нпр. фран-
цуски импресионизам), што утиче на раст цена уметнина на аукцијама. 

Frey и др. (1995) су показали да, за разлику од финансијског, на тр-
жиште уметнина снажно утичу бихејвиоралне аномалије учесника. Кажу 
да су колекционари склони да више вреднују уметнине у свом власништву 
него оне које немају (endowment effects), да их уложени труд око куповине 
мотивише да наставе да сакупљају радове и кад је то неисплативо (sunk 
cost effect) као и да занемарују опортунитетне трошкове. Говоре да људи 
вођени емоцијама често прецењују уметнине које су наследили. Аутори 
праве разлику између чистих колекционара (pure collectors) који су неосе-
тљиви на ризике јер инвестирају у уметност из страсти и чистих шпекула-
ната (pure speculators) који напуштају тржиште у случају високе волатил-
ности цена уметнина.

Mei и Moses (2002) тврде да тржиште уметнина има два основна 
проблема: хетерогеност уметничких дела и реткост трговања. Створили 
су базу података од 4.896 излицитираних цена са аукцијских препродаја 
које сежу до 1875. године. Из јединственог тржишног индекса (Mei Moses 
All Art Index) издвојили су подиндексе историјских праваца уметнос-
ти како би што боље упоредили стопе приноса на инвестиције у слике и 
оне у традиционална инвестициона средстава. Закључују да инвестирање 
у уметнине може да надмаши државне обвезнице, али не и акције. Како 
је ризик на уметнине већи од оног на обвезнице, уметнине, дугорочно 
гледано, омогућују већи принос. Кажу да пошто уметнине имају малу 
корелацију са финансијским средствима, могу да смање ризик портфолија, 
посебно на дуги рок. Међутим, истичу да ремек-дела имају релативно лоше 
перформансе у инвестиционом портфолију.

Worthington и др. (2004) уметнине сматрају добрим (не и савршеним) 
додатком традиционалних портфолија акција и обвезница. Као илустра-
цију драматичних промена на тржишту наводе да су Ван Гогови „Ириси“ 
1948. године купљени за 84.000 US$, што би, отприлике, било пола мили-
она долара 1987. године када су препродати по цени од 53,9 милиона до-
лара. Власник ове слике је остварио годишњи нето принос од 12,4%, што 
је више него на било коју другу инвестицију. Кажу да, последњих година, 
тржишта уметничких дела све више личе на финансијска и да се убрзано 
глобализују. Препреке за инвеститоре виде у тржишној доминацији неко-
лико великих аукцијских кућа и чињеници да се само мали број радова 
нуди на продају током целе године.
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Melnik и др. (2009) кажу да нова генерација колекционара, дилера и 
инвеститора третира уметнине као врло софистициране финансијске ин-
струменте: разменљиве, глобално препознатљиве и врло тражене. Инвес-
тирање у уметнине представља „природни хеџинг“,  јер им цене не падају 
чак ни у време берзанских криза, а за разлику од других инвестиција омо-
гућују и неке пореске олакшице. Премда уметнине нису алтернатива фи-
нансијским средствима за цео портфолио, могу да буду важне као додатна 
инвестиција за инвеститоре ограничених портфолија. Примера ради, ин-
ституционални инвеститори који зазиру од „шпекулативнијих“ средстава, 
могу улагањем у уметнине да побољшају перформансе својих портфолија.

Зa Scota и др. (2012) уметнине су атрактивно средство инвестирања и 
диверзификације портфолија, а као реална имовина могу да пруже зашти-
ту од инфлације, тврде, бољу од акција. Међутим, не мисле да су сва умет-
ничка дела једнако добра инвестиција, јер различити делови тржишта 
у великој мери варирају у перформансама. Улагање у уметнине није без 
ризика, а и ликвидност је велики проблем. Додатни проблеми су: високи 
трансакциони и текући трошкови (нпр. одржавање, складиштење, осигу-
рање), тржиште је фрагментисано, може бити пореских оптерећења, а и 
бенчмаркинг је немогућ. О уметнинама је, кажу, зато најбоље мислити као 
о дугорочној инвестицији, као и да њихова естетска вредност - „нефинан-
сијска дивиденда“ треба да буде основни мотив за инвестирање.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Методолошки оквир истраживања подразумева прикупљање и обраду 
релевантних података из домаће и стране теоријске и студијске литерату-
ре, интернет извора и репрезентативних база података: The European Fine 
Art Foundation (TEFAF), Artprice, Art Tactic, Deloitte, и др. Утврђени су и 
упоредно анализирани очекивани приноси, коефицијенти корелације, ва-
ријансе и коваријансе најзначајнијих показатеља финансијског тржишта: 
Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500), 
NASDAQ Composite, MSCI World; улагања у злато и Mei Moses All Art Index 
(MMI). Посматрана су кретања ових величина у периоду од 2007. до 2012. 
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године. MMI2 је креиран 2000. године и од тада је најзначајнији тржишни 
индекс и показатељ стања на тржишту дела ликовне уметности. Почива на 
регресији поновљене продаје (repeat-sales regression) близу 13.000 парова 
цена из највећих аукцијских кућа од 1875. до 2010. године и то дела: старих 
мајстора, XIX века, Американаца до 1950., импресиониста, модерне, 
из Латинске Америке, послератне и савремене уметности. Регресија 
поновљене продаје, за процену просечног приноса свих дела у „корпи“ 
у датом периоду користи разлику између набавне и продајне цене (Mei и 
др.,2002):

при чему су: returnit логаритам приноса на уметничко дело i у периоду 
куповине Pi buy и продаје Pi sale; просечни тржишни принос je μit у време-
ну t, а εit случајна грешка регресије.

Да би се са сигурношћу утврдило да ли су уметнине атрактивна 
инвестиција, испитан је потенцијал корисности од укључивања у 
диверзификовани портфолио; тј. да ли постоји мала (или негативна) 
корелација између приноса на уметнине и на остала средства у 
инвестиционом портфолију. Позитивна корелација постоји ако се 
вредности величина мењају у истом правцу, када расту или опадају 
истовремено, а негативна ако се мењању у супротним правцима: када 
једна расте друга опада и обрнуто. Мера овог квантитативног слагања 
је коефицијент корелације, који узима вредности из интервала (-1,+1). 
Најчешће се обележава са r и израчунава из n датих парова вредности за 
две променљиве величине x и y (Јовичић, 1986., кг. II, стр.828):

где је: Covxy коваријанса, а σx и σy стандардне девијације датих проме-
нљивих величина.

2 Подаци на којима почива MMI нису потпуни (занемарују трансакционе и текуће 
трошкове) и потичу са аукција које су само део тржишта. Како је немогуће доћи 
до тачних података, не обухвата трансакције галериста ни дилера (инвестициони 
фондови послују као дилери). Због неслагања око тога колики део тржишта 
контролишу дилери, а подаци се крећу у распону од 50:50 поделе са аукцијама до 
70:30 у корист дилера (Cambpell, 2008), сигурно је да су стопе приноса веће него што 
их индекс приказује.
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Табела 1 приказује најчешће тумачење вредности корелације. Када је 
вредност корелационог коефицијента близу нуле, сматра се да приноси 
нису међусобно повезани и да постоји извесно дејство диверзификације 
која смањује ризик. За r=±1 се каже да је корелација перфектна. Вредност 
-1 се тумачи као савршено негативна корелација два средства (или портфо-
лија) која потире ризике. Коефицијент корелације +1 значи да су приноси 
савршено позитивно повезани, па диверзификација портфолија овако по-
везаним средствима није значајна јер не умањује ризик. 

Табела 1. - Апсолутна вредност коефицијента корелације и 
интерпретација

Интервал коефицијента корелације Интерпретација

0,00 ≤ | r | ≤ 0,40 слаба корелација

0,41 ≤ | r | ≤  0,75 умерена корелација

0,76 ≤ | r | ≤  0,85 добра корелација

0,86 ≤ | r | ≤  1 одлична корелација

Извор: Цветковић, 2006., стр.114

Анализа историјских података о променама стопа приноса (исказане 
су у процентима) олакшава процену укупног инвестиционог ризика, па 
је на основу тога, и склоности за преузимање ризика, могуће да се донесе 
одлука о (не)уласку у инвестицију. Висина степена варијабилности стопа 
приноса показује висину ризика улагања. Ризик се мери варијансом ơ2, 
очекиваном вредношћу квадрата одступања од средње вредности, односно 
њеним квадратним кореном, стандардном девијацијом (), која се добија из 
формуле (Levišauskaitė, 2010., стр. 35):

где је: n- број посматраних величина, xi- профитабилност активе, – 
просечан, очекивани принос.

Уколико инвеститор жели да алоцира финансијска средства у умет-
ничку збирку најважнија је оптимална структура. За стварање оптимал-
ног портфолија, састављеног од два средства, израчунава се његов очеки-
вани принос E(Rp) формулом (Levišauskaitė, 2010., стр. 55):
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при чему су: удели средстава у портфолију обележени са w1 и w2, а оче-
кивани приноси са E(R1) и E(R2). 

Пошто структура оптималног портфолија зависи и од ризика, сем 
вредности очекиваног приноса, треба утврдити и стандардну девијацију 
(Јеремић, 2012., стр. 320):

У изградњи оптималног портфолија неопходно је израчунати његову 
минималну варијансу. Она показује најбољи могући однос ризика и оче-
киваног приноса, а зависи од праве комбинације удела средстава w у порт-
фолију. Када се утврди удео уметнина у портфолију, удео другог средства 
w2 чини преостали део портфолија (w2=1-w1). За израчунавање удела сред-
ства w1 (уметнина) у портфолију са минималном варијансом користи се 
следећа формула (Јеремић, 2012., стр. 321):

За креирање портфолија који обухвата средства из свих анализира-
них величина користе се матрице њихових коефицијената корелације и 
коваријансе Cov, која показује међусобни утицај варијација у приносима 
различитих инвестиционих средстава и може бити позитивна, негативна 
или равна нули. Рачуна се као производ коефицијента корелације r12 и 
стандардних девијација инвестиционих средстава ơ1 i ơ2 (Јеремић, 2012., 
стр. 319):

УТИЦАЈ КРИЗЕ НА ТРЖИШТЕ ДЕЛА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 

Велики финансијски инвеститори су и водећи купци уметничких дела 
која су за њих више од инвестиције. Ова суштинска веза између света 
финансија и уметности је забринула многе да би актуелна криза могла да 
изазове озбиљне последице на тржишту, посебно јер су се први знаци кризе 
манифестовали као пад продаје дела савремене уметности. Уметност је већ 
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показала да је изузетно осетљива на дешавања у економском окружењу. 
Утицај највећих економских криза у последњих сто година на тржиште 
уметнина, изражен у поређењу Mei Moses All Art индексa, са тржишта 
уметнина и берзанског Dow Jones индекса, приказан је на наредним 
графиконима. 

Слика 1 сведочи о томе да Велика депресија није, у почетку, значајније 
утицала на тржиште уметнина, јер су и купци у то време били малобројни. 
Међутим, иако секундарно тржиште није реаговало, примарно је осетило 
сву силину кризе. Период од 1930 до 1940. године се сматра, уз оне од 
1830 до 1840. и 1880-1900. године, као време највеће кризе на тржишту 
(bear market). Међутим, након 1940. године бележи се највећи раст цена 
уметнина (и њихове најбоље процене). Тадашњи раст тржишта (bull mar-
ket) је без преседана и представља преломну тачку у тражњи уметнина 
(Goetzmann, 1993). Инвестирање у уметнине је било посебно исплативо у 
време II светског рата, као и током рата у Кореји (Mei и др., 2002). Цене дела 
на аукцијама код „Сотбија” и „Кристија” су од 1950. године до краја рата у 
Вијетнаму просечно расле 256% и тиме надмашиле остала инвестициона 
средства (Jurevičienė и др., 2012). 

Слика 1. - Трговање уметничким делима у време Велике депресије

Извор: Lanzanova и др. (2009)

Слика 2 показује да су, када су се због нафтних шокова 1974. и 1978. 
године тражили нови профитни извори, многи шансу видели у трговању 
уметнинама. Поново се показало да, на макро нивоу, постоји блиска веза 
између раста тржишта и кључних макроекономских варијабли као што су 
промене: БДП, БДП per capita, каматних и стопа инфлације. У време рас-
туће инфлације, уметнине су као материјална средства сматране заштитом 
од ње па су постале изузетно популарно али и исплативо улагање. Такође, 
тадашње курсне разлике су покренуле важне трансакционе трендове на 
тржишту, јер су уметнине постале релативно јефтине за купце из Јапана.
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Слика 2. - Тржиште уметничких дела у време Нафтних шокова 1974-1978. 
год.

Извор: Lanzanova и др. (2009)

Слика 3 потврђује да за водеће аукционе куће (Сотби, Кристи, 
Друо) период 1985-1989. године представља златно доба пословања. 
Раст берзи је ослободио значајан капитал, који је усмерен на савремену 
уметност. Тржиште је брзо прерасло у експоненцијално и добило одлике 
шпекулативног: расла је ликвидност уметнина и низали су се аукцијски 
рекорди. Тих година приноси на уметнине су надмашили оне на злато, 
акције, обвезнице и некретнине. Међутим, кад су јапански шпекуланти, 
који су се надметали на аукцијама, изненада остали без подршке 
банкарског система заустављен је период експанзије овог тржишта. Криза 
ликвидности, изазвана тадашњим сломом јапанског тржишта некретнина 
и падом берзанских индекса, битно се одразила на смањење тражње 
уметнина. Аукцијске куће нису адекватно одреаговале, па је тржиште 
запало у озбиљну кризу. Криза је превазиђена тек неколико година касније, 
када су значајне количине новца почеле да се сливају на Запад из нафтом 
богатих земаља и из брзорастућих азијских економија.

Слика 3. - Трговање уметничким делима у периоду од 1980-1995. год.

Извор: Lanzanova и др. (2009)
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Tржиште уметнина се у последњих четврт века удвостручило. Иако 
продајом доминира трансатлантски дуопол Лондона и Њујорка3, пресуд-
ну улогу у расту има глобализација тржишта4 и појава екстремно богатих 
(high net worth individuals - HNWIs) јапанских, кинеских и купаца из зе-
маља у развоју. Раст богатства per capita и посебно раст броја HNWIs (чине 
0,1% популације) је довео до пропорционално веће потрошње луксузне 
робе, укључујући ту и уметнине. „Старе“ колекционаре, зналце који дела 
купују искључиво за себе и неспремне на продају, мењају „нови“, ектрем-
но богати купци без јасних естетских преференција, усмерени на профит, 
минимизирање ризика и сигурност портфолија. 

На слици 4 се види да је позитивни тренд раста цена уметнина 
привремено успорен у септембру 2001., након напада на „Светски 
трговински центар” када је на неколико дана блокиран финансијски 
систем САД. Упркос берзанском шоку тржиште уметнина није осетило 
праву кризу. У њујоршком „Сотбију“ су привремено одложене аукције, док 
су на другим местима, трговања настављена као да се ништа није десило.

Слика 4. - Утицај на трговање уметничким делима након 11.септембра 
2001. год.

Извор: Lanzanova и др. (2009)

Актуелна економска криза, посебно њен утицај на тржиште уметни-
на, је тешко упоредив са било којом претходном кризом. Погодила је не 
само Американце и Европљане, већ и магнате из арапских земаља, Кине 
и Индије, из земаља са јаким или растућим привредама које су обич-
но имуне на кризе. Рецесија се неминовно одразила на куповну моћ, па 
се бележио пад цена чак и радова највиших утврђених вредности. Иако 

3 Њујорк и Лондон су и даље светски центри по вредности увоза (64%) и извоза уметнина 
(62%). Светски увоз уметнина је 2011. године вредео 14,8 милијарди €, а извоз 14,4 
млрд € (TEFAF, 2012).

4 „Кристи“ је отворио нове филијале у Хонг Конгу (1989), Паризу (2001), Дубаију (2005) и 
Милану (2006), а „Сотби“ у Паризу (2001) и Катару (2008).
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се очекивало да ће пасти само тржиште средњих цена, колапс је кренуо 
са „високог“ тржишта. Криза се са финансијског и тржишта некретнина 
прелила на тржиште уметнина, а посебно се одразила на оне којима је ку-
повина дела постала прескупа. Ипак, очекивано, тржиште дела ликовне 
уметности није пропало већ се трансформисало, и то из два једноставна 
разлога. Први је тај што је криза ограничила куповну моћ колекционара. 
Други разлог је то што се коначно утврдила јасна граница између онога 
шта заиста јесте и онога шта заиста није вредно на тржишту. Купци су због 
кризе постали обазривији, па су и процене историчара уметности поново 
постале важне. Аукцијске куће и галерије су престале да прецењују радове 
сумњиве уметничке вредности по налогу дилера и колекционара. Шпеку-
лативна трговања радовима су ограничена, од чега ће имати користи само 
они који улажу у квалитетније радове, независно на њихове цене.

Табела 2 показује да је за разлику од кризе почетком 1990. године, због 
пропасти јапанских инвеститора, када су тржишту након пада требале 
године да се опорави, дотле је последња криза била кратког даха. Након 
снажне контракције која је трајала од октобра 2008. до лета 2009. године 
уследио је брзи опоравак тржишта, а цене су достигле нове рекорде. 
Узроке брзог опоравка треба тражити у растућој улози светског тржишта 
уметнина (глобализацији) и у чињеници да је богатству стеченом на берзи 
потребно годину дана да се „прелије“ на тржиште уметнина и то прво на 
део са највишим ценама (Goetzmann, 2010). На аукцијама 2012. године 
највише се трговало делима савремене уметности: 43% учешћа или нешто 
мање од 4,5 милијарди € - што је њихов рекордни ниво. Продаја у сектору 
приватне и дилерске продаје је процењена на 32,2 милијарди €. Као и на 
аукцијама, тржишни сегменти варирају, па се слабије трговало јефтинијим 
радовима (TEFAF, 2013).

Табела 2. - Вредност и обим трансакција на светском тржишту 
уметничких дела

Година
Трансакције 2002. ... 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Вредност (у милионима €) 22.264 ... 42.158 28.335 42.951 46.137 ≈ 
43.000

Број (у милионима) 25,8 ... 43,7 31 35,1 36,8 35,5

Извор: подаци ТEFAF (2012) и ТEFAF (2013)

Најзначајнија последица текуће кризе је коренито репозиционирање 
на светском тржишту. Кинеско тржиште снажно расте још од 2007. године 
када је прво надмашило француско, затим 2010. године британско, а већ 
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2011. године и тржиште САД - неприкосновено од 1950. године. Кина у 
сектору уметнина има спољнотрговински дефицит, јер је од 2000. године 
увезла више од милијарду, а извезла 589 милиона евра (TEFAF, 2013). 
Уметнине из земаља у развоју, генерално, постају све интересантније 
инвеститорима. Како би умањили инвестициони ризик, за инвеститоре 
је од суштинске важности диверзификација у различите ликовне медије 
али и дела из различитих земаља. Пошто због наслеђених проблема и 
даље постоји неоправдано велики ценовни јаз између радова уметника 
приближних квалитета из развијених и земаља у развоју, инвеститори 
очекују да ће он временом нестати и обезбедити им огромне приносе 
(Tiroche DeLeon Collection, 2014). 

ИСПЛАТИВОСТ УЛАГАЊА У ДЕЛА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Директна куповина и стварање сопствене колекције је најчешћи начин 
инвестирања. Захтева доста времена, знања и новца, а притом је и врло 
ризично, јер улагање на основу сопствених естетских склоности резултира 
„нефинансијском дивидендом“- задовољством због поседовања уметнине 
- која може да надмаши сваку финансијску добит. Индиректно улагање, с 
друге стране, занемарује неновчане користи. Инвеститори улажу кроз све 
бројније инвестиционе фондовe5 због обиља предности: од заједничке ку-
повине, доступности квалитетнијих радова, веће диверзификације порт-
фолија кроз низ различитих уметнина, до активног управљања имовином 
и приступа уметничкој и финансијској експертизи. Укупна вредност ових 
фондова у 2012. години премашила је 1,62 милијарди долара, што је раст 
од 69% (960 милиона 2011) који почива на расту тражње кинеских инвес-
титора (Art Tactic and Deloitte, 2013). Део текућих трошкова фондова се 
финансира рентирањем колекција за изложбе а инвеститори стичу капи-
талну добит растом вредности колекције током трајања фонда и каснијом 
препродајом дела. Фондови омогућују и „нефинансијску дивиденду“ јер 
су инвеститори власници уметнина. Мане фондова су ограничена лик-
видност дела и високи минимални улози (чак до 250 хиљада US$). Други, 
лакши начин индиректног инвестирања је куповина акција фондова или 
компанија које тргују уметнинама. Подразумева мање улоге, највиши ниво 
ликвидности, али и најнижи ниво „страсти“.

5 Први инвестициони фонд ове врсте „La Peau de l’Ours“ jе основан још 1904. године 
у Француској. Ипак, тек након нафтног шока 1974. године развија се први већи 
институционални фонд „British Rail Pension Fund“.
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Слика 5 учвршћује уверење многих да је растући тренд инвестирања 
у уметнине подстакнут подацима о сталном расту њихових цена. Да би се 
уметнине сматрале исплативом инвестицијом њихов минимални принос 
мора да буде раван приносу безризичних средстава, као и да њихова 
корелација са финансијским инструментима није снажна. Уколико су 
ова два услова испуњена, инвестирање у дела ликовне уметности може 
да се сматра ефикасним средством за диверзификацију портфолија. Све 
доступније базе података, тржишни индекси и извештаји су неопходна 
средства анализе помоћу којих инвеститори процењују финансијске 
перформансе. Постојећи тржишни индекси (најзначајнији је „Mei Moses All 
Art Index“)  показују просечне приносе на инвестиције за дела одређених 
уметника са подацима од XVII века до данас, чиме се омогућује добар увид 
у однос ризика и приноса на улагања у уметност.

Слика 5. - Тренд раста цена дела ликовне уметности у последњих 250 
година 

Извор: Goetzmann и др. (2010)

Основ за утврђивање релативних финансијских перформанси уметнина 
је одређивање стопе приноса. Углавном се пореде са финансијским 
инструментима, попут државних обвезница и акција, а нешто ређе са 
златом и некретнинама. Еластична веза инвестиционог ризика и приноса 
на инвестицију значи да већи очекивани профит захтева од инвеститора 
да се суочи са већим ризиком. Остварити што је могуће већи профит уз 
минималан ризик је најпожељније улагање са финансијске тачке гледишта 
и сврха диверзификације портфолија. За компарацију финансијских 
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перформанси улагања у дела ликовне уметности и традиционалних 
инвестиционих средстава, за период 2007-2012. године, анализирани 
су индекси: Mei Moses All Art Index (MMI), Dow Jones Industrial Average 
(DJIA), Standard & Poor›s 500 Index (S&P 500), NASDAQ Composite, MSCI 
World и улагање у злато.

Табела 3 доказује да у време економске кризе перформансе материјал-
них средстава, као што су то злато и уметнине, надмашују перформансе 
финансијских средстава. Стопе приноса су визуелно представљене на сли-
ци 6. Стандардне девијације посматраних величина су у распону од 9,86% 
(MMI) до 28,21% (NASDAQ). Из поређења стопа приноса и стандардних 
девијација, као мере ризика, види се да је инвестирање у злато пружало 
највећу просечну годишњу стопу приноса од 17,94% (најмању DJIA 1,03%) 
уз ризик од 12,5%. Mеђутим, иако је злато, као ликвидна имовина, одлич-
но средство за диверзификацију портфолија, она је и врло ризична и во-
латилна. Пошто цена злата у доларима не прати раст индекса потрошач-
ких цена (CPI), злато је слаб штит од инфлације и валутних флуктуација 
(Feldstein,2009). MMI је надмашио берзанске DJIA, S&P500, NASDAQ и 
MSCI World у шест од последњих десет година и тиме потврдио да су умет-
нине добар чувар вредности у кризним условима. Инвестирање у уметни-
не се показало и мање ризичним од улагања у злато. 

Табела 3. - Стопе приноса и стандардне девијације посматраних индекса 
и злата

Стопа годишњег приноса на уложена средства
Mei Moses Index DJIA S&P 500 NASDAQ C MSCI World Злато

Го
ди

на

2007. 18,27% 7,2% 5,49% 10,65% 9,57% 31,59%

2008. 20,4% -33,5% -37% -39,98% -40,33% 3,97%

2009. -4,5% 14,3% 26,46% 45,35% 30,79% 25,04%

2010. 16,6% 8,9% 15,06% 18,15% 12,34% 30,6%

2011. 22% 4,6% 2,12% -0,79% -5,02% 7,8%

2012. 10,2% 4,7% 16% 17,75% 16,54% 8,68%

Просечна стопа 13,83% 1,03% 4,68% 8,50% 3,98% 17,94%

Ст.девијација σ 9,86% 17,29% 22,15% 28,21% 24,58% 12,50%

Извор: подаци АrtAssure (2014) и MSCI Inc. (2014)
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Слика 6. - Стопе приноса тржишних индекса у периоду од 2007. до 2012. 
године

Извор: аутор 

Треба напоменути да су, у исто време док је криза захватала финан-
сијска тржишта, цене уметнина наставиле да расту. Зато је овај кризни пе-
риод најбољи и за проверу корелације између ова два тржишта. Могућност 
диверзификације улагањем у средства са различитих тржишта расте са 
смањењем степена њихове међусобне повезаности тј. корелације. На осно-
ву раније показаних правила о израчунавању, добијени подаци о степену 
повезаности посматраних величина дати су у матрици коефицијената ко-
релације (табела 4).

У табели 4, вредности приказују ниво везе између кретања посматра-
них величина: -0,48 -негативна умерена корелација (MMI, DJIA); -0,64 
-0,64 –негативна умерена (MMI, S&P500);-0,77 –негативна добра (MMI, 
NASDAQ Composite); -0,70 – негативна умерена (MMI, MSCI World); -0,28 
– негативна слаба (MMI, злато). Коефицијенти углавном имају умерену 
вредност, што је доказ ниске корелације посматраних параметара. Низак 
степен корелације показује да тржишта нису подложна утицајима истих 
фактора, што смањује ризик од губитка инвестираних средстава. Ово 
значи да диверзификација портфолија улагањем на тржишту дела ликов-
не уметности доноси корист кроз раст приноса, пружајући истовремено 
могућност контроле ризика јер тржиште уметнина не прати промене на 
осталим тржиштима. С друге стране, корист диверзификације од улагања 
на осталим тржиштима је мања јер су висококорелисана. Резултати говоре 
о степену повезаности у распону од директне умерене или 0,58-0,64 (зла-
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то) до директне одличне или 0,92-0,989 (сви остали), што упућује на усаг-
лашена кретања на овим тржиштима и њихову подложност глобалним 
утицајима. На основу приказане анализе може да се прихвати постављена 
хипотеза H0: Кретање стопе приноса на улагања у дела ликовне уметности 
показује низак ниво корелације са стопама традиционалних инвестицио-
них средстава, што повећава могућност диверзификације портфолија ин-
вестирањем на тржишту уметнина.

Табела 4. - Матрица коефицијената корелације тржишних индекса и 
злата

Индекс: MMAI DJIA S&P 500 NASDAQ C MSCI W Злато

MMAI 1,00 -0,48 -0,64 -0,77 -0,70 -0,28

DJIA  1,00 0,96 0,92 0,94 0,64

S&P 500   1,00 0,98 0,987 0,58

NASDAQ C    1,00 0,989 0,62

MSCI W     1,00 0,63

Злато      1,00

Извор: калкулација аутора

У табели 5 приказани су резултати комбинација очекиваних приноса 
и стандардних девијација Mei Moses All Art Index (ММI) са осталим па-
раметрима (W2), јер уколико инвеститор жели да алоцира финансијска 
средства у уметничку збирку најважнија је оптимална структура. Ово су 
различите комбинације могућих очекиваних приноса повезаних са ризи-
ком у зависности од процентуалног удела сваког од средства у потенцијал-
ном портфолију који садржи дела ликовне уметности. Да су се инвестито-
ри, у посматраном периоду, уместо у традиционална одлучивали за већу 
алокацију у алтернативна средства као што су уметнине, значајно би им 
се смањио ризик портфолија, а чак би и стопе очекиваних приноса расле. 
Ситуација је нешто другачија у хипотетичком портфолију који би чинили 
злато и уметнине у којем би се, под истим условима, и ризик и приноси 
смањивали. 

Табела 5. - Комбинације стандардних девијација и очекиваних приноса
Компоненте СТАНДАРДНА ДЕВИЈАЦИЈА MMI +

портфолија ОЧЕКИВАНИ ПРИНОС MMI +  

MMI W2 DJ IA S&P 500 NAS DAQ MSCI World ЗЛ ATO

100% 0% 13,83% 9,86% 13,83% 9,86% 13,83% 9,86% 13,83% 9,86% 13,83% 9,86%
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90% 10% 12,55% 8,19% 12,92% 7,65% 13,30% 6,94% 12,85% 7,99% 14,24% 8,35%

80% 20% 11,27% 6,93% 12,00% 6,09% 12,76% 5,05% 11,86% 7,01% 14,65% 7,04%

70% 30% 9,99% 6,34% 11,09% 5,76% 12,23% 5,42% 10,88% 7,29% 15,06% 6,07%

60% 40% 8,71% 6,60% 10,17% 6,82% 11,70% 7,72% 9,89% 8,71% 15,47% 5,62%

50% 50% 7,43% 7,62% 9,26% 8,78% 11,17% 10,78% 8,91% 10,82% 15,89% 5,81%

40% 60% 6,15% 9,16% 8,34% 11,19% 10,63% 14,12% 7,92% 13,31% 16,30% 6,58%

30% 70% 4,87% 10,99% 7,43% 13,81% 10,10% 17,57% 6,94% 16,00% 16,71% 7,77%

20% 80% 3,59% 12,85% 6,51% 16,53% 9,57% 21,09% 5,95% 18,79% 17,12% 9,21%

10% 90% 2,31% 15,11% 5,60% 19,33% 9,03% 24,64% 4,97% 21,66% 17,53% 10,80%

0% 100% 1,03% 17,3% 4,68% 22,15% 8,50% 28,21% 3,98% 24,58% 17,94% 12,5%

Извор: калкулација аутора

У табели 6 су дате комбинације портфолија са минималном варијансом, 
удела уметнина и других средстава, као и њихових стандардних девијација 
и очекиваних приноса. За изградњу оптималног портфолија неопходно је 
израчунати његову минималну варијансу. Она показује најбољи могући 
однос ризика и очекиваног приноса, а зависи од праве комбинације удела 
средстава w у портфолију. Да ли ће инвеститор изабрати портфолио са ми-
нималном варијансом зависи од његових преференција, односно његове 
спремности да прихвати ризике. Портфолио са минималном варијансом 
бирају инвеститори који воле мали ризик па су спремни и на ниже прино-
се. Инвеститори који желе веће приносе, морају да прихвате и веће ризике. 
Портфолио у коме доминирају дела ликовне уметности има и виши оче-
кивани принос од портфолија састављеног само од традиционалних сред-
става, уз истовремено нижу стандардну девијацију од појединачних стан-
дардних девијација анализираних величина. Корист од диверзификације 
портфолија у злато и уметнине је у томе што се користи већи очекивани 
принос на злато и нижи ризик на уметнине.

Табела 6. - Портфолио са минималном варијансом

KOMПОНЕНТЕ ПОРТФОЛИЈА
 MMI

W1 СТАНДАРДНА
ДЕВИЈАЦИЈА

ОЧЕКИВАНИ
ПРИНОС

W2

DJIA 31,97% 68,03% 6,72% 9,74%
S&P 500 27,32% 72,68% 7,18% 11,33%
NASDAQ 23,57% 76,43% 7,55% 12,57%

MSCI WORLD 25,64% 74,36% 7,34% 11,30%
ЗЛАТО 40,85% 59,15% 5,84% 15,51%

Извор: калкулација аутора
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За креирање портфолија који би укључио средства из свих анализира-
них индекса неопходно је користити матрицу њихових коефицијената ко-
релације (табела 4) и матрицу коваријансе (табела 7) која показује међусоб-
ни утицај варијација у приносима различитих инвестиционих средстава.

Табела 7 приказује матрицу коваријанси парова шест инвестиционих 
средстава у распону од -1.70 до +7.96. Очекивано, коваријансе између фи-
нансијских средстава су позитивне. Изузеци су коваријансе са уметнина-
ма. Позитивне вредности коваријанси сведоче да се приноси финансијских 
инструмената и злата симултано теже да превазиђу њихове респективне 
просеке или да буду испод њих. Коваријансе са негативним вредностима у 
матрици показују да приноси на уметнине и приноси на финансијске ин-
струменте и злато варирају у супротним смеровима. Овим је задовољен 
услов потенцијалног инвеститора, да избор пласмана инвестиција има не-
гативну коваријансу приноса у релацији са другом инвестицијом, која у 
конкретном случају подразумева уметнине. Ово доказује да дела ликовне 
уметности могу да конкуришу, под одређеним условима, за улазак у порт-
фолио финансијским средствима због свог диверзификационог потен-
цијала.

Табела 7. - Матрица коваријансе

Индекс: MMI DJIA S&P 500 NASDAQ C MSCI World Злато

MMI 0,97% -0,82% -1,40% -1,68% -1,70% -0,35%

DJIA   2,99% 3,68% 4,49% 4,00% 1,38%

S&P 500     4,91% 6,12% 5,37% 1,61%

NASDAQ C       7,96% 6,86% 2,19%

MSCI World         6,04% 1,94%

Злато           1,56%

Извор: калкулација аутора

Познато је да не постоји ниједан оптимизовани портфолио који 
може да задовољи све инвеститоре. У коју комбинацију средстава ће 
изабрати да улажу зависи од њихових преференција у погледу профита 
и склоности према ризику. На основу показаних података о очекиваним 
приносима, стандардној девијацији, матрицама корелације и коваријанси, 
могуће је креирати различите портфолије који су оптимални, ефикасни, 
диверзификовани и компатибилни са преференцијама инвеститора. 
Пошто диверзификација не утиче на систематски (тржишни) ризик, треба 
се усмерити на минимизирање специфичног ризика сваког средства у 
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портфолију оптимизацијом ризика и приноса. Инвеститори са мањом 
аверзијом према ризику, trade-off између приноса и ризика, у свој портфолио 
ће уврстити мање алтернативних средстава (уметнина и/или злата), а они 
опрезнији уврстиће више. Примера ради, анализирајући инвестирање 
у уметничка дела у периоду 1980-2006. године, Campbell (2008) сматра да 
би оптимално диверзификовани портфолио требало да чине: обвезнице 
САД корпорација (2,67%), робни фјучерси (2,34%), некретнине САД 
(10,84%), десетогодишње државне обвезнице Велике Британије (39,17%), 
хеџ фондови (37,94%) и уметнине (7,04%). Инвестициони фонд Art Vantage 
PCC Ltd (Tiroche DeLeon Collection, 2014) препоручује алокацију 3-10% у 
уметнине у зависности од склоности инвеститора према ризику. 

ЗАКЉУЧАК

У време турбуленције на финансијском тржишту, дела ликовне умет-
ности представљају атрактивну алтернативу традиционалним инвести-
цијама. Битна предност инвестирања у уметнине је та што су за разлику 
од традиционалних средстава, акција и обвезница, уметнине сјајан при-
мер ретких добара чији власник стиче и углед и одређен монопол на тр-
жишту. Инвестирање у уметнине постаје све интересантније улагачима 
због константног раста њихових цена, које на тај начин обезбеђују заш-
титу од инфлације и валутних флуктуација. У раду је показано да у вре-
ме економске кризе перформансе материјалних средстава, попут злата и 
уметнина, надмашују перформансе репрезентативних показатеља осталих 
тржишта: DJIA, S&P 500, NASDAQ, MSCI World. Приказане вредности Mei 
Moses All Art индекса потврђују у раду постављену хипотезу да кретање 
стопе приноса на улагања у дела ликовне уметности показује низак ниво 
корелације са стопама приноса традиционалних инвестиционих средста-
ва, што повећава могућност диверзификације портфолија инвестирањем 
на тржишту уметнина. Низак степен корелације посматраних параметара 
значи да диверзификација портфолија улагањем у дела ликовне уметнос-
ти доноси корист кроз раст приноса, пружајући истовремено могућност 
контроле ризика јер тржиште уметнина није подложно утицајима оста-
лих тржишта. Негативне коваријансе потврђују да приноси на уметнине и 
приноси на финансијске инструменте и злато варирају у супротним смеро-
вима чиме је испуњен услов сваког потенцијалног инвеститора. Међутим, 
пре инвестирања у обзир треба узети чињеницу да су трговања делима ли-
ковне уметности врло ретка па се не могу брзо и лако продати. Због мале 
ликвидности уметнина, али и зато што се принос на инвестицију стиче 
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само продајом а не и власништвом, краткорочно шпекулативно улагање је 
високоризична стратегија.

Иако се у последњих четврт века светско тржиште дела ликовне умет-
ности удвостручило и претрпело радикалне промене, ситуација са про-
дајом уметнина у Србији је и даље веома тешка јер се на тржиште рефлек-
тују све економске слабости друштва. Ефекат економске кризе је да су 
уметници незадовољни ценама које њихови радови постижу на тржишту 
као и то да купаца готово и да нема. Шансу треба тражити у чињеници 
да инвеститори очекују да ће неоправдано велики јаз између цена радова 
уметника приближних квалитета из најразвијених и мање развијених зе-
маља временом нестати и обезбедити им огромне приносе. Држава би зато 
требала да посвети посебну пажњу институционалним усавршавањима 
привредног амбијента и промени инвестиционе климе посебно на пољу 
алтернативних облика инвестирања због ефикаснијег укључивања у свет-
ске економске токове.

SUMMARY 
WORKS OF ART AS A INVESTMENT PORTFOLIO 

DIVERSIFICATION INSTRUMENT

This paper analyzes the growing trend of using art as an alternative form 
of investment. Artworks as tangible assets are, in times of instability in the 
financial markets, one of the best stores of value, and thus can serve as a hedge 
against inflation and currency fluctuations. The hype created around the 
stunning record-breaking auction sales boosts the widespread belief that money 
invested in artworks might yield extraordinary returns. As an investment, they 
are characterized by increasing demand in combination with limited supply 
and their ability to mitigate the impacts of the economic crisis. The aim of this 
paper is to investigate profitability of investment in  artworks during economic 
crisis. The methodology of the research comprises the analysis of Mei Moses 
All Art Index, representative financial market indicators: Dow Jones Industrial 
Average, Standard & Poor‘s 500 Index, NASDAQ Composite, MSCI World and 
investments in gold. The research results show that, although due to their low 
liquidity, short-term speculative investment is a high-risk strategy, artworks are 
an attractive investment tool of diversification of well-structured portfolios, 
because they have a low correlation with other investments, which implies an 
increase in yields and an ability to control risk.
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мониторинга иновационих активности на нивоу предузећа 
путем коришћења упитника The Community Innovation Survey 
(CIS), кога користе земље Европске уније, као и појединине 
земље нечланице међу којима је и Србија. На основу анализе 
података, који су добијени у оквиру званичног истраживања 
Републичког завода за статистику о иновационим 
активностима предузећа у Србији у периодима 2008-2010. 
године и 2010-2012. године, истраживани су место и улога 
фактора знања, као важних фактора који утичу на обављање 
иновационих активности у предузећу. 

Кључне речи: иновациони капацитет, организациони 
дизајн, иновационе активности, статистичко праћење.

УВОД 

Неоспорна је улога оцене иновационог капацитета предузећа за 
менаџмент иновативних предузећа. Развој иновационих капацитета 
предузећа требало би да има статус приоритета и подразумева, поред 
улагања у истраживање и развој, и улагање у људски капитал, институције 
и праксу. Иновациони капацитет представља способност спровођења 
иновационих активности са циљем стицања и одржавања конкурентске 
предности. Унапређење иновационог капацитета предузећа је засновано 
на великом броју различитих фактора, континуираном снабдевању 
иновационим ресурсима и акумулацијом иновационог знања (Daim и 
др., 2014). Одређивање иновационог капацитета разматра велики број 
димензија иновационог процеса предузећа: иновације производа, ино-
вације процеса, маркетинг иновације и организационе иновације. Поред 
несумњивог значаја сагледавања иновационог капацитета предузећа кроз 
технолошке факторе, за свеобухватну оцену потребно је анализирати и не-
технолошку димензију. 

Оцена иновационог капацитета предузећа представља сложен процес 
који подразумева менаџмент предузећа који је спреман да ангажује квали-
тене запослене, који су вољни да се усвршавају у складу са захтевима ме-
наџмента. Лидер иновативне организације мора да буде вођен енергичном 
визијом, усмереношћу на кориснике и способношћу да усклади креативни 
и иновативни потенцијал ка развоју продуктивности и конкурентности. 
Успешно дизајнирање иновативног предузећа подразумева усклађивање 
сета организационих компоненти, које треба комбиновати на најбољи мо-
гући начин како би се креирало и/или побољшало окружење које подстиче 
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иновације. Иновациони капацитет предузећа ојачава и унапређује компе-
тентност свих релевантних појединаца и институција укључујући и ком-
плетно системско окружење. 

У раду је указано на улогу и значај фактора знања и мотивације за-
послених за унапређење иновационог капацитета предузећа. У емпи-
ријском делу рада биће приказани резултати обраде података званичног 
статистичког истраживања о иновационим активностима у Србији за пе-
риоде 2008-2010. године и 2010-2012. године, које је методолошки засно-
вано на званичном истраживању Европске уније применом методологије 
Осло приручника. Добијени подаци представљају аналитичку основу за 
сагледавање значаја фактора знања као фактора који опредељују инова-
циони капацитет предузећа.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗА ОЦЕНУ ИНОВАЦИОНОГ 
КАПАЦИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА

Иновациони капацитет предузећа је одређен факторима стратегије, 
окружења, активирањем технолошких ресурса, механизмима који усло-
вљавају одвијање иновативних процеса, али и организационом димен-
зијом. Уколико технолошке промене нису сагледане кроз ову димензију, 
могу донети само ограничену добит.

Оцена иновационог капацитета предузећа је сложен процес током кога 
је важно дефинисати његов технолошки систем, саставне елементе систе-
ма и утврдити најважније релације међу њима кроз идентификацију атри-
бута којима се описују елементи и релације система од значаја за обављање 
иновационих активности у предузећу. На основу тога је могуће дефиниса-
ти индикаторе који представљају оцене или мере појединих атрибута (Ку-
тлача, Ђ., 2001). 

Приликом истраживања иновационих активности предузећа, са наме-
ром оцене иновационог капацитета предузећа, не постоји тачно дефини-
сан сет индикатора, већ се њихова садржина мења у складу са циљевима и 
задацима анализе. Основни статистички извори за индикаторе иновацио-
ног капацитета предузећа могу бити различите базе података (Maroulis, 
N., и др., 2013):

a) Еуростат- обезбеђује податке за све земље чланице Европске уније, 
као и за поједине нечланице, на основу којих је омогућено лакше 
упоређивање како земаља између себе, тако и читавих региона.
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b) ОЕЦД- добијају се подаци за квалитетну анализу и између земаља 
које нису чланице Европске уније.

c) Национални статистички заводи омогућавају добијање података 
на националном нивоу. Подаци добијени из ових извора могу бити 
и међународно упоредиви, уколико се користи јединствена методо-
логија. Такође, ове институције достављају податке и међународним 
статистичким организацијама.

d) Innovation Union Scoreboard- Подаци омогућавају сагледавање 
иновационих перформанси земаља чланица ЕУ, као и појединих 
земаља нечланица са циљем идентификације снага и слабости 
њихових система истраживања, развоја и иновација. Земље 
су класификоване у зависности од интензитета иновативних 
перформанси у четири категорије: скромни иноватори, просечни 
иноватори, иновациони следбеници и иновациони лидери. Србија 
је сврстана у групу просечних иноватора (слика 1). 

e) Специјализоване базе података о: 

•	 Патентним активностима: Европски патентни завод (European 
Patent Office (EPO); Светски патентни завод- WIPO (World 
Intellectual Property Organization).

•	 Библиометријским подацима: Web of Science, КОБСОН.

f) Периодична и/или једнократна истраживања којим се прикупљају 
и обрађују различити квалитативни и квантитативни подаци. 

Слика 1. Иновационе перформансе земаља чланица ЕУ и Србије

Извор: Innovation Union Scoreboard, 2015, калкулација аутора
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У даљем раду биће детаљније представљено Истраживање иновацио-
ног капацитета предузећа засновано на методологији Осло приручника 
који је настао као резултат заједничког рада експерата ОЕЦД-а и Еуростат-
а. Осло приручник представља детаљан водич за прикупљање, обраду и 
анализу податка који се односе на процес иновација (нпр. иновационе ак-
тивности, издаци за обављање иновационих активности, као и повезаност 
предузећа са осталим актерима националног иновационог система), им-
плементацију значаних побољшања производа и процеса у предузећу (раз-
личити типови иновација), као и за добијање информације о факторима 
који утичу на обављање иновационих активности и њиховим ефектима. 

 Коришћењем ове методологије је могуће испитивати природу и утицај 
иновација на пословни сектор применом упитника за истраживање ино-
вационих активности у предузећима- Тhe Community Innovation Survey – 
CIS, који представља главни статистички инструмент Европске уније за 
мониторинг иновационих активности и креирање показатеља иновати-
вног понашања предузећа у оквиру Европске уније, али га примењују и 
земље нечланице. На основу овако прикупљених података добијају се ин-
дикатори који описују иновативни капацитет предузећа, којима се може 
одредити утицај иновација на запосленост, конкурентност, економски 
раст, облике трговине, итд. 

Осло приручник, разликује четири типа иновација (ОЕЦД, 2005, стр. 
45-61): иновације производа/услуга, иновација процесе, иновације у ор-
ганизацији и иновације у маркетингу. Иновације производа (услуга) и 
процеса су иновације технолошке природе, док се иновације у маркетингу 
и организацији сматрају нетехнолошким иновацијама. Иновирање у ор-
ганизацији предузећа повећава његову ефикасност кроз побољшавање 
интерорганизацијских процеса, са једне стране, и кроз умрежавање са 
партнерима изван организације (купцима, добављачима, консултантима, 
истраживачким установама и др) (Мосуровић и др., 2011).

ОРГАНИЗАЦИОНА КОМПОНЕНТА ИНОВАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Организациони дизајн представља процес усклађивања сета менаџер-
ских активности са циљем креирања модела ефикасне и ефективне органи-
зације (Петковић, М. и др. 2008., стр. 33). Успешно дизајнирање иновативне 
организације подразумева усклађивање сета организационих компонен-
ти, које треба комбиновати на најбољи могући начин како би се креирало 
и/или побољшало окружење које подстиче иновације. Неке од компоненти 
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организационог дизајна које подстичу иновативно понашање предузећа, и 
у крајњој линији опредељују његов иновациони капацитет су (Мосуровић 
Ружичић, 2010., стр. 41-52): организационо учење; тимски рад; лидерство; 
организациона култура и мотивација и систем награђивања.

Организационо учење је способност организације да стално учи и 
неки организациони теоретичари чак иду толико далеко да сматрају да то 
може бити једини извор конкурентске предности (Robins, 2005). Основна 
карактеристика организације која учи је постојање лабавих веза између 
малог броја хијерархијских нивоа што подстиче мобилизацију знања и 
обезбеђивање највећег могућег нивоа учешћа у решавању проблема који 
утичу на обављање иновационих активности у предузећу. Посматрано 
у контексту организационог учења може се представити као циклично 
кретање које укључује (Worrell, 1995., стр. 351 -357): систематско решавање 
проблема, експериментисање, учење на бази ранијих искустава, учење од 
других и трансфер знања. 

 Тимски рад је посебно значајан за иновативне организације јер се 
стварање и развој иновација најчешће обавља кроз посебне пројектне 
тимове или посебне функционалне групе. Обављање иновационих 
активности се може посматрати као и комбиновање различитих 
перспектива решавања проблема, те стога висока потенцијална вредност 
иновације лежи управо у тимском раду. Бројне студије показују да су 
тимови вишеструко ефикаснији од појединца када је у питању стварање 
нових идеја и успех реализације пројекта. Формирање успешног тима у 
иновативним предузећима је окосница ефикасне реализације иновативног 
пројекта и никад се не препушта случају. Чланови тима се пажљиво бирају 
и јасно су им предочене смернице о њиховим улогама и задацима (Tidd и 
др., 1997, стр. 323-325). 

Лидерство неоспорно има велики утицај на исход иновационог 
пројекта. У иновативним организацијама, лидер је често идејни зачетник 
иновационог пројекта. Међутим, поред способности разумевања 
технолошког аспекта иновације, лидери треба да имају и способност 
решавања проблема који се јављају на развојном путу иновације од 
лабораторије до готовог производа. Лидер иновативне организације треба 
да је спреман да прихвати и неуспех као могући исход и да га претвори 
у могућност за учење и развој кроз истраживачки рад и прикупљање 
информација (Мосуровић Ружичић, 2010., стр 41-52). Стил лидера се мења 
током развоја технолошких иновација и пролази кроз различите фазе. 
У почетној фази развоја иновација лидер је окренут ка запосленима јер 
пројекат још увек није јасно дефинисан па се могу јавити сукоби између 
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запослених у погледу коначног решења. Лидер треба да остави утисак 
запосленима да зна више од њих о решењу проблема, што се постиже кроз 
непрекидну комуникацију. За ову фазу је карактеристично свакодневно 
доношење одлука и лидер у овој фази подстиче запослене да дођу до 
коначног решења. Како задатак постаје одређенији, лидерски стил се 
трансформише из окренутости ка запосленима ка окренутости према 
задатку. Било би пожељно да лидер у иновативним предузећима буде 
позициониран у својој струци, са снажно израженом жељом за постизањем 
резултата, али и да је посвећен сваком појединцу, као и флексибилан да 
мења стилове лидерства како то околности захтевају. Друга варијанта 
лидерства у иновативним организацијама би била, али далеко лошија 
него прва, да је лидер окренут себи и постизању циља, али да постоји и 
помоћник који помаже лидеру да оствари бољи однос са запосленима. 
Стручна компетентност лидера и његовог помоћника се подразумева јер 
је потребно да се у потпуности задовољи технички аспект пројекта, уз што 
веће уважавање фактора знања и мотивације запослених. Прва варијанта 
лидерства је далеко прихватљивија, али је далеко ређа јер само изузетно 
даровити људи могу да остваре комбинацију потребе за постигнућима и 
потребе за што бољим људским односима у организацији (Пушоња, 2006). 

Организациона култура иновативних предузећа односи се на 
систематски развој одговарајућих организационих структура, процедура 
и закона који се тичу комуникације, система награђивања и препознавања, 
обуке, система мера и прорачуна и употребу стратегије. Дизајнирање 
иновативне организације представља видљиве резултате нечега што 
се може назвати иновационом културом - окружењем које подстиче 
иновацију. Култура је сложен концепт, али у основи подразумева систем 
заједничких вредности, веровања и договорених норми који заједно 
обликују понашање - другим речима, представља „начин на који се одвијају 
ствари“ у организацијама (Tidd и др., 1997, стр. 323-325). Менаџмент не 
може директно утицати на промену организационе културе, већ кроз 
промене структуре или процеса - или кроз стварање модела за оптималне 
стилове понашања, што је континуирани и дугорочан задатак. Изградња 
креативне средине подразумева систематски развој одговарајућих 
организационих структура, процедура и закона који се тичу комуникације, 
система награђивања и препознавања, обуке, система мере и прорачуна и 
употребе стратегије. 

Мотивација и систем награђивања чланова организације представљају 
значајну компоненту дизајнирања организације иновативног предузећа. 
Чланови организације треба да покажу спремност да уложе своје време 
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како би развијали нове идеје. Унутрашња мотивација представља 
степен задовољства запослених својим послом. Бихејвиоралне теорије 
наглашавају унутрашњу мотивацију као идентификацију са циљевима 
фирме и истичу само позитивне стране унутрашње мотивације. Међутим, 
треба имати у виду да запослени са унутрашњом мотивацијом не раде 
увек у корист својих претпостављених, већ и да би доживели осећај личног 
задовољства. Проблем се јавља онда када индивидуални циљеви нису у 
складу са циљевима организације. Спољашња мотивација је углавном 
везана за новчану сатисфакцију, односно кроз повезивање новчаних 
мотива запослених са циљевима фирме. 

 Запослени представљају битан ресурс иновативне организације. Мера 
у којој су запослени способни да развију одређене способности опре-
дељује иновациони капацитет предузећа. Ово подразумева ангажовање 
и запослених и менаџера на унапређењу својих вештина. Међутим, треба 
имати у виду да то у којој мери ће вештине запослених бити анагажоване 
у функцији унапређења иновационог капацитета организације је превас-
ходно одређено стручношћу менаџмента. Добар менаџер иновативне ор-
ганизације би требало да поседује одређене особине (Hemmers и др., 2012):

•	 Стратешки приступ проблемима и постизање равнотеже између 
краткорочних и дугорочних циљева;

•	 Лидерство;
•	 Способност делегирања вештина (са власника на организацију);
•	 Коришћење вештина запослених у највећем обиму;
•	 Стимулисање и охрабривање запослених да развију сопствене 

вештине и креативно размишљање;
•	 Селекција кадрова на бази стручности (запошљавање и одабир кан-

дидата, процењивање/награђивање, верност особља и мотивација);

Приликом оцене иновационог капацитета предузећа важно је сагледа-
ти да ли предузетник види себе као вођу и које карактеристике га најбоље 
описују (вођа са визијом, менаџер, тренер). Такође, важно је сагледати и да 
ли његово образовање и искуство стављају фокус на иновацију?

ИСТРАЖИВАЊЕ ИНОВАЦИОНИХ АКТИВНОСТИ У 
ПРЕДУЗЕЋИМА У СРБИЈИ 

Истраживање иновационих активности у предузећима у Србији, ко-
ришћењем методологије Осло приручника је почело да се спроводи од 
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2007. године, када је Републички завод за статистику у сарадњи са Инсти-
тутом „Михајло Пупин“ (Центар за истраживање развоја науке и техноло-
гије) први пут спровео прво званично пилот истраживање за период 2004-
2006. године. 

Подаци приказани и анализирани у овом раду се заснивају на званич-
ним подацима Републичког завода за статистику Србије за периоде 2008-
2010. године и 2011-2012. године. Међутим, како би се спровеле додатне 
калкулације података, које нису наведене у званичним статистичким из-
вештајима коришћена је и целокупна база података о истраживању ино-
вационих активности у предузећима у Србији која се односи на период 
2008 - 2010. године. 

Табела 1. Компаративна анализа иновација у периоду 2008-2010. године и 
2010-2012. године

 

Ве
ли

чи
на

Пословни субјекти –иноватори (%)

Н
еи

но
ва

то
ри

Иновација 
производа

Иновација 
производног 
процеса

Напуштене 
иновације 
или су још 
увек у току

Иновација у 
организацији

Иновација у 
маркетингу

20
10

-2
01

2

Укупно 21,0 19.1 7.9 31.4 29.7 55.4
Мали 17.6 15.8 5.3 28 27.3 59.2
Средњи 29.6 27.5 14.6 41 36.3 45
Велики 43.3 38.8 23.1 50.2 43.3 33.8

20
08

-2
01

0

Укупно 27.4 28.2 15.0 32.5 23.3 52.1
Мали 24.9 25.1 12.9 29.1 26.3 55.7
Средњи 33.3 36.3 21.1 40.3 37.5 42.8
Велики 45.2 46.9 37.0 57.3 45.6 30.0

Извор: Републички завод за статистику, калкулација аутора, опширније 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=73

На основу анализе добијених података приказаних у Табели 1, уоча-
ва се да су предузећа у Србији у оба посматрана периода имала највише 
иновација у организацији ( 32.5% односно 31.4% ). Број нереализованих 
иновација је значајно смањен са 15.0% у периоду 2008-2010. године на 7.9% 
у периоду 2010-2012. године. Овај позитивни тренд се може тумачити 
као последица стратешког приступа иновирању у складу са захтевим тр-
жишта, али и самим карактером иновационих активности. Иновационе 
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активности су углавном високо капитално - интензивне инвестиције, чији 
су резулати мерљиви тек у неком наредном периоду. 

За оцену иновационог капацитета предузећа су од значаја и фактори 
који ограничавају иновирање. У оквиру пласираног упитника, постоји и 
поглавље, у оквиру кога посматрана предузећа би требало да наведу у ком 
степену поједини фактори представљају сметњу иновационим активност-
има, или су утицали на предузеће да не иновира. Степен значаја огранича-
вајућих фактора је рангиран на следећи начин: занемарљив, мали, средњи 
и велики. Ограничавајући фактори за иновирање у оквиру упитника су 
груписани на: факторе трошкова, факторе знања, факторе тржишта и 
факторе који су условили да предузеће одустане од иновирања (Табела 2 
и Табела 3). 

Фактори трошкова се односе на трошкове директног финансирања 
иновација, као и трошкове који настају услед великог економског ризика 
везаног за иновације. Иновирање захтева велика улагања, тако да се пре-
дузећа обраћају јавним фондовима за финансијску помоћ, јер су им често 
конвенцијални извори финансирања попут банковних кредита, недос-
тупни. Ово је нарочито изражено код малих иновативних предузећа која 
немају довољну имовину за обезбеђење гаранција за враћање банковних 
кредита и кредита добављача. Посматрана предузећа су ове изворе финан-
сирања означила као највећу сметњу приликом индентификације отежа-
вајућих фактора за иновирање. 

Фактори знања подразумевају константно информисање о технологији 
и способност реаговања на промене у технологији које намеће тржиште. 
Успех иновативних пројеката у великој мери зависи од стручности за-
послених и руководства. Предузећа у Србији су, у релативно великом оби-
му идентификовала факторе знања као отежавајуће факторе за обављање 
иновационих активности, одмах након финансијских фактора. Овај пода-
так може сугеристи на настајање организационе културе у иновативним 
предузећима у Србији која препознаје потребу унапређења фактора знања 
као кључних фактора за унапређење иновационог капацитета предузећа. 

Фактори тржишта се односе на неизвесност пласирања иноватив-
них производа на тржиште услед постојања позиционираних предузећа 
и неизвесне потражње за иновативном робом или услугама. Предузећа су 
неизвесну потражњу за технолошким иновацијама означила као тржишни 
фактор који највише отежава иновирање. Ова група фактора је у тесној 
вези са првом групом отежавајућих фактора- фактора трошкова. Улагање 
у иновационе активности углавном је високо капитално интензивно и ре-



255

СТР.  245-262

зултати улагања су видљиви у неком будућем периоду. У том смислу неоп-
ходно је познавати све карактеристике тржишта као би се стварале инова-
ције у складу са захтевима тржишта. Само резултат научноистраживачког 
рада за којим постоји потреба на тржишту може се сматрати иновацијом.

Разлози због којих су предузећа одустајала од иновирања се могу се по-
везати са чињеницом да није постојала потреба на тржишту за новим ино-
вацијама. 

Табела 2.- Отежавајући фактори за иновирање у предузећима у Србији 
(2008-2010)

  % висок средњи низак није 
утицао

Ф
ак

то
ри

 
тр

ош
ко

ва

Недостатак финансијских средстава у 
пословном субјекту 7.5 32.9 4.2 15.4

Недостатак средстава из извора ван 
пословног субјекта 4.0 36.0 2.0 18.0

Превисоки трошкови директних иновација 27.3 39.8 9.3 13.6

Ф
ак

то
ри

 
зн

ањ
а

Недостатак стручног персонала 7.7 32.1 6.1 24.1

Недовољна информисаност о технологијама 6.4 31.0 3.7 29.0

Недовољна информисаност о тржиштима 2.1 33.4 8.8 25.7

Тр
ж

иш
ни

 
ф

ак
то

ри
 

Тешкоће у налажењу партнера за сарадњу 7,6 34,5 5,3 22,6

Тржишта на којима доминирају 
позиционирани пословни субјект 1,5 39,7 2,3 16,4

Неизвесна потражња за иновативном робом 
или услугама 2,4 36,9 3,9 16,7

О
ст

ал
и Није било потребе због пређашњих 

иновација 5,0 31,4 3,2 30,3

Није било потребе јер нема потражње за 
иновацијама 6,7 32,4 2,4 28,5

Извор: Републички завод за статистику, калкулација аутора
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Табела 3.- Отежавајући фактори за иновирање у предузећима у Србији 
(2010- 2012)

% висок средњи низак занемарљив

 Т
рж

иш
ни

 ф
ак

то
ри

Јака ценовна конкуренција 37.9 34.1 14.5 13.6

Јака конкуренција у квалитету, 
популарности и бренду производа 21.5 35.4 24.1 18.9

Неизвесна тражња 37.4 33.4 15.8 13.4

Иновација конкурената 9.6 31.2 30.4 28.8

Доминатан удео конкурента на тржишту 19.9 38.6 23.1 18.4

Ф
ак

то
ри

 зн
ањ

а

Недостатак стручних кадрова 12.4 31.2 26.5 29.9

 Ф
ак

то
ри

 
тр

ош
ко

ва

Недостатак адектватног финансирања 36.3 31.45 15.3 17.1

Високи трошкови уласка на нова тржишта 35.5 30.7 15.0 18.7

Високи трошкови администрирања и 
законске регулативе 39.1 34.8 13.5 12.7

Извор: Републички завод за статистику, калкулација аутора, опширније 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=73

На основу приказаних података у Табели 2 и Табели 3 може се напра-
вити компаративна анализа периода 2008-2010. године и 2010-2012. године 
у погледу фактора који су отежавали иновирање. У оба посматрана пери-
ода предузећа у Србији су означила факторе трошкова као главне отежа-
вајуће факторе за иновирање. У периоду 2010-2012. године се примећује 
пораст значаја тржишних фактора као препрека за иновирање у односу на 
претходни период. Уочава се и растући тренд када је у питању идентифи-
кација стручних фактора, као ограничавајућих фактора за иновирање у 
периоду 2010 -2012. године (висок значај - 12.4%) у односи на претходни пе-
риод 2008-2010. године (висок значај 7.7% ). Подаци приказани у Табели 2 и 
Табели 3 указују на пораст идентификације стручних фактора као ограни-
чавајућих фактора за иновирање у периоду 2010-2012. године (висок значај 
- 12.4%) у односи на претходни период 2008-2010. године. 
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Значај факора знања за унапређење иновационог капацитета преду-
зећа је идентификован и од стране ОЕЦД-а, тако да се 2011. године се у 
оквиру Community Innovation Survey-а се појављује посебно поглавље које 
се односи анализу креативности и вештина запослених у функцији оцене 
иновационог капацитета предузећа. 

У упитнику су понуђене следеће опције за развој креативности и 
вештина запослених: бреинсторминг сесије, мултидисциплиненарни или 
вишефункционални радни тимови, ротација кадрова у друга одељења, 
финансијски подстицаји запосленима за развијање нових идеја, нефинан-
сијски видови подстицаја: слободни дани, јавна признања, интересантнији 
посао, обука запослених како да развију нове идеје и креативност.

Табела 3. - Креативност и вештине запослених у предузећима у 
Србији (2008-2010)

% Успешно Неуспешно Не знам Није 
коришћено

Бреинсторминг сесије 11.1 0.4 7.6 80.8

Мултидисциплиненарни или 
вишефункционални радни тимови 17.9 1,0 6.7 74.5

Ротација кадрова у друга одељења 
(делове групе) 21.7 2.2 5.8 70.4

Финансијски подстицаји 
запосленима за развијање нових 
идеја

19.2 2.3 8.5 70.0

Нефинанцијски подстицаји: 
слободни дани, јавна признања, 
интересантнији посао

19.0 2.7 9.1 69.2

Обука запослених како да развију 
нове идеје и креативност 22.6 1.3 6.8 69.2

Извор: Републички завод за страистику, калкулација аутора

Предузећа у Србији у највећој мери развијају креативност и вештине 
запослених на класичан начин кроз обуку и то углавном успешно (22.6%), 
затим кроз ротацију кадрова у друга одељења 21.7%, а најмање кроз раз-
мену искустава кроз брејнсторминг сесије (11.1%) и кроз мултидисци-
плинарне и вишефункционалне радне тимове (17.9%). Примећује се да су 
и нефинансијски видови подстицаја (19.2%) готово једнако важни као и 
нефинансијски подстицаји (19.0%). 

У иновативним предузећима преовлађују запослени који имају висока 
експертска знања и њихова мотивација представља комплексан задатак. 
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Поред новчане стимулације која би требало да буде изражена у степену 
учешћа у резултатима, значајно место заузимају и унутрашњи видови 
мотивације: психолошко награђивање, могућности за учење и признање. 
Поред мотивације запослених, посебно место у иновативним предузећима 
заузима и дизајн ефикасног система награђивања који би требало да је 
усмерен на охрабривање развоја нових идеја, а не на понављање истих 
задатака. 

Напредак се, погрешно, пре повезује са обаваљањем послова у 
складу са унапред дефинисаним правилима и обрасцима, него са новим 
изазовима и променама. Систем награђивања у иновативним предузећима 
треба да охрабри иновативно понашање, односно омогући технолошки 
иновативном особљу да напредује унутар организације, а да при том не 
заузима менаџерске позиције (Osterloh и др, 2000).

ЗАКЉУЧАК

 У савременим тржишним условима, које карактерише брзо засићење 
тражње, конкурентност предузећа које обавља иновационе активно-
сти, је пре одређена његовим иновационим капацитетом, него његовом 
продуктивношћу. Како би се обезбедило благовремено прилагођавање 
иновативних производа и процеса захтевима тржишта, поред технолошке 
димензије, неопходно је и сагледавање нетехнолошке димензије иноваци-
оног капацитета предузећа - ефикасног организационог дизајна који под-
стиче развој иновација. У оквиру ове димензије значајно место заузимају 
фактори знања.

Анализом података који су добијени у оквиру званичног истраживања 
Републичког завода за статистику о иновационим активностима преду-
зећа у Србији, у периоду 2008-2010. године и 2010-2012. године, одређено 
је место и улога фактора знања као важних фактора који утичу на успех 
иновационих пројеката. Такође су анализирани и начини развијања и под-
стицања иновативности у посматраним предузећима. Иновативна преду-
зећа у Србији, су показала, да су образовање и развој запослених значајан 
фактор за развој иновационог капацитета предузећа. Само континуирани 
развој запослених може унапредити иновационе способости предузећа. 

Процес дифузија иновација и технологије трпи константне промене. 
Главни покретач је растући притисак тржишта, што све више доводи до 
интеграције стратегије истраживања, развоја и иновација и комерцијалне 
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стратегије. Развој ефикаснијег националног иновационог ситема је нуж-
ност за Србију уколико се жели успостављање економије засноване на 
знању.

Значај истраживања у овом раду је пре свега за менаџмент иноватива-
них предузећа у смислу превазилажења ограничавајућих фактора за ино-
вирање, а који се односе на знање. Један од основних задатака менаџмента 
иновативних предузећа је и креирање и одржавање организационог дизај-
на предузећа који подразумева рад у структурама, договоре који се тичу 
организације рада, као и активности које се односе на обуку и развој, сис-
тем награђивања и унапређења и сл. Усмереност ка иновирању би треба-
ло да се изрази кроз селекцију, вредновање рада и промоцију запослених. 
Дакле, основна улога менаџера је да препозна жеље запослених и помогне 
им да их задовоље кроз организацију. Организација мора да привуче и ох-
рабри запослене да остану у њој, да им дозволи да извршавају своје задатке 
и да их стимулише да превазиђу рутину, да их подстакне на иновативност 
и креативност. 

Овај рад истиче значај јачања функције управљања људским ресурси-
ма у иновативном предузећу. Стручност запослених и руководства, као и 
константно информисање о технологији условљавају способност реаго-
вања на промене у технологији које намеће тржиште и на тај начин пости-
зање конкурентске предности. 

SUMMARY 
ORGANIZATIONAL DIMENSIONS 
RATINGS INNOvATION cApAcITY 

Of ENTERpRISE - kNOwLEDGE fAcTORS

The paper points out the importance of including non-technological 
dimensions when assessing firm’s innovation capacity. 

The first part of the paper focuses on the importance of organizational 
components as a success factorof innovative firms through considering the 
importance of organizational design elements: organizational learning; team 
work; leadership; organizational culture and incentive and reward system-in the 
context of firm’s innovation capacity assessment.

The second part underlines the significance of the statistical monitoring 
of innovation activities at the firm level through the Community Innovation 
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Survey (CIS). Based on a detailed statistical analysis of data obtained through 
an official research conducted by The Statistical Office of the Republic of 
Serbia on   innovation activities for the periods 2008-2010 and 2010-2012.,the 
place and role of knowledge factors were identified as being crucial for firm’s 
innovationactivities

Keywords: innovation capacity, organizational design, innovation activities, 
a statisticallymonitoring.
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САЖЕТАК: Глобализација као трећа фаза процеса 
интернационализације у светској привреди, директно је 
повезана и међусобно условљена научно-технолошком 
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узрокује низ промена у самој суштини друштва. Глобализација 
и технолошке промене су одредиле свакодневни, приватни 
и пословни живот људи. Међутим, питање које се поставља 
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јесте колико је глобализација и развој технологије и науке 
реално повећао људске слободе или ови процеси представљају 
нову опасност за човечанство. Интензивирање ратних сукоба 
у скоро свим деловима света, настанак нових и повратак 
старих болести, неписменост, незапосленост, миграције 
становништва, смањење залиха природних ресурса, 
загађење воде и ваздуха, климатске промене и други облици 
друштвених, економских и еколошких катастрофа су наша 
реалност, коју можемо повезати управо са новим глобалним 
токовима. Еколошки ризици и еколошке катастрофе које су се 
интензивирале, су добрим делом последица неконтролисане 
и преобилне производње, која је узроковала негативне 
екстерналије. Да ли су глобализација и технолошки развој, 
донели више добрих или лоших последица је питање за 
стручњаке из свих области. Одговори на ова питања су 
контроверзни и различити, а покушај, макар и делимичног 
одговора на ову дилему је предмет истраживања овог рада.

Кључне речи: глобализација, техничко-технолошке 
промене, друштво, еколошке последице

УВОД

Крај ХХ и почетак XXI је снажно детерминисан процесом глобали-
зације и техничким достигнућима са последицама које су далекосежне и 
историјске. Данашње окружење карактеришу брзе техничко-технолошке 
промене и открића, али и брзо застаревање у овим областима: компјуте-
ризација, променљива тржишта, преобимна понуда, нови облици финан-
сијских кретања, процеси транзиције, развој нових постмодерних култу-
ра и комуникација, итд. Полазећи од ових обележја, може се рећи да је 
глобализација процес повезивања на основу економске и технолошке ус-
ловљености различитих друштава у односе међузависности и културне 
повезаности, што уз нове технологије и средства комуникације креира је-
динствено светско друштво (Марковић, 2002, стр. 219-234). Међутим, као и 
свака појава, глобализација има своје добре и лоше стране. Једна од лоших 
страна је негативан утицај на еколошке проблеме који попримају глобални 
карактер и који понекад прерасту и у тзв. екоцид, што многа витална пи-
тања друштва доводе у неодржив положај. 
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УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРУШТВЕНЕ И ЕКОЛОШКЕ 
ПРОМЕНЕ

Глобализација, као процес међународне интеграције, обухвата све сфе-
ре савременог живота и деловања. Новац, технологије, сировине и про-
изводи се невероватним брзинама крећу међу националним границама. 
Идеје, политички, културолошки и друштвени шаблони се крећу заједно 
са поменутим токовима. А ако се за глобализацију каже да је трећа фаза 
процеса интернационализације у светској привреди (ОЕСD, 1992), онда 
треба временски одредити прву и другу фазу. Прва фаза интернациона-
лизације почиње крајем Другог светског рата и траје до краја шездесетих 
година ХХ века, а доминантну улогу носи светска трговина. За другу фазу, 
која је карактеристична за седемдесете године прошлог века, улога стра-
них инвестиција и конкуренција између мултинационалних компанија је 
главна карактеристика. 

Трећа фаза интернационализације, односно процес глобализације, 
је почела током осамдесетих година ХХ века и одвијала се под утицајем 
технологије. Да би нека компанија могла да учествује у међународној 
утакмици, она се мора ослањати на све сложеније технологије, максималну 
флексибилност, производе прилагођене конкретном тржишту и широку 
мрежу снабдевача. (Грачанац, 2009, стр. 11). Спремност да се иновирају, 
промене, адаптирају и примене нове расположиве технологије, постаје 
кључни елемент успеха и међународне конкурентности. То је праћено 
новим облицима инвестирања и новим моделима организације. Креирају 
се нови облици индустријског пословања: лиценце, споразуми између 
компанија, подуговарање, заједничка улагања, али се стварају и нове 
интернационалне организације у области  истраживања, информација и 
производње. Ови нови облици индустријског организовања често доводе 
до измештања производних процеса из матичних земаља у мање развијене 
земље са јефтинијом радном снагом и нижим еколошким стандардима. 
Тиме се еколошка слика мање развијених земаља мења и оптерећује 
еколошким проблемима и новим трошковима негативних екстерналија 
(Мунитлак, Голушин, 2012, стр. 32-44). 

Глобализација је донела огромне промене како у производњи тако и у 
домену трговине и инвестиција. Међутим, глобализација производних ак-
тивности праћена је поремећајима у међународним економским односима, 
растућим тензијама и новим поделама у области инвестиција и трговине. 
Издвајају се и јачају регионалне групе (Европска унија, Северноамерички 
споразум о слободној трговини, азијско-пацифички регион), али се исто-
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времено појављују новоиндустријализоване земље са све већим учешћем у 
светском извозу.

Када се говори о мерењу глобализације, постоји велики број пробле-
ма, пре свега везаних за методологију израде одговарајућих индекса који 
на адекватан начин обухватају свеобухватан процес као што је глобали-
зација. Државе које имају мање површине и мањи број становника се, у 
великом броју случајева, боље позиционирају, али оне, да би опстале, лак-
ше прихватају глобалне тенденције. Посебно је интересантан КОФ индекс 
глобализације, који обухвата три главне димензије глобализације: економ-
ску, друштвену и политичку. Првих десет земаља, рангиране по КОФ ин-
дексу глобализације, приказане су у Табели 1, док је у Табели 2 дат преглед 
првих десет земаља, рангираних по подиндексима.

Табела 1. – КОФ индекс глобализације - најбоље рангиране земље у свету за 
2012. годину

Р. бр. Земља Индекс глобализације
1. Ирска 91.30
2. Холандија 91.24
3. Белгија 91.00
4. Аустрија 90.24
5. Сингапур 87.49
6. Шведска 86.59
7. Данска 86.30
8. Португал 86.29
9. Швакцарска 86.04

10. Финска 85.64

Извор: KOF Index of Globalization, доступно на: 
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/rankings_2015.pdf
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Табела 2. – КОФ индекс глобализације - најбоље рангиране земље у свету за 
2012. годину по подиндексима (економски, друштвени и политички индекс)

Р. бр. Земља Економска 
глобализација Земља Друштвена 

глобализација Земља Политичка 
Глобализација

1. Сингапур 95.69 Аустрија 91.54 Италија 97.52
2. Ирска 92.59 Сингапур 90.83 Француска 97.51
3. Луксембург 91.12 Швајцарска 90.80 Аустрија 96.76
4. Холандија 90.33 Холандија 90.53 Белгија 96.51
5. Малта 90.31 Ирска 90.50 Шпанија 96.17
6. Белгија 87.99 Белгија 90.05 УК 95.93
7. УАЕ 87.77 Кипар 88.41 Шведска 94.86
8. Естонија 87.39 Канада 88.36 Бразил 94.23
9. Мађарска 86.35 Данска 86.79 Холандија 93.52
10. Финска 84.77 Француска 86.50 Египат 93.46

Извор: КОФ Индеx оф Глобализатион, доступно на: 
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/rankings_2015.pdf

Стварање јединственог економског, политичког и друштвеног просто-
ра креирало је ново - глобално друштво. Међузависност држава постала 
је доминантна карактеристика и услов развоја у савременом свету, на коју 
нису имуна ни економски најјача и технолошки и природним потенција-
лима најбогатија друштва (Ковачевић, XLIV, стр. 1). У овом глобалном 
друштву долази до сусрета и сукоба различитих цивилизација и култура у 
чијој основи је карактеристичност појединих култура (Хантингтон, 2000, 
стр. 28). Међутим све различитости цивилизација и глобално друштво 
имају заједнички проблем – еколошке услове у којима живе.

Глобална еколошка криза је настала као последица интензивног раз-
воја науке и технологије, као основне карактеристике глобализације, које 
су истовремено побољшале услове живота али имају штетне последице на 
животну средину а тиме и квалитет живота. Еколошка криза расте и прати 
степен индустријског развоја развијених земаља и повећања броја станов-
ника, јер је присутан начин живота базиран на претераној потрошњи. Ово 
је повезано са производњом и интензивирањем еколошких проблема. За 
одржавање животне средине у стању у којем се сада налази, нужно је реди-
зајнирање појма прогреса и богатства који се у савременом свету искључи-
во мери економским показатељима, попут бруто националног производа 
(Мунитлак Ивановић, Голушин, Јовановић, 2013). Концепт одрживог раз-
воја у том смислу нуди читав низ различитих облика мерења друштве-
ног богатства који се не мери искључиво економским показатељима. Реч 
је о Beyond GDP иницијативи, која мери реално богатство и благостање 
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друштва. Индикатори за такво мерење су подељени по областима и темама 
(Мунитлак Ивановић, Распоповић, Митић, 2014, стр. 166):

1) Gross Domestic Product

2) Enlarged GDP

3) Социјални индикатори

4) Индикатори животне средине

5) Индикатори благостања

Суштина овог приступа је у поимању потребе за квалитативном про-
меном односа између природе, друштва и економске развијености, нас-
талог развојем технологије и глобализације. Нужно је дефинисање новог 
односа природе и економије и њихове међузависности, засноване на чиње-
ницама које указују на негативне последице развоја науке и технологије на 
животну средину. Еколошке појаве као што су: пораст температуре вазду-
ха и воде, измена режима падавина, пораст нивоа океана и мора и топљење 
леда су последице узорковане климатским променама а изазивају пробле-
ме у функционисању глобалног друштва. За глобалну производњу која је 
у порасту, неопходан покретач су фосилна горива а нужна последица је 
повећана емисија ГХГ гасова. На графику 1 дат је приказ глобаних еми-
сија СО2 од потрошње фосилних горива и других индустријских процеса 
у 2008. години. Ако се потрошња фосилних горива не смањи, стручњаци 
очекују да ће доћи до даљег глобалног пораста температуре и да ће се он 
кретати између 4 и 6 степени Целзијуса до краја овог века. Глобално ото-
пљавање, као последица раста температуре имаће нову последицу, а то су 
учестали урагани и тајфуни, али и даљи раст нивоа мора. Овакве катастро-
фалне промене сигурно ће довести и до економских и друштвених проме-
на (Голушин и др. 2014, стр. 152-168). 
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График 1. Глобана емисија СО2 настала од потрошње фосилних горива и 
других индустријских процеса у 2008. години (милиони метричких тона 
СО2)

Извор: Global Greenhouse Gas Emissions Data, доступно на:
http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

Опасност од осетљивости економије од еколошких криза је препозната 
на глобалном нивоу од стране политичких структура, те су на глобалном 
нивоу усавршени начини и системи за превенцију и одбрану од еколошких 
и  технолошких катастрофа. Наиме, усвајањем Хјого оквирног плана за де-
ловање 2005-2015. као и других сличних оквира, владе држава и међунаро-
дне организације су овај проблем означиле као један од својих приоритета. 

УТИЦАЈ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ЕКОЛОШКЕ ПРОБЛЕМЕ

Општепознато је да се глобализацијом креира јединствен економски 
простор, а то значи да се осавремењени технолошки процеси једнако гло-
бално одвијају, носећи са собом ризике индустријског развоја који се поја-
чавају у јединственом простору, угрожавајући пре свега, животну средину. 

Осамдесетих година ХХ века дошло је до великих и квалитативних 
промена и модернизације производних снага а тиме и технолошких ус-
лова и начина рада. Развој рачунарских и компјутерских система, оп-
тички каблови, мобилна телефонија, сателитске комуникације и слично 
су смањили „географску“ разуђеност и олашкали и појефтинили систем 
комуникација. Ово је довело да јачања моћи мултинационалних корпо-
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рација и повећане међузависности држава. Међутим, са једне стране, ови 
процеси су допринели побољшању квалитета живота али, са друге стране 
су променили положај човека у радној и животној средини. Индустрија 
високе технологије која је у почетку имала репутацију чисте индустрије 
и безбедне услове рада, без штетних еколошких рецидива, више нема те 
карактеристике. Ново доба са собом носи нову врсту ризика, а ова циви-
лизација постаје „цивилизација ризика“ (Марковић, 1999, стр.7-16). Ризи-
ци модернизације су другачији од индустријских ризика у прошлости, 
они су глобални, а таква је и њихова претња по глобално окружење, јер 
се више не могу везати за место свог настанка. Друштво ризика, како би 
могли назвати данашње друштво, није способно да контролише последице 
распрострањених технолошких ризика који воде до глобалних еколошких 
негативних екстерналија. То је друштво у ком процеси производње конти-
нуирано смањују природне необновљиве ресурсе. Зарад економског инте-
реса мултинационалних компанија расте реалност од еколошких ризика 
који не познају друштвене односно националне границе. 

Наведене чињенице су разлог забринутости и става еколога и социоло-
га да наша и будуће генерације живе у условима глобалне еколошке кризе 
која на жалост, има тенденцију раста и пресастања у нови облик – глобал-
но социјално-еколошку катастрофу (Марковић, 2002. стр. 227). Еколош-
ка криза ХХИ века је последица човековог деловања на природу са свим 
пропратним облицима екстерналија. Из тог разлога уклањање узрока који 
изазивају еколошку кризу, која има тенденцију да прерасте у еколошку ка-
тастрофу, је нужност која захтева озбиљну промену односа економије и 
друштва према природи, што је управо могуће коришћењем добре прак-
се и бенефита које пружају позитивни резултати техничко-технолошког 
развоја. За успостављање таквог односа потребно је обезбедити контину-
ирану равнотежу материјалних и енергетских токова, односно еколошку 
равнотежу, тј. развити свест целокупног друштва (посебно мултинацио-
налних корпорација) о негативним последицама развоја науке и технике, 
те нужности уклањања тих последица. Нарушавање природне еколошке 
равнотеже у глобалном друштву је попримило велике размере и предста-
вља фактор нарушавања равнотеже између индустријских, технолошких и 
демографских потреба (Пантић, 1984, стр. 20). 

Све до сада наведено јесте разлог што велики део научне јавности који 
се бави нарастујућим еколошким проблемима, указује на нужност коег-
зистенције економије, природе и друштва. Део одговора на ове потребе 
даје концепт одрживог развоја, формално прихваћен и подржан од стране 
држава и мултинационалних компанија. Као концепт, одрживи развој је 
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добио на значају након што је 1987. године на Светској комисији за жи-
вотну средину и развој (World Commission on Environment and Development 
– the Brundtland Commission) објављен извештај „Наша заједничка будућ-
ност“ (Our Common Future). Овај извештај је поставио основе за развој и 
спровођење политике одрживог развоја. Постављена је дефиниција одр-
живог развоја - развој који задовољава потребе у садашњости без угрожа-
вања могућности будућих генерација да задовоље своје потребе. Поменута 
формулација је постала општеприхваћена дефиниција одрживог развоја, а 
такође је постала основа и репер за креирање политике животне средине у 
многим земљама (Станојевић, Митић, Ракић, 2013). Део решења овог про-
блема се налази у развијању тзв. зелених технологија, односно у екологи-
зацији процеса производње, посебно приликом развоја нових технологија. 
Могли би рећи да је екологизација - синхронизација и хармонизација про-
цеса производње са неутралним или позитивним последицама на еколош-
ку средину. Под овим се никако не мисли на враћање производних процеса 
у застарело и техничко-технолошки превазиђено стање, него константан 
развој у чијем средишту се налази одрживи развој (економски, еколошки 
и друштвени). Екологизација производних процеса мора имати глобални 
карактер. Ово произилази из чињенице да је сама наука универзална и на 
њој је базирана техничка глобализација, која је прожета економском гло-
бализацијом. У суштини, потенцијална глобална еколошка катастрофа се 
мора предупредити глобалном екологизацијом свих привредних делат-
ности на светском нивоу. За реализацију оваквог обимног пројекта најзна-
чајнију улогу имају научници (истраживачи), техничка интелигенција и 
политичари (Хантингтон, 2000, стр. 37).  Носиоци државних функција и 
политичари имају велику улогу и одговорност у овом процесу, те морају 
располагати знањима о потреби истовременог усаглашавања еколошких 
законитости и економског развоја (економских законитости).  Када про-
блеми превазилазе државне границе, а еколошки проблеми су управо так-
ви, онда доносиоци одлука морају узети у обзир „ширу слику“, односто 
читав низ нових чињеница, који често оспоравају добар део дотадашње 
економске праксе.

ТРИ ГЛЕДИШТА УТИЦАЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ДРУШТВО 

Феномени попут глобализације и научно-технолошке револуције при-
лично заокупљају теоретичаре из свих области. У питању су појаве које 
битно детерминишу живот људи и узрокују значајне промене у целини, 
али остаје отворено питање да ли се тим појавама увећава простор људске 



272

О. МУНитлаК иваНОвић, П. Митић, С. ПОПОвић ГлОБалиЗаЦиЈа и тЕХНиЧКО ...

слободе или је то препрека чије се границе још увек не виде јасно, али 
представљају опасност. 

Различити аутори су развили гледишта која се у основи могу дефи-
нисати као оптимистично, песимистичко и индиферентно. Оптимисти 
сматрају да је научно-технолошка револуција, која је довела до глобализа-
ције и подржала је, толико значајна да „најављује нов свет“ те представља 
револуцију енергије, производње и потрошње (Драгичевић, 1986). Многи 
аутори са пуно оптимизма посматрају технолошки развој који доводи до 
изузетног развоја производних снага и тиме утичу на глобализацију. Оп-
тимистично гледиште је најраспрострањеније схватање, а суштина се ог-
леда у томе да се развојем науке и технологије повећава моћ над природом 
и тиме се повећава људска слобода. Као теоретичаре који заговарају овакав 
став можемо поменути  Д. Бела, А. Тофлера, П. Навила, Р. Блаунера (Мале-
шевић, 2004, стр. 6-12).

Насупрот оптимистима, постоје аутори који упозоравају на опасност 
од растуће моћи науке и технологије, а тиме и глобализације. Они засту-
пају став да наука и техника теже ка апсолутној владавини, те да тиме њи-
ховим развојем не треба очекивати ништа добро. Херберт Маркузе је један 
од зајпознатијих „песимиста“ (Маркузе, 1968, стр. 172).

Постоји и индеферентно становиште, које је вредносно неутрално. 
Према овом схватању, наука, технологија и глобализација саме по себи 
нису ни добре ни лоше. Суштина овог гледишта је да у зависности од тога 
да ли се знање употребљава или злоупотребљава, те на основу тога можемо 
говорити о користима или штетности науке и технологије. Дакле, битан је 
начин употребе, односно све зависи од нас и нашег односа према науци, 
техници и природи. 

Да не би дошло до злоупотребе науке на штету природе, потребно је 
развити еколошко знање, еколошку културу, еколошки морал и навике, 
односно еколошку праксу. Емпиријска истраживања су показала да је тек 
мали део човечанства свестан и еколошки осетљив у односу на будућност 
(Грул, 1985, стр. 9). Очигледно је да се свакодневно увећавају индикатори 
еколошке кризе коју узрокује човек. Ова појава се манифестује на свим 
нивоима, на економској, политичкој, технолошкој и на културној равни. 
Својим начином производње, понашања, потрошње, односно свим актив-
ностима у индустријском друштву, човек је значајно прешао границе са-
морепродукције екосистема. Садашњи начин производње загађује живот-
ну средину и исцрпљује необновљиве изворе и природне ресурсе. Сасвим 
супротно принципима одрживог развоја, у пракси има доста појава где се 
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глобално индустријско друштво понаша као да смо последња генерација 
за Земљи. У већини случајева, акценат  је на профиту и квантитету про-
изводње као основним мерилима успеха, раста и развоја друштва и поје-
динца. Ако друштво суштински не функционише у складу са принципима 
одрживог развоја, онда је то узрок и суштина која дововоди до еколошке 
кризе.

ЗАКЉУЧАК

Глобализација, односно друштво у коме живимо карактеришу проце-
си повезивања на основу економске и технолошке повезаности у односе 
међузависности и културне повезаности, што уз нове технологије и сред-
ства комуникације креира јединствено светско друштво. Међутим, гло-
бализација производних и животних услова и процеса, истовремено зна-
чи и глобализацију ризика односно дистрибуцију негативних последица 
техничко-технолошког развоја. Савремено пост-индустријско друштво се 
у суштини суочава са континуираним растом ризика чије се последице не 
могу до краја предвидети. Данашње друштво је друштво ризика, и као так-
во није способно да контролише последице распрострањених технолош-
ких ризика који воде до глобалних еколошких негативних екстерналија.

Еколошке појаве као што су: пораст температуре ваздуха и воде, из-
мена режима падавина, пораст нивоа океана и мора и топљење леда су 
негативне екстерналије и последице узорковане климатским променама. 
Овакве појаве изазивају проблеме у функционисању глобалног друштва. 
Из тог разлога уклањање узрока који изазивају еколошку кризу, која има 
тенденцију да прерасте у еколошку катастрофу, је нужност која захтева 
озбиљну промену односа економије и друштва према природи. То је уп-
раво могуће коришћењем добре праксе и користи које пружају позитивни 
резултати науке и техничко-технолошког развоја. Узрок проблема, дакле 
може постати начин за решавање проблема.

Нужно је пронаћи методе и остварити контролу технолошке при-
мене научних сазнања, уколико примена тих сазнања изазива негатив-
не еколошке последице (негативне екстерналије). На глобалном нивоу је 
потребно интензивирати системе за превенцију и одбрану од еколошких 
катастрофа, не само формално него и суштински. Треба успоставити ме-
тод управљања савремених начина производње са одрживим условима 
животне средине. Такав став указује на потребу о редефинисању приме-
не научних и свих других знања у смеру глобалних еколошких потреба. У 
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суштини, потенцијална глобална еколошка катастрофа се мора предупре-
дити глобалном екологизацијом свих привредних делатности на светском 
нивоу. Одговор је у одрживом развоју, који омогућава унапређење науке 
и техничко-технолошке основе рада, уз пораст друштвеног богатства и 
благостања људи али уз истовремено чување животне средине. (У закључ-
ку смо поменули одрживи развој као само једно од општих места које се 
не сме заборавити. Аутори сматрају да није потребна даља елаборација.) 
Одрживост не значи остати на истом нивоу, већ наћи начине којима се 
побољшавају услови живота, јачањем односа између економије, природе и 
друштва. То не треба да остане концепт, него да се реализује кроз одрживу 
економију, одрживу потрошњу, одрживо коришћење енергије и одрживе 
индустријске активности. Овиме се увећава профит али се истовремено 
хуманизују радна и животна средина. 
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SUMMARY 
GLOBALIZATION AND TECHNICAL AND 

TECHNOLOGICAL CHANGES – A MORE MODERN 
SOCIETY AND/OR GLOBAL ENVIRONMENTAL 

CATASTROPHE

Globalization is the third phase of the process of internationalization of 
the world economy. It is interconnected and mutually conditioned by scientific 
and technological revolution. This is not accidental, because it is not just a 
social phenomenon that determines lives of people, but a phenomenon that 
causes a number of changes in the very essence of society. Globalization and 
technological changes havedetermined private and business lives of the people 
on a daily basis. However, a question that arises is whether globalization and the 
development of technology and science have really increased human freedom or 
these processes represent a new threat to mankind. Phenomena such as illiteracy, 
unemployment, migration, reduction of natural resources, air and water 
pollution, climate change and other forms of social, economic and ecological 
disasters can be connect to the new global trends. Environmental risks and 
ecological disasters that have been intensified are largely a result of uncontrolled 
and excessive production causingnegative consequences. Whether globalization 
and technological development have brought more good or bad consequences 
is a question to be answered by experts from all areas of research.Answers to 
theese questions are controversial and different, but this paper attempts to give 
at least a partial answer to this dilemma.

Keywords: globalization, technological change, society, environmental 
consequences
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ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО КАРИКА 
ИЗМЕЂУ УПРАВЉАЊА УКУПНИМ 
КВАЛИТЕТОМ И LEAN МЕНАЏМЕНТА

САЖЕТАК: Управљање укупним квалитетом и Lean 
менаџмент јесу два управљачка приступа оптимизацији 
пословања, у функцији унапређења конкурентности. О 
овим приступима најчешће се говори из различитих углова 
и износе различите идеје. Међутим, поставља се питање: 
Да ли је могућа интеграција принципа које промовишу и 
алата чију примену сугеришу, ради остварења синергетских 
ефеката на конкурентску предност предузећа? Ово питање 
мотив је истраживања приказаног у раду. Теоријски аспект 
истраживања односи се на проналажење одговарајуће основе 
за закључивање на бази постојеће литературе, у смислу идеја 
и ставова других аутора, када је реч о могућности интеграције 
два наведена приступа, при чему се закључује да је основна 
карика која их повезује процесна оријентација. Емпиријски 
аспект односи се на истраживање заступљености наведених 
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приступа у предузећима у Србији и могућности њихове 
интеграције из угла менаџера, поново на бази присуства 
процесне оријентације у посматраним предузећима. Полазећи 
од претпоставке да предузећа која примењују принципе и 
алате оба наведена приступа остварују боље финансијске 
перформансе, подаци прикупљени анкетирањем менаџера 
анализирани су применом алата као што су: дескриптивна 
статистика, корелациона анализа и анализа варијансе.

Кључне речи: процесна оријентација, управљање 
укупним квалитетом, Lean менаџмент, интеграција, 
конкурентност.

УВОД

У савременим условима предузећа стално трагају за новим начини-
ма за постизање и задржавање конкурентске позиције. Последње деце-
није показале су да основ стицања конкурентске предности не може бити 
само једна димензија конкурентности. Прецизније, очигледно је да из-
међу конкурентских приоритета, а то су цена-трошкови, квалитет, време 
реализације процеса, флексибилност процеса (Boyer, Lewis, 2002, p. 104 ; 
Chase, Aquilano, Jacobs, 20015) треба успоставити баланс уместо trade off-a. 
У оваквом контексту, задатак менаџера јесте да пронађу нове начине за 
обезбеђење резултата који ће бити јефтини, квалитетни, правовремено 
испоручени и прилагођени специфичним захтевима потрошача. Како не 
постоји приступ пословању који би решио све проблеме менаџера, они су 
упућени да проналазе њихове позитивне стране и комбинују алате и еле-
менте на којима почивају. На путу ка постизању конкурентске предности 
и пословне изврсности предузећима су, између осталих, на располагању и 
два приступа чији се ефекти у случају интегрисане примене одражавају на 
све димензије конкурентности. 

Наиме, не спорећи чињеницу да поред Управљања укупним квалите-
том (Total Quality Management – TQM) и Lean менаџмента (LM) постоје и 
други корисни приступи оптимизацији пословања, у складу са поставље-
ним циљем, да се докаже да интегрисана примена два наведена присту-

4 Boyer, K. K., & Lewis, M. W. (2002). Competitive priorities: investigating the need for trade‐
offs in operations strategy. Production and operations management, 11(1), 9-20.

5 Chase, R. B., Aquilano, N. J., & Jacobs, F. R. (2001). Operations management for competitive 
advantage. Irwin/McGraw-Hill.
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па утиче на повећање конкурентности предузећа, рад је структуриран, уз 
Увод и Закључак, у шест делова. 

У прва четири дела укратко су приказане карактеристике и ефекти ова 
два приступа, а затим и основна карика која их повезује, а то је процесна 
оријентација. У оквиру петог дела анализирани су елементи који оправда-
вају њихову интеграцију, односно могућности за остварење синергетских 
ефеката њиховом применом.

Шести део рада односи се на емпиријско истраживање. Приказани су 
резултати истраживања које је спроведено у Републици Србији, а одно-
сило се на предузећа која имају сертификат којим се потврђује присуство 
ТQМ-а. Истраживање је било фокусирано на испитивање могућности по-
већања конкурентности на бази елемената које промовише приступ настао 
интеграцијом ТQМ и LM. 

Након статистичке обраде добијених резултата и детаљне анализе која 
је приказана у шестом делу, у оквиру Закључка, указано је на могуће пра-
вце унапређења елемената интегрисаног приступа.

УПРАВЉАЊЕ УКУПНИМ КВАЛИТЕТОМ 

На садашњем степену развоја, наука о квалитету препознаје пет фаза 
у еволуцији квалитета. Управљање укупним квалитетом (Total Quality 
Management - TQM) представља пету фазу у процесу еволуције. Може се 
објаснити као “менаџмент приступ у компанији усредсређен на квали-
тет, заснован на учешћу свих њених чланова, усмерен на дугорочан успех 
кроз задовољење купаца, а у корист свих чланова компаније и друштва” 
(Heleta, 1998, стр. 76). Наиме, од 1980-их година, управљање квалитетом се 
све више усмерава на функционисање предузећа као скупа међусобно по-
везаних делова, на квалитет као покретачку снагу менаџмента и средство 
за побољшање конкурентности. У овој фази се налази већина јапанских и 
добар део западних, у свету признатих и познатих компанија.

Последњих година, ТQМ се често поистовећује са „Кућом квалитета” 
(De Toro, 1995, стр. 19). Кућа се „гради” кроз четири приступа, и то: (1) стан-
дардизација; (2) статистичка процесна контрола; (3) оптимизација трош-
кова и (4) образовање. 

Пословни процеси се стандардизују, односно дефинишу се њихови то-
кови. Пословни процес има свој почетак, ред извршавања операција, кри-



280

М. Радосављевић, Г. Бошковић, М. Михајловић ПРоЦесНа оРијеНТаЦија као каРика ...

тичне тачке и пратећу документацију (стандарди и спецификације квали-
тета материјала, полупроизвода, производа и процеса, документа за лица 
одговорна за извршење сваке операције и документа која произилазе као 
резултат сваког посла). Процес има свој крај, односно тачку повезивања са 
новим процесом. Овим новим приступом квалитету побољшава се дисци-
плина у извршењу обавеза у предузећу, развија се тимски рад, дефинише 
одговорност и повећава ажурност. 

Уз помоћ статистичких метода и техника уводи се истраживање поја-
ва и узрока дефеката у пословању (грешке, растур), сазнају се зависности 
између одређених карактеристика, открива дисперзија појава, што омо-
гућава смањење дефеката и губитака, елиминисањем узрока који до њих 
доводе. Према ТQМ, циљ је да се грешке, односно слабости у процесу про-
изводње открију што раније и да се смањи потреба кориговања дефектних 
производа. Тиме се практично “стиче добитак без улагања”.

Када се говори о концепту ТQМ, не може се заобићи ни значај образо-
вања запослених за потребе истог. “Управљање квалитетом уистину по-
чиње и завршава се образовањем...” (Ishikawa, 1990, стр. 44). Образовање 
треба схватити као инвестирање у људе. То је квалитет у форми људског 
капитала са растућим приносима (Бошковић, 2003, стр. 50). Као последица 
техничког прогреса, настаје потреба за низом нових процеса у образовању 
кадрова. Кадрови се више не образују једном за свагда, већ постаје нужно 
њихово образовање током целог радног века. Период застаревања знања 
је различит, зависно од конкретне области. Од запослених се захтева ком-
плетно укључивање, што је један од принципа ефективног и ефикасног 
управљања квалитетом и један од основних предуслова за остварење по-
словних циљева у предузећима и привреди као целини.

Суштина ТQМ концепта је у томе да је то практично менаџмент приступ 
у предузећу, чији је циљ усклађивање потреба купаца производа и интере-
са акционара (односно власника предузећа), уз мотивисано укључивање 
потенцијала свих запослених. Овакво предузеће, задовољава и друштвене 
интересе. Према томе, најзначајнији елементи успешне ТQМ стратегије су: 
усмереност на купца, одлучивање на бази чињеница, усмереност на проце-
се, континуирано побољшавање и ангажовање свих запослених (Bergman 
i Klefsjo, 1994, стр. 22).
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LEAN МЕНАЏМЕНТ

Иако постоје многе дефиниције Lean менаџмента (Lean Management – 
LM),  могло би се рећи да је то систематичан приступ идентификовању и 
елиминацији активности које не додају вредност пословним процесима. 
Овакав приступ јавља се као последица промене пословне културе и схва-
тања значаја тежње ка савршенству и уважавања потреба потрошача. LM 
се може означити и као концепт минимизације, јер је тежња минимизи-
рати употребу свих ресурса који се комбинују кроз пословне процесе, али 
и време реализације самих процеса. Кључни принципи минимизирања 
су очекивани квалитет, елиминисање активности које не додају вредност, 
континуирано унапређење, флексибилност и успостављање дугорочних 
веза са купцима и добављачима.

Као синоним за LM често се користи термин Lean производња. Аутори 
(Shah и Ward, 2003) који говоре о Lean производњи такође говоре о „ми-
нимизирању“ зато што користи мање ресурса, како материјалних, тако и 
нематеријалних, у поређењу са традиционалном масовном производњом, 
како би у коначном губици били што мањи или потпуно изостали. Данас 
се Lean производња посматра као менаџмент филозофија која се фокуси-
ра на оптимизацију процеса кроз стално побољшање. Оваква филозофија 
омогућава истовремено испуњење захтева потрошача у погледу квалите-
та, цене и брзине производње и испоруке.

Као и ТQМ, Lean производња такође потиче из производног систе-
ма компаније Тоyота. Ипак, овај концепт укључује нешто другачије ала-
те у односу на ТQМ, специфичне за убрзање тока пословних процеса 
(Abdulmalek и Rajgopal, 2007). Велику примену имају JIT (just-in-time), пре-
вентивно одржавање (total productive maintenance), ћелијска производња 
(cellular production), SMED (single-minute exchange of dies), производња без 
флуктуација (smoothing production). 

Неки аутори (George, 2002, стр. 34) сматрају да је JIT најзначајнији сег-
мент Lean производње, док има и оних који их поистовећују (Chase, Jacobs, 
i Aquilano, 2004, str. 427). Из тог разлога пожељно је направити разлику 
између:

•	 jit - малим словима, када је акценат на смањењу залиха сировина, 
недовршених производа, као и готових производа и

•	 JIT - великим словима, када је суштина у менаџмент филозофији 
која наглашава значај елиминисања непотребних губитака у време-
ну и у свим областима пословања.
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Када се размишља о користима које LM обезбеђује, обично се има на 
уму смањење залиха. Међутим, користи од Lean менаџмента за предузеће, 
у можда већој мери, односе се на управљање токовима производа и ин-
формација. У том смислу, као директне или индиректне користи од им-
плементације Lean менаџмента, истичу се следеће (Leach, 2005, и  www.
ltdsupplychain.com):

•	 Повећање оперативне спремности,
•	 Побољшање квалитета производа,
•	 Повећање ефикасности радника,
•	 Повећање искоришћености машина и простора,
•	 Смањење отказа машина,
•	 Скраћење трајања процеса,
•	 Смањење трошкова логистике,
•	 Смањење нивоа залиха,
•	 Повећање прегледности ланца снабдевања,
•	 Побољшање перформанси добављача и логистике.

Lean  производња је инспирисана Каизеном, јапанском стратегијом за 
континуирано унапређивање (Alukal и Manos, 2006). Реч Kaizen се састоји 
од две јапанске речи: Kai - издвоjitи i Zen - поправити (Ortiz, 2006). Како 
саме речи објашњавају, потребно је проблем изоловати, анализирати га, ре-
шити и затим имплементирати решење. Каизен се заснива на филозофији 
Деминга и његовом кругу (циклусу) квалитета PDCA. Каизен не циља на 
фундаментална побољшања процеса, јер је њих јако тешко постићи, него 
на мала, али континуирана побољшања. Мала континуирана побољшања 
посматрана у дужем временском периоду доводе до великих уштеда и зна-
чајних, уочљивих промена у свим процесима у предузећу.

На основу претходно изнетог, може се рећи да је LM приступ који омо-
гућава елиминисање свих седам, односно девет типова губитака. Уобичаје-
них седам типова губитака је допуњено, те аутори у новије време истичу 
да постоји девет типова губитака (Gross и McInnis, 2003, стр. 102), а то су: 
чекање, прекомерна производња, непотребан транспорт, неефикасан про-
цес, залихе, непотребно кретање, дефекти, неискоришћени потенцијал, 
изостанак запослених. Премда се може видети да постоји више типова гу-
битака, још увек се највећим узрочницима губитака сматрају залихе, те 
у њиховом елиминисању треба тражити могућности за остварење већег 
нивоа перформанси предузећа (Барац, Анђелковић Пешић, Анђелковић, 
2011). Иако су губици иманентни предузећима, то не значи да их треба 
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посматрати као објективну нужност и прихватити њихове последице. На-
против, треба трагати за начинима за њихово смањење, односно потпуно 
елиминисање.

ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА TQM-А И LEAN МЕНАЏМЕНТА

У основи оба приступа сасвим сигурно је процесна оријентација. 
Према ТQМ приступу процесна оријентација је неопходна јер се квали-
тет креира кроз пословне процесе. Зато овај приступ сугерише и контролу 
квалитета током процеса, насупрот контроли квалитета крајњих резулта-
та процеса, односно контролу која ће омогућити да се грешке исправе, а не 
само констатују.

Усмереност на пословне процесе предузећа јесте један од битнијих еле-
мената управљања укупним квалитетом. Овај елемент TQM-а се спроводи 
у циљу побољшања и стандардизације квалитета процеса који ће, као та-
кав, утицати на побољшање квалитета производа (Арсовски С., 2006., стр. 
6). На тај начин утицаће се на задовољавање исказаних потреба и потреба 
које се подразумевају код потрошача. 

Три основне фазе овог елемента јесу идентификација, евалуација и 
стандардизација пословних процеса (Jaehn A. H., 1997, p. 10-12).

Идентификација - У овој фази се утврђене потребе, захтеви или очеки-
вања потрошача преносе на предузеће односно, настоји се њиховом задо-
вољавању кроз реализацију појединачних пословних процеса. Менаџмент 
предузећа настоји да утврди све улазе (input) и излазе (output) из поједи-
начних процеса, редослед одвијања процеса и идентификацију оних про-
цеса који имају кључни значаја за обезбеђење захтеваног нивоа квалитета. 
Због тога се, у овој фази, дефинишу тзв. кључни процеси, процеси који су 
од одлучујућег значаја за задовољење захтева купаца, са једне стране и ин-
тереса предузећа, са друге стране.

Евалуација -  наредна фаза у којој је неопходно извршити мерења, са-
купити податке о резултатима процеса и приказати податке у адекватном 
облику. Поред тога, неопходно је извршити анализу добијених резултата и 
припремити их у одговарајућој форми за извештавање. На основу анализе 
добијених резултата доносе се одлуке у вези са конкретним акцијама за 
побољшање квалитета процеса.
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Стандардизација – последња фаза овог процеса у оквиру које се врши 
стандардизација свих оних имплементираних процедура које су се пока-
зале као успешне. У овој фази  неопходно је стандардизовати све нове про-
цедуре које су се показале успешне на нивоу целог предузећа.

Lean менаџмент посматра се као концепт који се фокусира на оптими-
зацију процеса кроз стално побољшање. Неопходност оптимизације про-
цеса огледа се и у елиминисању свих активности које не додају вредност 
пословним процесима.

Lean концепт је окарактерисан као скуп ефикасних и рационалних пос-
тупака који, служећи се принципама, методама и алатима, изналази и ели-
минише бескорисне активности (губитке и грешке) које не додају вредност 
пословним процесима. Њиховим изналажењем и елиминисањем, како на 
нивоу организационе јединице, тако и у индустријским системима, утиче 
се на повећање опште ефикасности рада: смањују се трошкови, долази до 
смањења операционих циклуса, циклуса производње, токова материјала, 
до смањења нивоа залиха, повећања оперативне спремности итд.

Овај концепт ствара индустријски систем заснован на стварним пот-
ребама купаца и континуираним унапређењима у свим процесима рада.

У случају LM приступа процесна оријентација је неопходна да би се ор-
ганизационе јединице окупљене око истог процеса повезале и да би се ре-
ализовала комуникација између њих. На тај начин, LM приступ сугерише 
смену локалног оптимума (на нивоу организационе јединице), оптимумом 
на нивоу процеса.

ИНТЕГРАЦИЈА УПРАВЉАЊА УКУПНИМ КВАЛИТЕТОМ И LEAN 
МЕНАЏМЕНТА: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА

Иако ТQМ и LM имају исто порекло, ови приступи су се различито 
развили. ТQМ је постао веома популаран почетком деведесетих, међу ис-
траживачима и практичарима који су желели да опишу како би једна орга-
низација требало да функционише у циљу постизања бољих перформанси 
и задовољења потреба потрошача. LM постаје популаран нешто касније, 
с фокусом на обезбеђење уштеда током реализације процеса и стварање 
такозване „мршаве“ производње. Ова два приступа, иако са различитим 
фокусима, имају исти крајњи циљ, а то је повећање квалитета реализације 
пословних процеса, а самим тим и повећање сатисфакције потрошача, али 
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и осталих стејкхолдера предузећа. Такође, ова два приступа имају елемен-
те који их повезују и који могу бити основ њихове интеграције.

Разлика између ТQМ и LM може се посматрати са аспекта начина на 
који посматрају губитке, који последично нарушавају квалитет послов-
них процеса. Према ТQМ приступу фокус је на елиминисању трошкова 
који се везују за изостанак квалитета (Costs of poor quality), односно на обез-
беђењу изворног квалитета (при обављању активности први пут, без пот-
ребе за исправљањем грешака и понављањем). У случају LM, фокус је на 
претходно наведеним типовима губитака (девет типова губитака), чијим 
се елиминисањем може постићи убрзање процеса и смањење непотребног 
трошења ресурса, а последично и трошкова реализације процеса. 

Прикупљање информација за одлучивање такође је једна од разли-
ка између ТQМ и LM приступа. Према ТQМ приступу веома је значајна 
контрола која се заснива на контролним картама и информациона основа 
која почива на статистичкој анализи. За разлику од ТQМ приступа, LM 
приступ сугерише примену визуелних техника (Anvari, Ismail, и Hojjati, 
2011).

Када је реч о сарадњи са добављачима, она се готово једнако потенци-
ра у оквиру оба приступа. Ипак, према LM приступу сарадња са добавља-
чима је важна у контексту сарадње на нивоу ланца снабдевања, јер је на 
добављачима да на време одговоре на захтеве предузећа. Дакле, добављачи 
су доминантни фактор успешности пословања према LM приступу, али не 
и према ТQМ приступу.

Премда оба приступа заговарају смањење трошкова, разлике постоје 
када је реч о томе где треба тражити могућности за ово смањење. Према 
ТQМ приступу основ за смањење трошкова треба тражити унутар преду-
зећа, а пре свега кроз интегрисање организационих јединица и ширење 
филозофије континуираног унапређења квалитета. Са друге стране, према 
LM приступу основ за смањење трошкова треба, осим у оквиру самог пре-
дузећа, тражити и између повезаних лица, односно на нивоу ланца снаб-
девања, при чему је акценат на сарадњи на релацији снабдевач-корисник, у 
смислу предузећа и његових добављача и купаца.

Када је реч o примени принципа и коришћењу алата од стране за-
послених, на предузећима је да сама одлуче да ли ће и како вршити обуку 
запослених, како би што лакше прихватила ТQМ приступ. Оно што је ка-
рактеристично за ТQМ приступ јесу кружоци квалитета. Кружоци ква-
литета су мале групе састављене од запослених који добровољно обављају 
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активности управљања квалитетом, на својим радним местима, у оквиру 
задатака који су им поверени, у смислу решавања проблема или реализа-
ције активности за унапређење квалитета. У случају LM приступа значаја-
на пажња посвећена је отклањању могућности за појаву људских грешака 
(jidoka =  јапански термин који је потекао из компаније Тоyота и означава 
„интелигентну аутоматизацију“ или „аутоматизацију са хуманим приме-
сама“ (Pettersen, 2009), као и спречавању даљег ширења грешака (poka-yoke 
= јапански термин који значи „провера грешака“). Poka-Yoke представљају 
својеврсне контролне уређаје који омогућавају запосленима да увиде своје 
грешке и идентификују узроке тих грешака, како би се избегло њихово по-
нављање и спречила појава дефеката.

 Премда не постоји потпуно подударање када је реч о управљању људ-
ским ресурсима, извесно је да оба приступа истичу значај подржавања, 
али и промовисања културе квалитета и континуираног унапређења ква-
литета пословања, што је веома значајно, јер једино иницијативе које су 
подржане системом вредности и правилима понашања запослених имају 
шансу за одрживи успех. Неки аутори (Anvari, Ismail, и Hojjati, 2011) као 
разлику између ТQМ и LM приступа истичу начин на који се третирају 
запослени у предузећу у контексту теорије мотивације Дагласа Мекгрего-
ра (McGregor, 1966). У том смислу, тврди се да се ТQМ приступ заснива на 
теорији Y, а да се LM приступ заснива на теорији X. Међутим, контрола 
или провера грешака коју потенцира LM приступ не значи нужно да неко 
други контролише и надгледа рад запослених. Напротив, запослени би 
требало да сами контролишу свој рад и анализирају узроке који доводе до 
евентуалних грешака. У том смислу, може се рећи да оба приступа потен-
цирају значај хумане стране пословања, односно значајну пажњу посвећују 
социјалној димензији пословања. Из тог разлога, оба приступа подразу-
мевају да запосленима треба дати овлашћења, у домену њихових знања 
и способности, јер је то услов успешног управљања - усмеравања запосле-
них, који су као људски ресурси специфични у односу на остале ресурсе.

Фокус на потрошаче је један од најважнијих сегмената ТQМ присту-
па, имајући у виду да се квалитет одређује на основу захтева потрошача и 
процеси контролишу како би се тај квалитет и испоручио потрошачима. 
Такође, свако унапређење треба да буде базирано на истраживањима за-
хтева потрошача, без обзира да ли је реч о интерним (у оквиру предузећа) 
или екстерним потрошачима. У исто време, фокус на потрошче је у основи 
LM приступа, имајући у виду да он сугерише да су потрошачи (интерни и 
екстерни) покретачи активности у предузећу, што је у основи pull страте-
гије, на којој LM приступ почива. 
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На основу свега претходно изнетог може се закључити да су ТQМ и 
LM два веома битна ослонца предузећима у савременим условима, а да су 
притом компатибилни, што их чини истовремено применљивим, односно 
кандидатима за интеграцију и обезбеђење синергетских ефеката преду-
зећу које ову интеграцију успешно реализује. Анализа ефеката интегра-
ције ТQМ и LM приступа, приказана у наставку, почива на основним ди-
мензијама конкурентности (квалитет, трошкови, време и флексбилност) и 
елементима који су спона између наведених приступа (фокус на потроша-
че, давање овлашћења запосленима, управљање засновано на процесима).

АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ЗА ПРИМЕНУ ИНТЕГРИСАНОГ 
КОНЦЕПТА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Како би се утврдиле могућности за имплементацију интегрисаног кон-
цепта у привреди Србије извршено је истраживање. Подаци су прикупље-
ни анкетом која је садржала питања у вези димензија конкурентности и 
начина како повећати конкурентност на бази елемената које промовише 
приступ настао интеграцијом ТQМ и LM приступа. Предмет истраживања 
су предузећа у Србији која имају сертификат којим се потврђује присуство 
ТQМ-а, а статистичка анализа извршена је на узорку од 132 предузећа (што 
чини 22% од 600 послатих упитника). 

Задатак истраживања је спроведен кроз следеће активности: 1) иден-
тификација кључних димензија конкурентности, 2) идентификација мо-
гућности за побољшање димензија конкурентности, 3) успостављање везе 
између кључних димензија конкурентности и могућности за побољшање 
димензија конкурентности, 4) формулисање препорука за менаџере пре-
дузећа у Србији. Истраживање је фокусирано на испитивање могућности 
интегрисања приступа оријентисаних на квалитет (ТQМ, Six Sigma) и 
приступа оријентисаних на елиминисање губитака (Lean менаџмент, JIT). 
У овом раду биће презентовани само неки резултати који се односе на ис-
питивање могућности интеграције ТQМ и LM приступа.

Као што је истакнуто, кључне димензије конкурентности које су ана-
лизиране су: квалитет, трошкови, време и флексибилност, док су могућ-
ности за унапређење ових димензија изражене кроз: фокус на потрошаче, 
давање овлашћења запосленима и управљање засновано на процесима.

Анализа значаја појединих димензија конкурентности показала је да се 
квалитет сматра најважнијом димензијом конкурентности (просечна оце-
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на 4,38). Ово је такође потврђено најнижом стандардном девијацијом. То 
значи да не постоји значајна разлика у ставовима менаџера у српским пре-
дузећима по питању значаја квалитета за повећање конкурентске позиције 
предузећа. Ипак, између наведених димензија конкурентности углавном 
постоји позивитно слагање (корелација). Ово слагање једино се не односи 
на цену, јер је цена у негативној корелацији или занемарљивој позитивној 
корелацији (Табела 1).

Табела 1: Коефицијенти корелације димензија конкурентности

Трошкови Квалитет Време Флекси-
билност

Трошкови
Коеф. корел. 1.000 -.294(*) -.028 .030

Ниво значајн. . .023 .831 .818
Велич. узорка 60 60 60 60

Квалитет
Коеф. корел. -.294(*) 1.000 .407(**) .344(**)

Ниво значајн. .023 . .001 .007
Велич. узорка 60 60 60 60

Време
Коеф. корел. -.028 .407(**) 1.000 .337(**)

Ниво значајн. .831 .001 . .009
Велич. узорка 60 60 60 60

Флекси-
билност

Коеф. корел. .030 .344(**) .337(**) 1.000
Ниво значајн. .818 .007 .009 .
Велич. узорка 60 60 60 60

*    Корелација је значајна на нивоу 0.05 (двострано).

**  Корелација је значајна на нивоу 0.01 (двострано).

Један од задатака овог истраживања био је да открије да ли су  посту-
лати, на којима почивају посматрани приступи, присутни у предузећима 
у Србији. Циљ је био оцена разумевања важности постулата интегрисаног 
приступа и имплементација алата које овај приступ сугерише.

Према резултатима дескриптивне анализе, фокус на потрошаче доми-
нантан је у предузећима у Србији (просечна оцена 4,25), док су управљање 
засновано на процесима (3,25) и давање овлашћења запосленима (3,12) 
знатно мање заступљени. Ово може бити узрок проблема у предузећима 
у Србији, будући да примена модерних концепата и алата подразумева и 
менаџмент базиран на процесима и давање овлашћења запосленима.
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Табела 2 показује да између карактеристика интегрисаног концепта 
постоји мањи или већи степен слагања, али који је у сваком случају пози-
тиван. То значи да су елементи на којима почивају интегриснани приступи 
међусобно повезани и да њихово истовремено присуство може обезбедити 
синергетске ефекте.

Табела 2: Коефицијенти корелације елемената интегрисаног приступа

Давање 
овлашћења 

запосленима

Фокус на 
потрошаче

Управљање 
засновано на 
процесима

Давање 
овлашћења 

запосленима

Коеф. корел. 1.000 .399(**) .288(*)
Ниво значајн. . .002 .026
Велич. узорка 60 60 60

Фокус на 
потрошаче

Коеф. корел. .399(**) 1.000 .379(**)
Ниво значајн. .002 . .003
Велич. узорка 60 60 60

Управљање 
засновано на 
процесима

Коеф. корел. .288(*) .379(**) 1.000
Ниво значајн. .026 .003 .
Велич. узорка 60 60 60

*    Корелација је значајна на нивоу 0.05 (двострано).

**  Корелација је значајна на нивоу 0.01 (двострано).

Такође је анализирано питање које се бави утицајем елемената ин-
тегрисаног приступа на конкурентност. ANOVA тест показује да фокус 
на потрошаче нема посебно значајан утицај на одређене димензије кон-
курентности, што значи да утиче подједнако на све димензије. Међутим, 
када се ради о управљању засновном на процесима, утицај је значајан за 
флексибилност, време и квалитет (Табела 3). Иако резултати показују да 
утицај на трошкове није значајан, он свакако постоји. Међутим, тај утицај 
није директан, већ индиректно зависи од постигнутих резултата у домену 
квалитета, времена и флексибилности.
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Табела 3: ANOVA резултати за фактор Управљање засновано на 
процесима

Сума 
квадрата df Просек F стати-

стика Значајност

Квалитет
Између група 4,965 4 1,241 2,940 ,028
Унутар групе 23,218 55 ,422
Укупно 28,183 59

Време
Између група 9,264 4 2,316 3,823 ,008
Унутар групе 33,320 55 ,606
Укупно 42,583 59

Ф л е к с и -
билност

Између група 18,861 4 4,715 4,621 ,003
Унутар групе 56,122 55 1,020
Укупно 74,983 59

Трошкови
Између група 2,796 4 ,699 ,558 ,694
Унутар групе 68,937 55 1,253
Укупно 71,733 59

Као и у случају управљања заснованом на процесима, давање овла-
шћења запосленима има већи утицај на квалитет у односу на друге димен-
зије конкурентности (Табела 4). То значи да је оспособљавање запослених 
значајан начин за побољшање квалитета. Када запослени имају прилику да 
утичу на начин обављања рада, они ће бити више посвећени томе.

Табела 4: ANOVA резултати за фактор Давање овлашћења запосленима

Сума 
квадрата df Просек F стати-

стика Значајност

Квалитет
Између група 3,650 4 ,913 2,046 ,001
Унутар групе 24,533 55 ,446
Укупно 28,183 59

Време
Између група ,980 4 ,245 ,324 ,861
Унутар групе 41,604 55 ,756
Укупно 42,583 59

Ф л е к с и -
билност

Између група 2,450 4 ,613 ,464 ,761
Унутар групе 72,533 55 1,319
Укупно 74,983 59

Трошкови
Између група 1,072 4 ,268 ,209 ,933
Унутар групе 70,661 55 1,285
Укупно 71,733 59
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Резултати анализе потврђују да сви елементи интегрисаног концепта 
имају утицај на све димензије конкурентности. Међутим, утицај је исти 
само када се ради о фокусирању на купце. Ако се ради о квалитету, онда 
је најбољи начин да се обезбеди утицај - давање овлашћења запосленима. 
Ако је главна брига предузећа флексибилност или брзина, онда је најбољи 
начин да се на то утиче - увођење управљања заснованог на процесима.

Други прикупљени и тумачени подаци показују да је статистичка кон-
трола процеса присутана у само 12 предузећа, што представља 20% од 
узорка. У поређењу са резултатима истраживања у развијеним земљама, то 
је значајно нижи проценат. Ово може довести до закључка да нема основа 
за стално унапређење квалитета. Када је реч о управљању временом, ре-
зултати истраживања су показали да чак 20% предузећа не врши анализу 
времена, у 31% предузећа за одређене процесе је израчунато просечно вре-
ме завршетка, док се у само 14% предузећа анализирају варијације у време-
ну реализације активности. Само летимичан поглед на неке од резултата 
истраживања довољан је за доношење закључака о спремности предузећа 
у Србији да уведу интегрисани концепт, који инкорпорира ТQМ и LM 
приступ. То значи да ће менаџери у Србији морати да прошире портфолио 
алата које користе за управљање пословањем, ако желе да побољшају своју 
конкурентску позицију.

ЗАКЉУЧАК

Имајући у виду карактеристике интегрисаног концепта, може се рећи 
да није важно шта ће изабрати предузеће да почне прво, него да увођење 
првог мора да буде праћено применом другог концепта. Циљ спровођења 
овако интегрисаног концепта је да обезбеди конкурентску предност, кроз 
високу стопу побољшања у области квалитета и брзине реализације кључ-
них процеса, што, у коначном, доводи и до ефеката у финансијској сфери. 
При томе, ТQМ је првенствено усмерен на смањење варијација у процеси-
ма и елиминацију грешака, ослањајући се на статистичке алате, односно 
речју на унапређење квалитета. Са друге стране, Lean менаџмент је пр-
венствено оријентисан на елиминисање залиха и губитака у времену, пре 
свега, у процесу производње. Комбинација ова два приступа даје најбоље 
резултате.

Резултати истраживања потврђују хипотезу неких аутора (Hoerl и 
Gardner, 2010), да ова два концепта представљају подршку једнан другом. 
ТQМ омогућава спровођење LM, јер без побољшања квалитета, дефекти, 
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отпад, поправке и варијације процеса могу прекинути ток процеса. С дру-
ге стране, LM доприноси да ТQМ буде ефикасан, јер онемогућава кретање 
дефеката кроз процес у великом броју, захваљујући њиховом правовреме-
ном идентификовању (Schonberger, 2008, стр. 6). Ипак, резултати истражи-
вања показују да, и у предузећима у Србији, алати које наведени приступи 
сугеришу, нису на завидном нивоу. Због тога, али и због позитивног иску-
ства у прихватању принципа, којима се наведени приступи руководе, као 
и због могућности остваривања синергетских ефеката, сугерише се обука 
менаџера и свих запослених за примену ових алата и прихватање елемена-
та интегрисаног приступа.

SUMMARY 
BUSINESS ORIENTATION AS A LINK BETWEEN TOTAL 
QUALITY MANAGEMENT AND LEAN MANAGEMENT 

Total Quality Management and Lean Management are two approaches 
to business optimization in function of competitiveness improvement. The 
mentioned approaches are usually presented from different aspects and by 
explaining different ideas they are based on. However, one can ask a question: 
Is it possible to integrate the principles they promote and tools they suggest 
for providing synergic effects on competitiveness? This question is motive for 
the research presented in this paper. Theoretical aspect of the research refers 
to discovering theoretical base for making conclusions in sense of ideas and 
attitudes of some other authors when it is about possibilities for integration 
two mentioned approaches, concluding that the main link that connects them 
is process orientation. Empirical aspect refers to the research of presence of 
those two approaches for optimization of business in enterprises in Serbia 
and possibilities of their integration from the aspect of enterprises’ managers, 
again based on the presence of process orientation in the observed enterprises. 
Assuming that enterprises which have implemented principles and tools 
included in both approaches have better financial performances, data collected 
are analyzed by the tools, such as: descriptive statistics, correlation analysis, and 
analysis of variance.

Key words: process orientation, total quality management, lean management, 
integration, competitiveness.
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СИСТЕМИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ*

САЖЕТАК: Временом се у многим областима пословања 
појавила потреба за аутоматизацијом процеса доношења од-
лука. На тај начин дошло је до формирања такозваних система 
за подршку одлучивању. Систем за подршку одлучивању (De-
cision support system) јесте систем који помаже, односно аси-
стира у процесу доношења одлуке. Под процесом доношења 
одлуке подразумевају се све оне акције које доносилац одлуке 
предузима у циљу њеног доношења. Овај процес зависи од са-
мог контекста, типа одлуке и природе доносиоца одлуке. Си-
стеми за подршку одлучивању подразумевају интерактиван 
однос између корисника и система у циљу доношења опти-
малне одлуке. Да би овај интерактиван однос био ефикасан, 
корисник мора разумети начин функционисања cистема за 
подршку одлучивању, а са друге стране пројектант системa 
за подршку одлучивању мора разумети циљеве и логику 
самог доносиоца одлуке. Систем за подршку одлучивању 
представља надградњу стандардног информационог систе-
ма. Циљ овог рада је да представи основне појмове теорије 

1 skonjikusic@fefa.edu.rs 
2 snesic@fefa.edu.rs
* Овај рад је део научног пројекта “Унапређивање конкурентности Србије у процесу 
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одлучивања, дефинише систем за подршку одлучивању, као 
и да представи компоненте овог система.

Кључне речи: проблеми одлучивања, доносилац одлуке, 
доношење одлуке, систем за подршку одлучивању 

УВОД

На самом почетку, може се поставити питање шта је то одлука и шта 
је то одлучивање? Појмови одлука и одлучивање се користе у свакод-
невном говору и притом се њихово значење подразумева. У литератури 
се могу пронаћи различите дефиниције ових појмова. Заједничко тим 
дефиницијама јесте то што се под одлучивањем подразумева избор. Раз-
личити аутори су прецизирали одлучивање као „избор одређене акције“, 
„избор одређене стратегије“, „избор који води до одређеног жељеног циља“ 
(Holsapple, 1996.). Дакле, под доношењем одлука се може подразумевати 
активност која резултује избором једне од више могућих акција. При томе, 
бира се она акција која доводи до жељених импликација. Другим речи-
ма, дефиниција по којој одлучивање значи од више могућности изабрати 
једну, определити се, најбоље описује суштину процеса одлучивања. 

У класичном приступу одлучивању у коме се бира једна од више по-
нуђених алтернатива,  постављају се одређена питања као што су: колико 
алтернатива треба узети у обзир, да ли се више пажње треба посветити 
проналажењу нових алтернатива, како радити са великим бројем алтерна-
тива а да се ниједна не изостави или занемари, у ком окружењу се доносе 
одлуке, да ли постоје различите врсте одлука? Већ на основу ових почет-
них разматрања може се наслутити комплексност тематике одлучивања. 
(Hausson, 2005.) Важност и сложеност ове области довели су до тога да се 
већ више од седамдесет година развија посебна научна дисциплина под 
називом теорија одлучивања.  

Ако се жели говорити о развоју науке о одлучивању онда је тешко пос-
тавити стриктну временску границу када је почело изучавање ове научне 
дисциплине. Људи су се одувек бавили одлучивањем. На почетку, у поце-
су доношења одлука није било учешћа специјалиста, дакле, изучавање се 
вршило у оквиру матичних дисциплина. Непосредно изучавање почиње 
тридесетих година двадесетог века када започиње развој теорије одлучи-
вања. Теорија одлучивања је интердисциплинарна наука тј. користи знања 
из математике, статистике, економије, примењених наука и сл. На самом 
почетку ова научна област се развијала само као теорија а временом се све 



297

СТР.  295-314

више почела примењивати у пракси, у великом броју подручја људске де-
латности, од управљања индустријским процесима до  финансијског ме-
наџмента, од примене у истраживачким пројектима до примене у привре-
дим гранама.

Срж науке о одлучивању је системска анализа која у својој методоло-
гији користи системски приступ и научну методу. У овој научној области 
проблемима одлучивања се приступа системски и формално. У анализи 
проблема одлучивања посебна пажња се посвећује појмовима као што су 
процес одлучивања, доносилац одлуке, сама одлука. 

Три битне карактеристике одлуке су важност одлуке, време и трошко-
ви везани за доношење одлуке и степен сложености одлуке. Постоје мно-
гобројне поделе одлука па се тако одлуке могу поделити на програмиране 
или непрограмиране затим на рутинске, креативне или преговарачке као 
и на стратешке, тактичке или оперативне итд.  

На слици 1., према (Чупић и др., 2003.), дата је шема онога што се у 
литератури данас подразумева под појмом теорије одлучивања. Шема има 
пет грана (колона) које међусобно нису повезане. Референце прве гране се 
баве општим појмовима, дефиницијама, моделима и методологијом одлу-
чивања. Друга грана је посвећена математичким моделима. На трећој гра-
ни шеме наведене су неке области и дисциплине које имају значајну улогу у 
теорији одлучивања. На четвртој грани су наведене три, у последње време 
изузетно атрактивне области, које доносиоцима одлука пружају директну 
технолошку подршку у процесу одлучивања. На петој грани се наглашава 
снажан утицај нових технолошких приступа на решавање задатка одлучи-
вања у реалном окружењу. 
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Слика 1. Шема концепата повезаних са теоријом одлучивања
Слика 1. Шема концепата повезаних са теоријом одлучивања 
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Одлучивање јесте процес и може се схватити као модел одлучивања. 
Већина реалних проблема одлучивања подразумева и решавање конфлик-
тних ситуација па тиме и теорија одлучивања третира овакве проблеме.

Као што је већ наведено, постоји више дефиниција одлучивања. 
Одлучивање се може дефинисати као избор између одређеног броја ал-
тернатива тако да изабрана алтернатива буде оптимална у односу на по-
сматране критеријуме. Доношењем одлука жели се постићи одређени циљ 
а притом су постављена и одговарајућа ограничења, (Albright, 2011.) Под 
акцијом се подразумева оно што доносиоцу одлуке стоји на располагању 
као могућност избора приликом одлучивања. 

У односу на околности у којима се врши одлучивање, разликују се: 
•	 одлучивање при извесности, случај када су све чињенице везане за 

стање природе тј. за проблем познате;
•	 одлучивање при ризику, стање природе је непознато али се стањи-

ма природе могу доделити одговарајуће вероватноће наступања;
•	 одлучивање при неизвесности, стање природе је непознато и 

стањима природе се не могу доделити одговарајуће вероватноће 
наступања.

Систем за подршку одлучивању јесте систем који помаже тј. асистира у 
процесу доношења одлуке. У овом раду ће се често користити скраћеница 
СПО. Не постоји опште прихваћена прецизна дефиниција појма система 
за подршку одлучивању. Овај термин може да има сасвим различита зна-
чења, нпр.

18) Интерактивни систем или подсистем за помоћ доносиоцима одлу-
ке у

•	 коришћењу комуникационих технологија, података, докумената, 
знања и/или модела

•	 идентификацији, решавању проблема и извршавању задатака у 
процесу одлучивања и

•	 доношењу одлука 

19) Општи израз за рачунарску апликацију, која побољшава личну или 
групну способност доношења одлука

20) Назив академског подручја, које истражује и проучава системе за 
подршку одлучивању у контексту њихове употребе (Мишковић, 
2013.).
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Током времена појавила се потреба за аутоматизацијом самог процеса 
доношења одлука. Почетком седамдесетих година прошлог века појавио 
се софтверски алат (Decision Support Systems) који помаже менаџерима у 
доношењу одлука. У оквиру овог система решавање структуираних пробле-
ма засновано је на математичким моделима, док за решавање неструктуи-
раних проблема менаџери углавном користе искуство и интуицију. У циљу 
превазилажења недостатака претходног система, почетком осамдесетих 
прошлог века развијени су интелигентни системи. Раних  деведесетих раз-
вила се технологија складиштења података-Data Warehouses, менаџерски 
информациони системи-Executive Information systems, системи за инте-
рактивне аналитичке обраде-OLAP, системи пословне интелигенције-
Business Intelligence Sytems и Web-системи. Мало касније појављује се и 
пословна интелигенција. Пословна интелигенција представља скуп алата 
и техника која корисницима омогућава: (1) израду извештаја и постављање 
упита, откривање информацијаи вишедимензионални увид у податке с 
могућношћу интерактивне промене нивоа детаљности, (2) напредне ана-
литичке методе, коришћење статистичких, математичких и других моде-
ла и (3) истраживање података, где се траже нове, претходно непознате и 
потенцијално корисне релације у подацима, пре свега у великим базама и 
складиштима података.

Треба нагласити да улога система за подршку одлучивања није да за-
мени човека у процесу одлучивања, већ да олакшају доношење одлука, тако 
што припремају елементе за боље разумевање самог проблема, могућих 
алтернатива и њихових последица. Пример система за подршку одлучи-
вању је финасијски Веб калкулатор за подршку одлучивању. Релативно 
једноставан Веб систем, који подржава доношење неколико врста одлука у 
области финансија и може се наћи на сајту компаније Леадфусион. Састоји 
се од већег броја апликација типа калкулатор (Мишковић, 2013.).

Одговор на питање: Да ли је боље купити нови или стари аутомобил?, 
где би се улазни подаци односили на услове кредитирања, аутомобиле и 
цене, могуће је потражити применом поменутог Веб сервиса. На осно-
ву конкретних података поменути систем предлаже и образлаже одлуке 
(Мишковић, 2013.).
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Слика 2. Пример система подршке одлучивања

ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Најважнији елементи који утичу на процес доношење одлука по 
Holsapple, 1996. су:

•	 Окружење у коме се одлука доноси, 
•	 Тип одлуке, 
•	 Врста доносиоца одлуке, 
•	 Когнитивна (спознајна) ограничења. 

Да би се процес доношења одлуке успешно спровео потребно је најпре 
упознати се са  окружењем тј. контекстом у коме се одлука доноси. Посеб-
на пажња обраћа се на следеће аспекте:  

•	 Да ли се одлука доноси у новом или већ познатом окружењу. Тако, 
ако је окружење већ познато онда се користи већ постојеће искуство. 

•	 Да ли постоји један доносиоц одлуке или више њих учествују у том 
процесу. Другим речима да ли се одлуке доносе серијски и незави-
сне су једна од друге или се временски преклапају и међузависне су. 

•	 У којој врсти организације се доноси одлука. Ако само једна особа 
доноси одлуке ради се о ценрализованом систему.

•	 Који ниво менаџмента доноси одлуку. Ако одлуку доноси: 
•	 Топ менаџмент, реч је о стратегијском планирању,
•	 Средњи менаџмент, реч је о менаџерској контроли,
•	 Нижи менаџмент, реч је о оперативној контроли,
•	 Оперативно особље, реч је о управљању оперативним перфор-

мансама.
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Важан утицај на формирање СПО система поред контекста одлучи-
вања има такође и тип одлуке. Одлуке се могу класификовати на више на-
чина.

•	 У односу на контекст одлучивања тј. ниво менаџмента који доноси 
одлуку, разликују се стратегијске, менаџерске (административне) и 
оперативне одлуке, (Anderson, 2012.).

•	 У односу на управљачку функцију које имају, разликују се одлуке о 
планирању, организационе одлуке, командне, контролне и коорди-
национе одлуке.

•	 У односу на област примене, разликују се маркетиншке одлуке, фи-
нансијске одлуке, продукционе одлуке, кадровске одлуке и сл.

•	 По структурисаности проблема одлучивања, постоје структурне, 
полуструктурне и неструктурне одлуке. Структурне одлуке се до-
носе у познатом окружењу, то су уобичајене одлуке, понављају се, и 
сам процес доношења одлуке се може  програмирати. Неструктур-
не одлуке се доносе у непознатом окружењу, јединствене су, само 
се једном доносе и тешко се могу програмирати тј. креативне су по 
својој природи. Природа одлуке може се врменом мењати од не-
структурних ка структурним. СПО системи могу бити од помоћи 
у полу и неструктурисаним одлукама где је, такође, неопходно и 
активно учествовање доносиоца одлуке. 

•	 Одлуке могу бити унилатералне или преговарачке. Код прегова-
рачких одлука више лица учествије у доношењу одлука тј. ради се о 
групном одлучивању.

У процесу доношења одлуке важно је одредити која врста доносиоца 
одлуке учествује у одлучивању. Доносиоц одлуке може бити:

•	 Индивидуалан доносилац одлуке,
•	 Тим,
•	 Група,
•	 Организација.

Индивидуалан доносилац одлуке

Индивидуалан доносилац одлуке може бити особа која самостално 
учествује у процесу одлучивања или особа којој у одлучивању као помоћ-
но средство служи и рачунар. Ако се ради о особи која самостално доноси 
одлуку онда различите особе могу имати различит ниво интелигенције, 
знања, обучености, искуства, може се радити о различитим структурама 
личности. Различите особе могу имати различите когнитивне способно-
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сти тј. начин на који користе менталне способности у раду са знањем. Тако, 
на пример, једна особа ће се концентрисати на детаље и биће прецизна док 
ће се друга бавити општим и свеобухватним принципима и идејама. Све 
ово треба узети у обзир приликом креирања СПО система. Усвајају се неке 
опште претпоставке:

•	 Доносилац одлуке може да прима поруке на неком језику. Порука 
је део знања које се преноси. Користи се обичан говорни језик или 
специјализован језик који се користи у неким специфичним облас-
тима као што су финансије, књиговодство итд. Такође се користе и 
визуелни елементи као што су графици.

•	 Доносилац одлуке поседује одређени ниво знања.
•	 Доносилац одлуке може да употреби долазеће поруке и знање које 

поседује и да на основу тога донесе одређену одлуку.

Доносилац одлуке може, такође, бити и особа која користи рачунар у 
процесу одлучивања. Рачунари се појављају у процесу одлучивања у слу-
чају структурираних проблема. Вештачка интелигенција је научна област 
која се бави проширењем могућности рачунара у смислу проширења њи-
хове примене од структурираних ка полу и неструктурираним проблеми-
ма одлучивања. Рачунари се у највећој мери користе као помоћно средство 
које доносилац одлуке користи у процесу одлучивања.

Ако доносилац одлуке има више учесника тада се може радити о тиму, 
групи или организацији. Одлука коју доносилац одлуке са више учесника 
доноси може бити унилатерална или преговарачка. Тим доноси унилате-
ралну одлуку, а група и организација преговарачку.

Тим

Тим доноси унилатералну одлуку тј. одлуку о којој се не преговара. Да-
кле, тим се састоји од члана који доноси одлуку и чланова који помажу у 
процесу доношења те одлуке. Тако менаџер може имати више асистената 
који ће имати своја задужења и помагати му у доношењу одлуке. Асистен-
ти се не баве доношењем одлука тако да нема преговарања. Тим такође, 
може бити састављен од менаџера и СПО система.

Група

Група доноси преговарачку одлуку тј. одлуку о којој се преговара. Чла-
нови групе су сличног нивоа ауторитета. Постоји дакле, више доносиоца 
одлука са сличним овлашћењима. Такође, доносиоци одлука могу да имају 



304

С. КоњиКушић, С. Нешић СиСТеМи ЗА ПоДРшКу оДЛуЧиВАњу

своје асистенте који не доносе одлуке. Међу доносиоцима одлука не постоји 
хијерархија. Примери групе су управни одбори предузећа, порота, коми-
тети, панели итд. Такође, сваки члан групе може бити један засебан тим 
са својим асистентима и СПО системом. Затим и цела група може имати 
један заједнички СПО систем, такозвани групни СПО. Тај систем може, на 
пример, да ради са групним браинстормингом или да сакупља идеје свих 
учесника и дистрибуира их другима уз анонимност творца идеје. Групно 
одлучивање има предности јер је знање које поседује група веће а такође 
је и интензивнија размена идеја и информација. Мана је та, што понекад 
више учесника ограничавају један другог а такође се троши више времена 
и енергије у процесу одлучивања. Понекад се може догодити и то да група 
донесе неке екстремније тј. ризичније одлуке јер је и одговорност за доне-
сену одлуку групна. У табели 1. су дате неке од карактеристика групног од-
лучивања тј. добре и лоше стране оваквог одлучивања. Која ће се од ових 
карактеристика остварити зависи од фактора као што су контекст доноше-
ња одлуке, тип одлуке, компатибилност учесника у групи и сл. 

Табела 1. Карактеристике групног одлучивања

Карактеристике групног одлучивања

Потенцијалне предности Потенцијалне мане

Знање се акумулира Конфликти у знању и мотивима 
учесника

Учесници стимулишу и инспиришу једни друге Више учесника ограничавају 
један другог

Учесници се више труде јер је у питању и социјални 
аспект (могу добити признање групе тј. друштва)

Састанци могу да утроше више 
времена и енергије

Избегава се доношење екстремних одлука Одлуке су превише 
конзервативне

Извор: аутори

Организација

Организација је доносилац одлуке који има више учесника и који до-
носи преговарачку одлуку. Чланови организације имају неједнаке нивое 
ауторитета и њихова координација је високо структурисана. Организа-
ције обједињавају неке особине тимова и неке особине група. Као и групе 
и организације имају више доносиоца одлука. Међутим, због постојања 
хијерархије унутар организације, сваки доносилац одлуке има своју на-
длежност. Сваки доносилац одлуке може имати и своје асистенте и СПО 
систем. Централно питање јесте који механизам користити за расподелу 
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моћи доношења одлука на различите нивое ауторитета. Одговор зависи 
од тога како је организација дизајнирана. Тако, постоји много начина да 
се одреди како неки учесник може да искористи своја овлашћења, како 
решити конфликте произишле из различитих нивоа овлашћења и како ко-
ординисати учешће менаџера. 

Табела 2. Врста доносиоца одлуке и одговарајуће карактеристике

Врста доносиоца одлуке

Индивидуа Тим Група Организација

Учесници Један Више Више Више

Доносилац одлуке Један Један Више Више

Овлашћење доношења 
одлуке Једна особа Једна особа

Мање или више 
подељено на све 
учеснике

Неједнако 
расподељено на 
учеснике

Врста доносиоца одлуке

Индивидуа Тим Група Организација

Формална комуникација 
међу учесницима

Не 
постоји 

Релативно 
структурирана

Релативно мало 
рестрикција Врло структурирана

Подела рада у процесу 
доношења одлуке

Не 
постоји 

Подељена је на 
специјалисте тј. 
асистенте

Релативно мало 
заступљена

Стриктна, на основу 
организационе 
структуре

Извор: аутори

Под процесом доношења одлуке подразумевају се све оне акције које 
доносилац одлуке предузима у циљу постизања одлуке. Овај процес за-
виси од контекста одлуке, типа одлуке и природе доносиоца одлуке. Без 
обзира на све ове елементе постоје три основне фазе процеса доношења 
одлуке. То су истраживање самог проблема, дизајнирање тј. пројектовање 
модела одлучивања и на крају само доношење одлуке. У фази истражи-
вања сакупљају се подаци о проблему одлучивања тј. сакупља се знање 
неопходно за доношење одређене одлуке. У фази дизајнирања доносилац 
одлуке формулише расположиве алтернативе. Доносилац одлуке се може 
поново вратити на претходну фазу ако утврди да је потребно истражити 
још неку област везану за дати проблем. Такође, ове две фазе могу се и 
преклапати. 

Постоје различите стратегије које доносилац одлуке може да примени 
у процесу доношења одлуке. Неке од најпознатијих према (Holsapple, 1996.) 
су:
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•	 Оптимизирање

У овом поступку најпре се дефинишу критеријуми на основу којих се 
пореде постојеће алтернативе. Критеријуми имају различите тежине. Бира 
се она алтернатива која је најбоља тј. која највише задовољава дате  крите-
ријуме. 

•	 Задовољење

Постоји мали број критеријума и изабрана алтернатива мора да задо-
вољи све дате критеријуме. Сви критеријуми су подједнако важни.

•	 Елиминација по аспектима

Алтернативе се елиминишу ако не задовољавају први аспект (крите-
ријум) па онда други итд. све док не остане једна алтернатива. Ако остане 
више од једне тада се уводе нови аспекти. Редослед аспеката је веома ва-
жан пошто алтернатива може да отпадне по првом аспекту а да је боља од 
осталих по другим аспектима. Аспекти се зато сортирају по тежинама од 
најважнијег према мање важнима.

•	 Инкрементација

Алтернативе се пореде са постојећом алтернативом тј. акцијом која се 
тренутно примењује. Идеја је да се направи низ одлука и да се бира све 
боља и боља алтернатива сукцесивно. 

•	 Мешовито скенирање

Под скенирањем се подразумева потрага, сакупљање, процесирање, 
валуација и додељивање тежина информацијама. Најпре се грубо поређају 
све алтернативе и одбаце се оне које су одмах неприхватљиве. Затим се 
преостале детаљиније разматрају и опет одбаце неприхватљиве и тај пос-
тупак се наставља док се не напави коначан избор.

•	 Аналитички хијерархијски процес (АХП)

Дефинишу се критеријуми, субкритеријуми и алтернативе. Упоређују 
се критеријуми и доносилац одлуке одређује који од два критеријума је 
важнији додељујући оцене од 1/9 до 9. Резултати се приказују матрицом. 
Исти поступак се примењује и на  субкритеријумима и алтернативама у 
односу на све критеријуме. АХП даје на основу израчунатих матрица скалу 
важности. На крају се све добијене скале агрегирају што резултује поре-
тком алтернатива (Марић, Коњикушић, 2009.).
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СПО системи се разикују у зависности од тога за коју од ових стратегија 
се примењују. У неким случајевима процедура се може потпуно испрогра-
мирати а у неким је неопходан велики удео доносиоца одлуке.

У процесу доношења одлуке доносиоцу одлуке је потребна такозвана 
подршка у одлучивању. Могу се поставити следећа два питања: 

•	  Зашто је доносиоцу одлуке потребна помоћ?
•	  Која је природа те помоћи?

Зашто је доносиоцу одлуке потребна помоћ?

Због одређених лимита са којима је доносилац одлуке суочен. 
•	  Когнитивни лимити. Људски ум је ограничен у смислу складиштења 

и процесира знања. Човек не може да зна све и да зна сво вре-
ме. Способности човека су врло мале у поређењу с целокупним 
знањем које постоји у свету. Доношење одлука је врло повезано са 
манипулацијом знањем. СПО системи повећавају когнитивни ка-
пацитет особе (Daft,2002.).

•	  Економски лимити. Да би се постигао циљ повећања когнитивне 
способности човека може се такође и формирати веома велики тим 
али је тај приступ веома скуп. Такође се повећавају активности и 
трошкови везане за комуникацију и координацију у оквиру тима.

•	  Временски лимит. Чак иако не постоје остали лимити овај лимит 
утиче на то да се доношење одлуке мора извршити у унапред огра-
ниченом временском року. СПО системи су средство којим се овај 
услов може испунити имајући у виду да је рачунар  много бржи у 
процесирању неких знања од човека.

Која је природа те помоћи?

СПО систем и доносилац одлуке представљају тим. Тај тим може да 
донесе одлуку или да буде део групе или организације која доноси одлуку. 
СПО систем може да користи и асистент у оквиру тима као и цела гру-
па или организација. Такође, може више корисника да кориси исти СПО. 
СПО системе карактерише једна или више од следећих особина:

•	 Одмењује или допуњује индивидуу у сакупљању, трансформацији 
и истраживању знања, 

•	 Нуди савете, евалуирање, чињенице, анализе и дизајн,
•	 Симулира корисникову перцепцију, машту или креативност,
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•	 Координира интеракцију између учесника у случају доносиоца од-
лука који се састоји од више учесника.

На основу до сада реченог јасно је да се у процесу одлучивања јављају 
СПО системи као подршка и помоћ у самом поступку доношења одлуке. У 
наредном поглављу биће речи о појму и основним карактеристикама сис-
тема за подршку одлучивању.

ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ СИСТЕМА ЗА ПОДРШКУ 
ОДЛУЧИВАЊУ

“Системи за подршку одлучивању су информациони системи који су 
слични и комплементарни стандардним информационим системима и 
имају за циљ да подржавају, углавном, пословне процесе доношења одлу-
ка. Представљају симбиозу информационих система, примене низа функ-
ционалних знања и текућег процеса доношења одлука” (Чупић и др., 1992).

Оно што је заједничко различитим дефиницијама тј. основни елементи 
система за подршку одлучивању су:

•	 Скуп процедура базиран на моделима за обраду података, 
•	 Интерактивни информациони систем, 
•	 Помаже доносиоцу одлуке у процесу одлучивња.

Основне карактеристике система за подршку одлучивању се могу ис-
таћи поређењем са класичним информацион системима тј. системима за 
електронску обраду податка (ЕОП). Системи за подршку одлучивању под-
разумевају интерактиван однос између корисника и система у циљу до-
ношења оптималне одлуке. Да би овај интерактиван однос био ефикасан 
корисник мора разумети начин функционисања СПО а са друге стране 
пројектант СПО мора разумети циљеве и логику самог доносиоца одлу-
ке. СПО представља надградњу стандардног информационог система. Ос-
новне разлике између класичних информационих система и система за 
подршку одлучивању су:

Класични информациони системи
•	 Користе се за структурно одлучивање тј. користе се за доношење 

оперативних и тактичких одлука
•	 Корисник је пасиван
•	 Обично га користи оперативно особље једног предузећа
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•	 Обрађује податке настале у прошлости и садашњости
•	 Најзначајнија особина је конзистентност
•	 Основни циљ је манипулација подацима

Системи за подршку одлучивању
•	 Користе се за подршку у полуструктурираним и неструктурира-

ним проблемима тј. користе се за доношење стратешких одлука
•	 Корисник је активан тј. постоји интерактиван однос између ко-

рисника и система
•	 Користе га руководиоци
•	 Бави се анализом и пројектовањем будућих стања и ситуација
•	 Најзначајнија особина је флексибилност
•	 Основни циљ је помоћ у одлучивању

Приказан је преглед неких од најзначајнијих крактеристика система за 
подршку одлучивању (Turban, 2010.):

•	 Структурираност проблема. СПО су намењени решавању полу и 
неструктурираних проблема карактеристичних за стратегијски и 
делом тактички менаџмент.

•	 Еволуциони и спознајни аспекти. СПО карактерише еволуциони 
процес. Проблем на почетку није потпуно одређен. Уз помоћ систе-
ма повећава се ниво перцепције, како самог проблема тако и његове 
структуре, што омогућује боље и тачније представљање проблема.

•	 Начин рачунарске обраде података. СПО карактерише интерак-
тивна обрада. 

•	 Језици програмирања. Због комплексности проблематике користе 
се виши нивои програмских језика за комплексне проблеме. Језик 
мора да дозволи брзу и лаку промену у дефиницији проблема и/или 
претпоставки. Језик мора да омогући једноставну употребу систе-
ма од стране крајњег корисника јер је СПО намењен менаџеру као 
крајњем кориснику а не рачунарском особљу. Интерактивна приро-
да СПО система остварује се интерактивним програмским језиком. 
СПО користи најсавременије програмске језике IV генерације 
(објектно орјентисане, визуелне, евент-дривен).

Компоненте СПО система

Минимална конфигурација сваког система за подршку одлучивању 
састоји се од три подсистема:
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•	 систем података,
•	 систем модела,
•	 систем дијалога.

Подсистем података представља организацију података која одговара 
потребама СПО система (Sugumaran, 2011.). То су базе података. Основу 
система чини база података и од карактеристика система за управљање 
базом података у многоме зависе карактеристике СПО система у целини.

Подсистем модела треба да омогући сваком СПО интеграцију присту-
па подацима и моделима одлучивања. Тај посао је изузетно сложен, јер 
због уобичајене структуре модела подразумева постојање коректних улаз-
них података и одговарајућу предају излазних резултата кориснику. Када 
се има у виду природа процеса одлучивања јасно је што су и данас комуни-
кације и управљање моделима практично препуштени доносиоцима од-
лука као ручни и интелектуални процес. Типични модели који се налазе у 
бази модела СПО спадају у групу стратешких и тактичких са могућношћу 
укључивања и врло специфичних модела за поједине апликације.

Подсистем дијалога по својој основној функцији треба да омогући и 
то на најједноставнији и лакши начин, комуникацију између корисника и 
СПО система. То је свакако управо због корисника који по правилу нису 
информатички специјалисти, основни разлог због чега је овај подсистем и 
најважнији. 

Кориснички интерфејс (систем за управљање дијалогом) у СПО сис-
темима је кључни елемент за њихов успех, јер је то корисников контакт са 
системом. Овај вишепрозорски дијалог се обично састоји од групе менија 
и икона, хијерархијски организованих, који омогућавају приступ ресурси-
ма неопходним за обезбеђивање функција подршке одлучивању. Менији и 
иконе омогућавају кориснику да селектују различите функције као што су:

•	 приказ форми за унос података,
•	 приказ и штампање извештаја,
•	 извршавање модела уз поштовање критеријума одлучивања,
•	 помоћ при избору алтернатива,
•	 надзор одлука итд.

Реализација СПО система
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Процес развијања и реализације СПО система може дуготрајан и ску-
поцен. Већина корисника СПО система жели да их самостално развија на 
брз, јефтин и једноставан начин. Да би се удовољило овим захтевима и да 
би се повећала продуктивност пројектовања, користе се разни производи 
савремене информационе технологије, а развијени су и посебни софтвер-
ски модули за пројектовање СПО, (Parmigiani, 2009.). Све до данас доступ-
не софтверске модуле можемо поделити у три групе:

•	 СПО алати,
•	 СПО генератори,
•	 СПО апликације.

Алати за реализацију СПО система су најфундаменталнији ниво при-
мене информационе технологије у развоју система за подршку одлучи-
вању. Ту спадају:

•	 оперативни систем, посебно његови делови који се односе на 
приступ машини тј. унос података и графички приказ;

•	 програмски језици;
•	 системи за управљање базама података - релационе базе података;
•	 упитни језији нпр сqл;
•	 системи за управљање базама модела - статистички, финансијски, 

руководилачки, квантитативни модели;
•	 графички системи дијалога; 
•	 комуникациони софтвер - мрежни оперативни системи, дистрибу-

иране базе података и модела.

Генератори за реализацију СПО система добијају се међусобном комби-
нацијом различитих СПО алата. Њиховим коришћењем даље се олакшава 
имплементација конкретног СПО система. Данас су карактеристике са-
временог генератора СПО система такве да омогућују кориснику да самос-
тално реализује СПО уз минималну помоћ информатичких стручњака. То 
су заправо пакети одговарајућих програма који обезбеђују скуп функција 
неопходних за градњу већине СПО система специфичне намене.

Апликације СПО су СПО системи специфичне намене. То су програ-
ми који актуелно асистирају у процесу одлучивања. Ове програме мо-
гуће је направити на два начина: комбиновањем СПО алата и генератора 
(софтвери који већ постоје) уз евентуално усаглашавање, и пројектовањем 
потпуно нових софтверских решења за поједине апликације. Однос цена-
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ефикасност-време је одлучујући фактор избора начина генерисања СПО 
система специфичне намене. 

ЗАКЉУЧАК

Систем за подршку одлучивања, као и човек, поседује складиште знања 
и механизме одлучивања тј. правила на основу којих се доносе одлуке. Као 
што је већ напоменуто, неопходна је комуникација између СПО и особе 
која доноси одлуку. Доносилац одлуке мора да зна које врсте проблема си-
стем може да решава, а систем мора да буде дизајниран на тај начин да 
„препознаје“ поруке које прима од човека. 

Доносилац одлуке мора да има способност да препозна ситуацију када 
је потребно донети одлуку пошто таква информација споља може да дође 
у имплицитном или експлицитном облику. Човек као доносилац одлуке 
такву информацију експлицитно „саопштава“ СПО чиме иницира поче-
так процеса доношења одлуке у коме СПО асистира човеку.

Без обзира на контекст одлучивања, тип одлуке, тип доносиоца одлуке 
и тип процеса доношења одлуке, постоје одређене заједничке активности у 
раду са знањем које спроводи доносилац одлуке. Ради се о тумачењу онога 
што се посматра, асимилирању знања, препознавању потребе за одлучи-
вањем, стицању нових знања из окружења, постављању проблема самом 
себи, решавању проблема на основу постојећег знања, чувању решења про-
блема, резултата одлучивања и знања о томе шта треба урадити. Свака од 
ових активности може бити подржана од СПО.

Развој технологије за подршку одлучивању последњих деценија до-
вео је до појаве колаборативно-комуникационих технологија и система за 
подршку групном раду на доношењу одлука, мобилних апликација за ко-
ришћење рачунарске подршке одлучивању у свим ситуацијама.

Нове технологије развоја СПО се ослањају на анализу информација 
доступних на Инернету методима истраживања података, као и новим 
технологијама представљања и коришћења знања. Развој ових технологија 
омогућио је успешну примену СПО у различитим областима. Савремени 
СПО садрже велику класу софтверских решења који су базирани на моде-
лима, од једноставних калкулатора, преко софтвера за оптимизације и си-
мулације, информационих система за пословне анализе до интелигентних 
система и система заснованих на знању или експертних система. Софтвер 
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за изгрању ових система обухвата савремене програмске језике, комуни-
кационе и Веб технологије и алате пословне интелигенције. Назив СПО 
се данас користи и као општи назив за скуп метода и као назив за посеб-
не софтверске системе и апликације, које пружају подршку доносиоцима 
одлука. СПО имају одређене заједничке елементе, од којих је најважније 
постојање модела, који омогућава анализу и интерпретацију података у 
конкретним проблемским ситуацијама. 

SUMMARY 
DECISION SUPPORT SYSTEM

In many aspects of modern business there‘s a growing need for automating 
the process of decision-making. This led to the formation of Decision support 
systems, developed to help and assist along the process. The decision-making 
process involves all the actions that the decision maker is expected to take in 
order to reach the conclusion. This process depends on the context and type of the 
decision to be made, and the nature or the style of the decision-maker. Decision 
support systems include an interactive relationship between the user and the 
system in order to make optimal decisions. To make this interactive relationship 
effective, on the one hand the user must understand the way Decision support 
systems work, and on the other hand the designer of Decision support systems 
must understand the goals and logic of the decision-maker. Decision support 
system relies on and is built upon the standard information system. This paper 
is aimed at presenting the basic concepts of the decision making theory, defining 
Decision support system, and introducing its components.

Keywords : decision making process, decision-maker, Decision support 
system
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ABSTRACT:The aim of this paper is to explore the influence 
of specific aspects of job satisfaction on turnover intentions in 
Serbian companies. The starting premise is Herzberg’s two-factor 
theory. Herzberg contends that job satisfaction is only aresult of 
intrinsic factors - the content of work, possibilities for an individ-
ual to express themselves through work and develop their capacity 
and self-esteem. Extrinsic factors such as salary, management style, 
interpersonal relationships and job security can only contribute to 
the absence of dissatisfaction, but do not have the power to encour-
age a sense of satisfaction. Research into the effects of intrinsic and 
extrinsic satisfaction on turnover intentions has beenconducted in 
the form of a survey, using a structured questionnaire that was 
filled out by 234 employees from several companies in Serbia. The 
statistical results show that both forms of job satisfaction (intrinsic 
and extrinsic satisfaction) establish an inverse relationship with 
the intentions of employees to leave their present jobs. The paper 
also confirms a significant impact of extrinsic factors of satisfac-
tion on turnover intention among Serbian employees unlike the 
intrinsic factors.
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isfaction, turnover intention.

iNtRoductioN

Over the past years, scholars have been directing much effort to investigating 
employees’ turnover intentions towards their organizations. Acknowledging 
the strategic importance of human capital, organizations adapt the strategic 
practices of human resource management to recruit, develop and retain this 
valuable asset. Retaining human capital is very important in the ever-increasing 
competition to employ the most valuable employees in the marketplace. 

Why employees leave or intend to leave current job is an issue faced by almost 
every organization, especially because they must succeed in adapting to changing 
market forces to retain key employees. In response to employee turnover, especially 
voluntary turnover, Mobley and colleagues (Mobley, Griffeth, Hand, Meglino, 
1979) proposed a theoretical causal process to explain this phenomenon. The 
process consists of four coreantecedents of employee turnover. In addition to 
demographic characteristics that may influencedecisions of employeeswhether 
toretain or leave their jobs, the authors explore job satisfaction and work 
environment. The work environment factors significantly shape employee job 
satisfaction, which in turn shapes turnover intention. Finally, turnover intention 
influences voluntary turnover.

Theories of employee turnover have for long suggested that job satisfaction 
plays an important role in the processes leading to turnover(Boswell, Boudreau 
&Tichy, 2005).In particular, central to most turnover theories is the notion that 
job satisfaction directly and negatively relates to employees’ intentions to quit 
their jobs (i.e., turnover intentions),which positively relate to the actual turnover.
Indeed, meta-analyses of over 100 empirical studies (Griffeth, Hom & Gaertner, 
2000) have documented the negative relationships of job satisfaction with 
turnover intentions and actual turnover.

Because of its significant effects on the turnover intention, the interest in 
investigating job satisfaction has not subsided. In our conditions, however, the 
most typical research is educational testing of job satisfaction, whereas there is 
almost no comprehensive research ofthe levels of job satisfaction in enterprises 
or certain branches of economy. An exception is the job satisfaction research 
among health workers which has recently become regular on the territory of 
the Republic of Serbia, due to the delicacy of the profession. In order to promote 
job satisfaction as an important role in understanding employee behavior 
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and turnover intention, this paper presents an important contribution to 
understanding those satisfaction factors which affect the decisions of employees 
to retain or leave their job. 

the theoReticaL bacKGRouNd aNd hypotheSeS

Job satisfaction

Simply put, job satisfaction is the extent to which people like their jobs 
(Spector, 1997). Job satisfaction is an important attitude for several reasons. For 
employees, job satisfaction has ramifications for subjective well-being (Judge & 
Hulin, 1993) and life satisfaction (Judge& Watanabe, 1993). Among managers, 
job satisfaction is often considered an important influence on employee behavior 
and, ultimately, organizational effectiveness (Spector, 1997).

Job satisfaction may be defined as a pleasurable or positive emotional state 
resulting from the appraisal of one’s job or job experiences (Dunnette&Locke, 
1976). This positive feeling results from the perception of one’s job as fulfilling 
or allowing the fulfillment of one’s important job values, provided these values 
are compatible with one’s needs.

Job satisfaction is “[…] an individual’s attitude towards his job. Job 
satisfaction results from their perception of their jobs and the degree to which 
there is a good fit between the individual and the organizations”(Ivancevich, 
Olekalns& Matteson, 1997: 86). A person with a high level of job satisfaction 
invariably has positive attitudes towards his/her job; while a dissatisfied person 
has negative attitudes about his/her job. Conceptually, it is about a wider 
structure which is concerned with all or most characteristics of the job and the 
working environment, within which the employees are rewarded, fulfilled and 
satisfied, or frustrated and dissatisfied (Weiss, 2002). All previous arguments are 
based on a generally held assumption that the overall job satisfaction is related 
to the complex set of mutual relationships between tasks, roles, responsibilities, 
interactions, incentives and rewarding employees (Bowling&Hammond, 2008).

Two approaches are used for determining and measuring job satisfaction: 
the holistic and the indirect (additive) approach. 

The holistic approach defines satisfaction as an affective relationship in 
which an individual’s affection towards their job is expressed through their 
attachment to work, commitment to work and the importance the job has for 
them. According to the indirect (additive) approach, general job satisfaction is 
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the sum of satisfactions of individual aspects of the job which contribute to the 
total satisfaction to the degree which is significant for the individual. The list 
of factors which realize the effect on the job satisfaction degree differs among 
authors, but what they all have in common arethe organizational conditions and 
personal traits of an individual.

Kates says that job satisfaction consists of several dimensions: attachment to 
a group, intrinsic satisfaction which results from performing certain tasks, the 
feeling of belonging to a work organization, satisfaction with the material status 
and job status (Kates, 1950). Sheridan and Slocum (1975) determined a ranking 
of what workers most want at work. The first place belongs to “the possibility 
for the job to be carried out well“, and the second to “a manager who wants to 
listen and help the worker“. After „being paid according to the competences“, 
“the possibility for promotion“ and “being paid by unit“, “good associates“ 
take the sixth position. A Research Report by the Society for Human Resource 
Management - SHRM for 2011 lists the following as the most important aspects 
of professional satisfaction: job safety and the possibility of using their own 
knowledge and competences; financial stability of an organization; relationships 
with the superiors; reimbursement/salary and the content of the job. 

As opposed to this, Herzberg considers job satisfaction only as a product 
of job content, an opportunity for an individual to express themselves through 
work, to develop their capacities and self-respect; other factors, such as salary, 
management style, interpersonal relationships and job safety can only contribute 
to the absence of dissatisfaction, but they do not have the strength to create the 
feeling of satisfaction (Herzberg, Mausner & Sniderman, 1959).  

Herzberg proposes two basic assumptions:
•	 Job satisfaction and dissatisfaction are not the two opposite ends of the 

same continuum,but two separate constructs caused by various factors 
(satisfaction - lack of satisfaction, dissatisfaction - lack of dissatisfaction);

•	 External factors (hygiene) that controlled management acting to 
dissatisfaction ordissatisfaction absence. External factors are not 
motivators because when they are absent they cause dissatisfaction 
(prevent activation of other groups of factors - motivator), and when they 
are present they cause absence of dissatisfaction, but have no impact on 
increasing motivation.

Internal (intrinsic) factors – motivators are: work full of challenges, success 
and achievement, responsibility, advancement and recognition, while the 
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external (extrinsic) or preventive factors are: interpersonal relations, salary, 
management and executives, working conditions and job security.

Meanwhile, a relevant research by Spector (1997) and Hirschfeld (2000) 
indicates that different aspects of job satisfaction could be split according to 
Herzberg’s two dimensions. The intrinsic satisfaction refers to job tasks and job 
content such as variety, autonomy, skill utilization, self-fulfillment and  personal 
growth. And at the same time, Buitendach and Witte (2005) state that extrinsic 
motivation refers to other factors such as salary, co-workers and work conditions.

Job satisfaction therefore, as an important work variable has significant 
influence on anindividual worker as well as an organization. Many scholars 
believe that job satisfaction can affect workers’ behavior and influence work 
productivity, employee absenteeism, work effort and turnover. For example, job 
satisfaction has been found to predict emotional well-being or psychological 
health of workers (Begley& Czajka, 1993); overall individual well-being (Diaz-
Serrano& Cabra-Vierra, 2005) as well as intention of job leaving (Gazioghu& 
Tansel, 2002). To the organization, the more employees are satisfied, the more 
they are likely to earn profit for the organization, as low turnover and higher 
productivity are ensured (European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, 2007). Studies have also established a significant 
relationship between job satisfaction and employee commitment, turnover, 
absenteeism, productivity and occupational stress (De Nobile&McCormick, 
2005), organizational commitment (Hassan, Hassan&Mabekoje, 2008), burnout 
(Bacharach, Bamberger& Conley, 1991), turnover intention (Hulin, Roznowski& 
Hatiiya, 1985).

Turnover intention

Intention to turnover refers to an individual’s perceived probability of 
staying or leaving an employing organization (Cotton& Tuttle, 1986). Tett and 
Meyer (1993), on the other hand, refer to turnover intentions as a conscious and 
deliberate willfulness to leave the organization.

Numerous researchers have attempted to answer the question of what 
determines people’s turnover intention by investigating possible antecedents 
of employees’ turnover intentions(Kalliath, Beck, 2001). While actual 
turnoverbehavior is the primary focus of interest to employers and researchers, 
turnover intention is argued to be a strong substitute indicator for such behavior. 
In his study, Moore (2002) found that lack of job satisfaction is among the factors 
that contribute to people’s intention to quit their jobs. To date, there has been 
little consistency in findings, which is partly due to the diversity of employees 
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included in the research and the lack of consistency in the results. Therefore, 
there are several reasons why people quit one organization for another or why 
people leave organization. The experience of job-related stress (job stress), a 
range of factors that lead to job related stress (stressors), lack of commitment in 
the organization and job dissatisfaction all lead the employeesto resign (Firth, 
Mellor, Moore & Loquet, 2007). This clearly indicates that these are individual 
decisions which make a person quit a job. There are also other factors, like 
personal agency, which involves a sense of powerlessness, locus of control and 
personal control. Locus control refers to the extent to which people believe that 
the external factors such as chance and powerful others are in control of the 
events which influence their lives (Firth et al., 2004). Rita-Negrin and Tzafrir 
(2004) argue that employees quit organizations due to economic reasons. Using 
an economic model, they show that people quit organizations due to economic 
reasons and that these can be used to predict the labor turnover on the market. 
Solid local labor market conditions improve organizational stability (Schervish, 
1983). Large organizations can provide employees with better chances for 
advancement and higher wages, and hence ensure organizational loyalty 
(Idson&Feaster 1990). Trevor (2001) argues that local unemployment rates 
interact with job satisfaction to predict turnover in the market. Other authors 
emphasize following causes of turnover intentions - emotional exhaustion, lower 
levels of intrinsic satisfaction, dissatisfaction with salary and dissatisfaction with 
the opportunities for promotion (Harrington et al., 2001).

Job satisfaction is one the factors that contribute to people’s intention to 
quit their jobs (Moore, 2002); however, it is important from both manager’s and 
the individual’s perspective to understand the factors that mediate between job 
stress and turnover intention.

Job satisfaction and turnover intention

We focus primarily on changes in turnover intentions over time, as opposed 
to turnover behavior, as the key criterion, for several reasons. Firstly, the direct 
job satisfaction–turnover intentions link is central to most turnover theories 
and few would dispute the theoretical and empirical link between these two 
constructs. Secondly, even though there is no perfect relationship between 
turnover intentions and turnover behavior, and the two capture distinct 
constructs, turnover intention has been identified as the most reliable indicator 
of turnover behavior (Griffeth et al., 2000). Third, there is also evidence that, 
when employees with higher turnover intentions stay with their organizations, 
they tend to engage in fewer organizational membership behaviors and to 
underperform in their jobs (Cropanzano, Rupp & Byrne,2003). Thus, turnover 
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intentions have been linked to other important organizational behaviors beyond 
just turnover. 

Many studies conducted in different settings found a significant negative 
correlation between the facets of job satisfaction and turnover intention. Rahman 
at al. (2008) found that job satisfaction had negative effects on turnover intentions 
of IT professionals. According to Brough and Frame (2004) job satisfaction is 
a strong predictor of turnover intentions. Steven and John conducted a study 
to assess job satisfaction facets and turnover intention of software developers. 
They took nine facets of job satisfaction in order to see its impact on turnover 
intention.Turnover intention showed a significant negative correlation with all 
job satisfaction facets: pay, promotion, supervision, benefits, rewards, working 
condition, workers, nature of work, communication. It was noted also that 
the lack of employees involvement in decision making, dissatisfaction with 
management, job uncertainty and dissatisfaction with promotion contribute to 
turnover intention (Albaugh, 2003).

In accordance with the above, the aim of the research was related to 
investigating the effects of intrinsic and extrinsic aspects of job satisfaction on 
turnover intentions. Inspired by Herzberg’s theory of motivation, we have tried to 
check stronger influence of extrinsic factors satisfaction on employees’ turnover 
intention. Herzberg found that the pay, working conditions, interpersonal 
relationships, relationship between managers and employees, policy and work 
organization primarily cause dissatisfaction, as opposed to intrinsic factors 
related to the job itself and the personality of the individual. In other words, if the 
value of extrinsic factors is on a very low level, the employee will be dissatisfied, 
otherwise, not necessarily satisfied. Therefore, it is possible to set the following 
hypotheses: 

H1: There is a negative correlation between satisfaction (intrinsic and 
extrinsic) and turnover intention.

H2: The impact of extrinsic satisfaction on turnover intentions is more 
important than the effects of intrinsic factors. 

ReSeaRch Method

The purpose of this study was not only to advance our understanding of the 
relationships among the facets of job satisfaction and turnover intentions, but to 
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measure which job satisfaction facets are most significantly related to turnover 
intentions among employees in Serbian enterprises. 

Sample

In the period from November 2013 to January 2014 a research was carried 
out by using a sample which encompassed several companies of different 
activities in private ownership and one enterprise in public ownership (Pension 
and Disability Fund of the Republic of Serbia). The research was carried out on a 
random sample of 234 employees, 166 employed in branches of the Pension and 
Disability Fund of the Republic of Serbia in Belgrade, Kruševac, Niš and Zaječar, 
68 employed in the private sector for informatics and publishing. In the sample, 
there were 68 men (13, 9%) and 166 women (34%). The age of respondents ranged 
from 26 to 58, with the average age of a respondent – 41, and a standard deviation 
– 7, 6. The working years range among the respondents was from 1 to 35, with 
the average number of working years – 15, and a standard deviation of 7, 9.

Table 1: Descriptive Statistics (working year, age)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Working years 233 1 35 15,05 7,974

Age 234 26 58 41,04 7,600
Valid N (list wise) 233

Table 2: Descriptive Statistics (gender)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

254 52,0 52,0 52,0
men 68 13,9 13,9 66,0

women 166 34,0 34,0 100,0
Total 488 100,0 100,0

Measures

Job satisfaction scale (2005) developed by Singh and Sharma has been used, 
and it is comprehensive in nature. It is succinct, reliable and valid, and can be 
applied to any of the employees. This scale measures the level of job satisfaction 
which an employee perceives from various conditions and constituents of their 
job. The items included aspects of both intrinsic and extrinsic satisfaction. The 
items were satisfaction with theworking conditions (choice of personal way of 
working, the time for work completion, work organization, work area, information 
within the organization, salary); professional development (opportunities for 
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promotion, education); relationship with the managers (support of the managers, 
the possibility of presenting ideas to managers); interpersonal relations and 
cooperation with colleagues, and general job satisfaction.

One categorywas usedto measure the turnover intention. Respondents were 
asked about this category to indicate whether they have turnover intentions or 
not.

Data Analysis

The data were analyzed using the methods of descriptive statistics and 
reliability analysis. The hypotheses were tested using regression analyses. 
Satisfaction with all aspects of work and general job satisfaction was assigned an 
average score on a scale of 1 to 5, where 1 equals “very dissatisfied” and 5 equals 
“very satisfied”. The turnover intentionwasregistered through an average score 
on a scale from 1 to 2, where 1 equals “no turnover intention”, 2 means there 
isturnover intention. The database was created in SPSS 20.0, in which data were 
statistically analyzed.

ReSuLtS

The descriptive statistics for the variables used to test the hypothesis are 
presented in Table 3. Scores for direct cooperation with colleagues, time for work 
completion, support of the managers, presenting ideas to managers, interpersonal 
relationships, choice of personal way of working, work organization, information 
within the organization, working area, opportunity for education, opportunity 
for job promotion, salary and general job satisfaction are ranged from 1.0 to 
5.0 on a 5-point Likert scale. Turnover intention scores are ranged from 1.0 to 
2.0. Opportunity for job promotion had the lowest mean score, with a value of 
2, 88. The standard deviation for this variable was 0, 864. Followed by work 
organization which has a value of 2, 89 is information within the organization 
and salary with the value of 2, 97. The direct cooperation with colleagues variable 
had the highest mean score, with a value of 3, 72. Direct cooperation with 
colleagues scores were skewed toward higher values with a standard deviation of 
0,708. The turnover intentions variable had amean score of 1, 70 and a standard 
deviation of 0,212.
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Table 3: Job satisfaction and turnover intention (descriptive statistics)

Mean Std. Deviation Variance
Direct cooperation with colleagues 3,72 ,708 ,502
Time for work completion 3,32 ,942 ,888
Support of the managers 3,24 ,998 ,996
Presenting ideas to managers 3,17 1,061 1,127
Interpersonal relationships 3,26 ,970 ,940
Choice of personal way of working 3,46 ,931 ,868
Work organization 2,89 1,034 1,069
Information within the organization 2,97 ,995 ,991
Working area 3,29 1,260 1,587
Opportunity for education 3,34 ,951 ,904
Opportunity for job promotion 2,88 ,864 ,746
Salary 2,97 1,147 1,317
General job satisfaction 3,67 ,796 ,634
Turnover intention 1,70 ,461 ,212

Values   listed in the table show that employees are least satisfied with 
opportunity for job promotion, work organization, information within the 
organization, while they are mostlysatisfied with direct cooperation with 
colleagues and general job. Value turnover intention shows that respondents 
want to stay with the job they perform.

Pearson correlation coefficients for all of thevariables in this study are 
presented in Table 4. Thestrongest correlations are between the variables of 
interpersonal relationship and opportunity for job promotion (.950), support of 
the managers and presenting ideas to managers (.636), and work organization 
and presenting ideas to managers (.614). The weakest correlations are between 
thevariables of direct cooperation with colleaguesand working area (.160), 
information within the organization and salary (.147). Pearson correlation 
coefficients in simple bivariate correlation were used to measure correlation 
between turnover intention and each variable. The strongest correlation 
among variable of turnover intention and all variables of job satisfaction was 
found with general job satisfaction (.575), choice of personal way of working 
(.422) and presenting ideas to managers (.398). The weakest correlations among 
variable of turnover intention and all variables of job satisfaction was found with 
opportunity for education (.241), support of the managers (.274), salary (.279) 
and working area (.281).In accordance with these data, we conclude that the 
respondents’ intention to stay in organization is under the significant influence 
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of intrinsic factors (choice of personal way of working, presenting ideas to 
managers), while extrinsic factors have a smaller effect on the desire to remain 
in their work positions.

Table 4: Correlations 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Direct 
cooperation 
with colleagues

1

Time for work 
completion ,334**

Support of the 
managers ,395** ,524**

Presenting ideas 
to managers ,316** ,371** ,636**

Interpersonal 
relationships ,475** ,138* ,276** ,387**

Choice of 
personal way of 
working

,467** ,349** ,378** ,461** ,499**

Work 
organization ,329** ,508** ,593** ,614** ,504** ,542**

Information 
within the 
organization

,167* ,142* ,436** ,396** ,159* ,218** ,424**

Working area ,060 ,361** ,400** ,511** ,168* ,317** ,436** ,174**

Opportunity for 
education ,170** ,091 ,251** ,313** ,172** ,441** ,214** ,315** ,252**

Opportunity for 
job promotion ,160* ,097 ,357** ,233** ,004 ,216** ,160* ,378** ,049 ,379**

Salary ,367** ,214** ,186** ,205** ,435** ,339** ,237** ,147* ,041 ,198** ,319**

General job 
satisfaction ,423** ,417** ,499** ,508** ,352** ,476** ,485** ,242** ,338** ,357** ,244** ,266**

Turnover 
intention ,337** ,303** ,274** ,398** ,331** ,422** ,340** ,294** ,281** ,241** ,295** ,279** ,575**

The descriptive statistics for the variables used to test the hypothesis are 
presented in Table 5. As it can be seen from the table, employees who have no 
intention of leaving the job are satisfied with all aspects of the work. In addition 
to general job satisfaction with a mean value of 3.98, (SD=.509), the employees 
are satisfied with the direct cooperation with colleagues (mean=3.88, SD=.481)) 
and choice of personal way of working (mean=3.72, SD=.796), while they are 
least satisfied with opportunity for job promotion (mean=3.06, SD=.803). 
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Data make us to conclude that with employees who have no intention of 
leaving the organization intrinsic and extrinsic satisfaction in equal measure 
is very highly perceived. More satisfied employees intend to remain in the 
organization in which they currently operate, which is in accordance with the 
assumption of a negative correlation between job satisfaction and turnover 
intentions. These findings confirm the first hypothesis of the negative correlation 
between the job satisfaction and turnover intention. With respondents satisfied 
with all aspects of their jobs and general jobs there is no indication of turnover 
intention.

Table 5 : Intention of employees to keep their jobs (N=163) 

Mean Std. Deviation
General job satisfaction 3,98 ,509
Direct cooperation with colleagues 3,88 ,481
Time for work completion 3,51 ,863
Support of the managers 3,42 ,955
Presenting ideas to managers 3,45 ,950
Interpersonal relationships 3,47 ,884
Choice of personal way of working 3,72 ,796
Work organization 3,12 ,967
Information within the organization 3,17 ,918
Working area 3,52 1,214
Opportunity for education 3,50 ,842
Opportunity for job promotion 3,06 ,803
Salary 3,18 1,096

The hypotheses were tested using multiple linear regressions. All independent 
job satisfaction variables were included in the model for predicting the dependent 
variable of turnover intentions. We can see from Table 6.that variables of direct 
cooperation with colleagues, time for work completion, choice of personal way of 
working andopportunity for education and information within the organization 
most contribute to the explanation of intention of employees to keep their jobs. 
In addition, the variables ofthe opportunity for education (Sig. =0.001), and 
the time for work completion (Sig. = .005) provide a significant and unique 
contribution to the prediction of employees’ intentions. These findings confirm 
the second hypothesis of a significant impact of extrinsic factors on turnover 
intention. Respondents who wish to keep their jobs are mainly influenced by 
intrinsic factors such as the opportunity for education, the choice of personal 
way of working and the time for work completion.



327

СТР.  315-334

Table 6: Linear Regression Partial Correlation Coefficients

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 1,297 ,358 3,626 ,000
Direct cooperation with colleagues ,225 ,099 ,213 2,269 ,025
Time for work completion ,149 ,052 ,253 2,858 ,005
Support of the managers -,060 ,055 -,112 -1,084 ,280
Presenting ideas to managers ,040 ,050 ,075 ,812 ,418
Interpersonal relationships -,009 ,055 -,015 -,159 ,874
Choice of personal way of working ,143 ,052 ,224 2,761 ,006
Work organization ,075 ,055 ,142 1,354 ,178
Information within the organization -,093 ,042 -,169 -2,227 ,027
Working area -,018 ,034 -,043 -,528 ,598
Opportunity for education ,139 ,042 ,230 3,305 ,001
Opportunity for job promotion ,097 ,049 ,154 1,991 ,048
Salary ,060 ,033 ,128 1,820 ,071

The Table 7 presents the results of evaluation of satisfaction among 
employees who had expressed the intention to leave the current job. Mean values   
are significantly lower compared with the values   reported above. Except for the 
satisfaction with direct cooperation with colleagues (mean=3.37, SD. =0.975), 
there is evident general dissatisfaction with all other aspects of the work. Work 
organization had the lowest mean score, with a value of 2.35. The standard 
deviation for this variable was 0.987. It Is followed by salary, with a value of 
2.48 (SD. =1.119) and the opportunity for job promotion (mean=2.49, SD=0.876). 
These findings confirm the first hypothesis of the negative correlation between 
job satisfaction and turnover intention. Respondents dissatisfied with all aspects 
of the job and general job indicate the turnover intention.

Table 7: Turnover intention among employees (N=71)
Mean Std. Deviation

General job satisfaction 2,97 ,894
Direct cooperation with colleagues 3,37 ,975
Time for work completion 2,89 ,979
Support of the managers 2,83 ,978
Presenting ideas to managers 2,52 1,026
Interpersonal relationships 2,77 ,988
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Choice of personal way of working 2,86 ,946
Work organization 2,35 ,987
Information within the organization 2,52 1,026
Working area 2,76 1,213
Opportunity for education 2,99 1,089
Opportunity for job promotion 2,49 ,876
Salary 2,48 1,119

Using multiple linear regressions we see that variables of support of the 
managers andinterpersonal relationships most contribute to the explanation 
of employees’ turnover intention (Table 8). In addition, variable of support 
of the managers (Sig. =0.001) provide a significant unique contribution to 
the prediction of turnover intention. The results of this analysis confirm the 
second hypothesis of a significant impact of extrinsic factors on the turnover 
intention. Respondents dissatisfied with extrinsic factors (support of managers, 
interpersonal relationship) in the organization show the turnover intention.

Table 8: Linear Regression Partial Correlation Coefficients

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 1,646 ,558 2,950 ,005

Direct cooperation with colleagues ,061 ,111 ,066 ,547 ,587

Time for work completion -,010 ,122 -,011 -,085 ,932

Support of the managers ,514 ,144 ,562 3,567 ,001

Presenting ideas to managers ,123 ,133 ,141 ,929 ,357

Interpersonal relationships -,300 ,135 -,332 -2,221 ,030

Choice of personal way of working ,036 ,165 ,038 ,215 ,831

Work organization ,152 ,141 ,168 1,080 ,285

Information within the organization -,094 ,115 -,108 -,818 ,417

Working area -,002 ,087 -,003 -,024 ,981

Opportunity for education ,144 ,130 ,176 1,108 ,273

Opportunity for job promotion -,109 ,133 -,107 -,821 ,415

Salary -,062 ,116 -,078 -,532 ,597
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diScuSSioN aNd coNcLuSioN ReMaRKS

The purposes of this study were to determine the effects of job satisfaction 
on turnover intentions among the employees in Serbia. The statistical results 
obtained in this study showed that both forms of job satisfaction (intrinsic 
and extrinsic satisfaction) have inverse relationship on employees’ turnover 
intentions. The results of this work are an addition to the extensive research 
on the relationship between job satisfaction and employee intention to leave the 
organization.

A key finding of this study relates to the positive correlation between job 
satisfaction and intentions to remain employed in the organization. In this study 
the hypothesis of a negative correlation between job satisfaction and turnover 
intention was confirmed. In other words, satisfied employees do not have 
intention to leave their job. Out of the total number of employees who participated 
in the survey, 75% answered that they had no intention of changing their jobs. 
They are satisfied with almost all aspects of the work which is consistent with 
our expectations of both direct and negative impact of intrinsic and extrinsic 
factors on turnover intention. Satisfied employees perceive their organization 
as a pleasant working environment in which encouraging good relationship 
with colleagues and superiors allowed autonomy in performing work tasks 
and developing their own capacities. The only exception is dissatisfaction with 
opportunities for promotion, which in our opinion may be the result of very low 
rates of voluntary job leaving. This especially applies to employees in the public 
sector who enjoy privileges in addition to monetary and other benefits such as 
job security and strict respect of their rights as opposed to employees in private 
enterprises.

On the other hand,this study has shown thatturnover intention is observed 
with dissatisfied employees. It has been shown that such employees are not 
satisfied with all the aspects of the job compared with satisfied employees.

Another key finding in this study relates to the stronger influence of 
extrinsic satisfaction of the desire of employees to leave the organization. Thus, 
it confirms the second hypothesis of a significant impact of extrinsic factors of 
job satisfaction on turnover intention.

In line with our expectations it was proved that extrinsic factors (especially 
dissatisfaction with support of the manager) produce turnover intentions.It 
is plausible that when employees judge the institution as fair and supportive, 
particularly with regards to comfortable work conditions, a solid relationship 
among the co-workers and supervisors and positive feelings of well-being will be 



330

S. Mihajlov, N. Mihajlov the effect of job SatiSfactioN ...

created, which is likely to stimulate them to reciprocate through loyalty to the 
company. For this reason, their intention to leave the current institution will be 
reduced.The reasons for this result can be linked to fundamental values ofthe 
national culture. Classifying the order culture with a high degree of collectivism, 
it is not surprising that Serbian workers need close and harmonious relationships 
with colleagues, especially with superiors. Superiors are expected to have frequent 
conversations with employees to reduce their uncertainty and insecurity and to 
foster feelings of identification with the organization. Because of the relatively 
frequent interactions between most employees and their supervisors, the 
supervisors become the primary focus and the potential shaper of employees’ 
support perceptions. As seen by our results, a supportive supervisor may be able 
to cover for the shortcomings of organizational policies. But, on the other hand, 
management should provide relative support to supervisors to bond with the 
organizations. For employees, attachment to a supervisor means attachment to 
the organization only as long as the employees see the supervisor as loyal to the 
company.

The implication for turnover research is that future studies should always 
consider the potential of employees’ relationship with their supervisors as a 
factor in turnover intentions.
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РЕЗИМЕ 
УТИЦАЈ ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ 

НА НАМЕРЕ НАПУШТАЊА ПОСЛА

Циљ овог рада јесте испитивање утицаја задовољства појединим аспе-
ктима посла на намере његовог напуштања међу запосленима у српским 
предузећима. Полазну премису представља Херзбергова двофакторска 
теорија. Херцберг сматра да је задовољство послом искључиво производ 
садржаја посла, могућности да кроз посао појединац изрази себе, раз-
вије своје капацитете и самопоштовање, а да остали фактори као што су 
висина плате, стил руковођења, међуљудски односи и сигурност посла 
могу допринети само одсуству незадовољства, али немају снагу стварања 
осећаја сатисфакције. За потребе овог рада обављено је истраживање ко-
ришћењем анонимног упитника које је попунило 234 запослених из не-
колико предузећа у Србији. Статистички подаци потврђују негативну ко-
релацију између задовољства запослених и њихове намере у напуштању 
посла. Потврђен је такође значајнији утицај екстринзичних фактора задо-
вољства на намере запослених у напуштању посла за разлику од утицаја 
интринзичних фактора.

Кључне речи: интринзично задовољство, екстринзично задовољство, 
задовољство послом, намере напуштања посла.

Овај рад је примљен 16.10.2014. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.05. 2015. године.
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ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА СПОРТСКИХ 
УСЛУГА КАО ЧИНИЛАЦ ЛОЈАЛНОСТИ 
СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

САЖЕТАК: Као подручје која пружа разнолике могућности 
за разоноду, стицање и неговање посебних здравствених нави-
ка и одржавање лепог телесног изгледа, али и могућност зараде и 
реализације бројних разноврсних потреба, спорт је постао област 
којој се окреће све већи број корисника који своје слободно време 
желе да искористе на најадекватнији могући начин. Спортске услуге 
и квалитет њихове реализације представљају један од значајнијих 
фактора лојалности спортској организацији. Непходно је стога, да 
оне буду подједнако доступне свима, и да, првенствено, буду усме-
рене ка задовољењу потреба клијената у сфери спорта и/или спорт-
ске рекреације. То значи да је потребно идентификовати што више 
очекиваних, али и оних скривених, потреба клијената, те их својим 
деловање кроз „асортиман“ услуга јасно дефинисати и задовољити. 
Тиме се постиже висок ниво квалитета, а перформансе услуге ће 
задовољити или превазићи очекивања њених корисника.

Кључне речи: спортске услуге, лојалност, корисник, спортска 
организација, задовољство.

1  milan.nesic@tims.edu.rs
2  violeta.zubanov@tims.edu.rs
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УВОД

Када се разматрају питања различитог контекста пружања услуга у 
савременом радном и животном окружењу, неопходно је поћи од конста-
тације да су услуге, у најширем смислу, резултат умних и/или физичких 
(друштвено-корисних) делатности које, у принципу, немају производни 
карактер. Посматране у оваквом контексту услуге се јављају у бројним 
привредним, али и ванпривредним (друштвеним) областима, а међу њима 
је свакако од посебног значаја и област спорта. 

За  разлику  од  делатности  у тзв. реалном сектору (као сфери  мате-
ријалне  производње) услуге које пружа тзв. друштвена надградња су ван 
материјалне сфере и служе за подмирење друштвених  потреба, односно 
индивидуалних (личних, породичних, али и друштвено организованих 
делова популације)  које доприносе употпуњавању животног и радног ам-
бијента становништва (Група аутора, 1994).  

Услуга (Service) је израз  који потиче из сфере технолошких система, а 
који се суштински односи на резултат трансформације улазних елемената 
и као „чиста“ услуга представља неопредмећени продукт који  се  не може 
складиштити,  већ се „троши“ чим се произведе  (Сајферт,  Ђорђевић и  Бе-
шић, 2006). Исти аутори класификују услуге према два критеријума: „оп-
ипљивост“ или „опредмећеност“, зависно од тога у којој је мери у процесу  
пружања услуга заступљена и продаја одређених материјалних добара.

У најширем смислу може се рећи да услуге представљају дела, процесе 
и перформансе. Услуга укључује све економске активности чији је резул-
тат неопипљива форма (гледано у целини), која се углавном троши на мес-
ту где се и производи, те омогућава корист за особу која ту услугу купује 
(користи). Једна од најприсутнијих дефиниција у савременој литератури 
каже да је услуга свака активност или корист коју једна страна нуди дру-
гој и која је суштински неопипљива и не резултира у власништву над било 
чим. Њена производња може, али не мора бити повезана са физички оп-
ипљивим добром (Vargo и  Morgan, 2005).

Услужне технологије (service technology карактерише следеће: а) ис-
товремена  производња и потрошња; б) output-и оријентисани ка купцу 
(клијенту); ц) учешће купаца (клијента); д) неопипљиви output-и; е) радна 
интензивност. Типични примери услужног амбијента коју карактерише 
истовремена производња и потрошња, могу се срести у, нпр. лекарској ор-
динацији (лекар и пацијент), на универзитету (професор и студент у учио-
ници), музичари и њихова публика на концерту (Бахтијаревић–Шибер и 
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Сикавица, 2001). У оваквом контексту могуће је посматрати и спортске 
услуге, односно активности које се одвијају у спортском објекту, пре свега 
током реализације тренажног (вежбовног) процеса (релација тренер-спор-
тиста). 

У савременој маркетиншкој литератури данас се посебна пажња пос-
већује проблему квалитета услуге, те се најчешће могу срести одреднице 
које говоре да квалитет представља: а) степен у којем су очекивања пот-
рошача задовољена, б) привлачну цену и вредност; ц) способност ко-
ришћења; итд. (Попмихајлов-Зеремски, 2010). Квалитет услуге подразу-
мева мишљење створено код потрошача или корисника о квалитету и 
квантитету користи које су добили приликом куповине (Томка и Томић, 
2004), али се може односити и на квалитет међусобно успостављених од-
носа и везаност потрошача за организацију, при чему је доказано да овај 
последњи фактор позитивно повезује квалитет услуге и квалитет успоста-
вљеног односа са задовољством потрошача (Segoro, 2013).

Потребно је, пре свега, направити разлику између правог квалитета и 
високог квалитета. Са аспекта овог рада значајан је контекст правог ква-
литета, а да би се успешно одредило „шта је то прави квалитет“, у одговор 
на ово питање мора бити укључен потрошач. Потрошач је корисник, кон-
зумент, клијент и др., односно особа која је у „додиру“ са услугом. Како би 
се „очарао“ или „одушевио“ потрошач, квалитет услуге која се пружа мора 
бити кључни проблем за онога ко конкретну услугу дистрибуира, а пот-
рошачем (клијентом) се морамо „стално бавити“. Налази неких истражи-
вања (Vos и др., 2008) доказала су да, уколико је задовољан, то не значи да 
ће потрошач увек бити и лојалан и активан. Потребно му је више од тога, 
потребно је да услуга буде незаборавна, да му је увек у сећању, као и да се по 
својој јединствености разликује од осталих (Hosany и  Witham, 2010). Сам 
квалитет услуге треба да буде дефинисан и праћен у оквиру организације 
које пружа конкретну услугу или систем услуга (Vargo, 2011).

КОНТЕКСТУАЛНИ ОКВИР СПОРТСКИХ УСЛУГА

Спорт је постао област којој су се окренули многи „потрошачи“ же-
лећи да на прави начин искористе своје слободно време. Посматрано ова-
ко, спорт пружа могућност разоноде, стицања специфичних здравствених 
навика, остваривања лепог телесног изгледа, али и зараде, професионалне 
оријентације, као и реализације других бројних и разноврсних потреба 
људи у спортском и/или спортско-рекреативном подручју.



338

М. Нешић, В. ЗубаНоВ ЗаДоВоЉСТВо КоРиСНиКа СПоРТСКиХ уСЛуГа ...

Како би се што коректније размотрио појам услуге у спорту, неопход-
но је поћи од  дефиниције „производа“, који је, према Котлеру (Kotler и 
Amstrong, 2004) пакет физичких, услужних и симболичких посебности за 
које се очекује да омогуће сатисфакцију или буду од користи за купце. И 
саму услугу је, у општем смислу, дефинисао Котлер (Kotler и Kelvin, 2009) 
као било који подухват или корист, коју једна страна може да понуди дру-
гој страни и која је у суштини неопипљива и нема резултат присвајања 
било чега; производња услуга може и не мора бити везана са робама у њеним 
материјалним видовима.

У том контексту се за спортску услугу може рећи да она подразумева 
одређено деловање, активност или акцију, па чак и корист, у којој давалац 
услуге (с једне стране) усмерава своју понуду кориснику услуге (с друге стра-
не), у виду телесних вежби, спортске обуке, активног одмора, забаве, или 
пак, психофизичких задовољстава (Нешић, 2008).

Спортска услуга се може појавити у самосталном облику, као чиста 
спортска услуга (аеробик, спортска масажа, спортска обука и сл.), или у 
комбинацији са другим спортским производима (нпр. коришћење справа 
и реквизита у фитнес центрима са услугама стручног лица које води веж-
бовни процес и сл.). Да би објекти размене били и производ, морају да ис-
пуњавају неке од услова и то: да услуга буде таква да задовољава потребе; 
да има употребну вредност, односно да некоме користи и да је неко треба, 
те да има прометну вредност (Нешић и Лолић, 2008).

Кључним елементима спортске услуге (Нешић, 2008) могу се сматрати: 
•	 Неопипљивост – форма спортске услуге се не може „опипати“ али 

се резултат њеног коришћења може уочити накнадно, каснијим 
физичким променама на телу или у психолошком погледу (задо-
вољство, осећај среће и „лакоће“, и др.)

•	 Недељивост – спортска услуга се не може одвојити од њеног извора 
(инструктор у спортском клубу мора да буде присутан на часу фи-
зичког вежбања и имати активан контакт са корисницима, и др.)

•	 Несачуваност – не постоји потреба за „складиштењем“ спортске 
услуге. Она живи онолико колико је потребно да би се реализовало 
њено дејство, акција или активност.

•	 Нестандардност – пре свега је извор спортске услуге нестандар-
дан, јер може имати субјективан приступ спортском вежбању, као и 
нестандардан ниво знања које преноси, а и сам резултат услуге ва-
рира (условљен је унутрашњим и индивидуалним узроцима, како 
даваоца, тако и корисника услуга).
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•	 Интерактивност – узајамна активност и сарадња остварује се то-
ком коришћења услуге између даваоца и корисника; корисник је 
активан и у одређивању обима и интензитета услуге.

•	 Поверљивост – клијент приступа спортској услузи са одређеним 
нивоом поверења у даваоца. Поверење се мора изградити на фи-
зичком и психолошком статусу корисника, како би услуга имала 
максималан ефекат (стручно вођење, очекивани резултати, макси-
мална безбедност корисника, итд.).

Данас се у свету управљања организацијама непрофитног сектора, 
а посебно из угла маркетиншког приступа управљању променама, јасно 
позиционирало становиште да успех непрофитних организација управо 
зависи од чињенице колико ефективно и  ефикасно задовољавају потребе 
својих корисника (Kaplan, 2001). Пошто су спортске организације у већини 
случајева организационо непрофитно оријентисане, може се говорити о 
веома значајној апликативности претходне констатације, посебно у кон-
тексту одговора на питање колико су одговорне, пре свега, према својим 
клијентима (корисницима услуга), али и према донаторима, јавним изво-
рима финансирања, итд., односно, у коликој мери располажу организа-
ционим капацитетима који су у стању да „спортском тржишту“ испоруче 
ефективну  услугу. То свакако има за последицу и питање ефективног, али 
и етичног коришћења новца (Cairns и др., 2004) који приходују од стране 
различитих фондатора (пре свега партиципативног учешћа у финансирању 
активности од стране корисника услуга – клијената).

Такође се овде мора имати у виду и чињеница да је комплексност циље-
ва  непрофитних организација (па тако и спортских клубова као места где 
се пружају услуге) иманентна сложеном индивидуалном доживљају конзу-
мената услуге у целини (па тако и њеног квалитета), усмеравајући пажњу 
даваоца услуге првенствено ка задовољству корисника. Поред објективног 
доживљаја услуге (и њеног квалитета) постоји и субјективни фактор који 
веома зависи од личних карактеристика, уверења и очекивања, инди-
видуалних образаца усвојених система вредности, навика, стремљења и 
жеља, итд. (према: Evans и Lindsey, 2010). Неке од смерница за постизање 
задовољства потрошача контекстуално су и културолошки условљене и у 
највећем броју случајева нису универзалне, већ специфичне (Torres, Fu и 
Lehto, 2014).

Стога је питање правилног сагледавања релације „квалитетна услуга 
– задовољство корисника“ веома комплексно, суптилно и деликатно, те 
често зависи превасходно од различитих перцепција корисника и њиховог 
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схватања (поимања) квалитета. Ово се, свакако, мора узети у обзир при-
ликом различитих активности евалуације од стране менаџмента спортске 
организације.

ЕЛЕМЕНТИ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА 
СПОРТСКИХ УСЛУГА

Новија опредељења маркетиншких активности у пословним организа-
цијама налазе се на становишту да задржавање постојећих клијената пред-
ставља знатно профитабилнији концепт развоја, него искључива оријента-
ција ка активностима привлачења нових. Због тога се савремени маркетинг 
менаџмент, посебно у сфери услуга, све више окреће филизофији базира-
ној на задржавању постојећих клијената и развоју њихове лојалност према 
организацији (компанији). Не тако давне студије потврдиле су да око 12% 
онлајн корисника о томе колико је незадовољно неким производом или 
услугом обавештава своје „пријатеље“ на мрежи, што је у просеку шезде-
сетак људи (Goodman, 2009), док нека друга, ранија, истраживања (Ballou, 
2004), потврђују чињеницу да задовољни, стални клијенти, обезбеђују чак 
и до 65% пословања неког предузећа.

Стална идентификација и праћење квалитета услуга (као интерна ор-
ганизациона активност) која за циљ има покушај да се корисници вежу 
за одређену компанију (испоручиоца услуге), као и да се изгради њихо-
ва лојалност према конкретној организацији, представља савремено по-
словно проблемско питање са којим се суочавају све услужне компаније. У 
овом контексту, ни спортске организације као место пружања различитих 
спортских услуга (и са њима повезаним другим услугама) нису изузетак. 
Посебно ако се има у виду чињеница да је све већа конкуренција на „тр-
жишту“ спортских услуга, где доминира подручје савремених програма 
спортско-рекреативне усмерености (фитнес, програми здравља и опора-
вка, тзв. „адреналин“ активности, итд.).

Иако свака спортска организација представља аутентичну, специфич-
ну и аутономну организационо-програмску „појаву“ у спортско-услужном 
окружењу, може се говорити о неким заједничким елементима који се могу 
сматрати „универзалним одредницама“ за идентификацију задовољства 
корисника спортских услуга. За утврђивање нивоа задовољства корисника 
(клијената) спортске организације и услуга које нуди, неопходна је конти-
нуирана активност менаџмента на прукупљању адекватних података, ба-
зираних на детекцији ставова и мишљења клијената. Прикупљене податке 
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о задовољству клијената је неопходно анализирати одговарајућим метода-
ма и техникама (примерених компетенцијама менаџмента организације), 
те креирати у облику форматираних извештаја и редовно сервисирати 
у базу података организације. Мерење задовољства клијената (корис-
ника услуга) требало би да представља контунуиран процес у спортској 
оранизацији који, у принципу, садржи неколико елемената (EFQM; према: 
Хелета, 2008, стр. 126) груписаних у три целине:

1. Одређивање детерминанти задовољства клијената (корисника ус-
луга):

•	 модел за вођење евиденције о задовољству клијената (анкетирање 
интерних и екстерних корисника; реализација индикатора задо-
вољства који су у делокругу организације и оних који имају инди-
ректне везе са системом спортских услуга; перцепција клијената о 
истим услугама које пружа конкуренција и сл.);

•	 дефинисање периода прикупљања информација од корисника, по-
нављање истраживања и праћење трендова у окружењу;

•	 статистичка обрада података и похрањивање у базе података орга-
низације;

•	 повратне информације критичког или упозоравајућег карактера 
треба посебно обрадити, евидентирати и укључивати у извештаје 
за менаџмент организације;

•	 стварање могућности да клијенти могу редовно исказати своје ста-
вове и мишљења о задовољству услугама, те их правилно и истини-
то интерпретирати;

•	 сам чин редовног интервјуисања (или анкетирања) клијената може 
повећати ниво њиховог задовољства, очекивања и перцепција о ус-
лугама спортске организације;

2. Повратна информација као производ успешне комуникације

•	 обезбеђивање услова да у спортској организацији егзистира процес 
базиран на активности менаџмента и перманентном протоку по-
вратних информација од клијената;

•	 повратне информације од клијената често могу садржати и нере-
алне захтеве, односно оне које организација не може да испуни; на 
овај начин се може коректно управљати њиховим очекивањима 
која се своде на разуман и за организацију остварљив ниво;

•	 проналажење, креирање и реализација одговарајућих модела кому-
никације са клијентима;
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•	 обезбедити да се прикупљене информације редовно ажурирају и 
буду доступне одговарајућем нивоу менаџмента у организацији.

3. Развој и примена решења у систему услуга заснованих на поврат-
ним информацијама од  клијената

•	 промене у систему услуга организације, које су засноване на ин-
формацијама добијеним од стране клијената, треба да буду импле-
ментиране тако да се води рачуна о функционисању целокупног 
система спортске оранизације (систем и људи у систему су подјед-
нако значајни);

•	 дефинисање нивоа менаџмента, као и индивидуална задужења 
људских ресурса, који ће бити повезани са клијентима (руководио-
ци група, програма, персонални тренери, и сл.);

•	 утврђеним системом награђивања људских ресурса у спортској ор-
ганизацији треба стимулисати спортске стручњаке (као и остале 
менаџере) на активну оријентацију према задовољству клијената.

Када је реч о квалитету неког производа, па тако и оних који су ка-
рактеристични за услужни сектор, неизоставно се морају имати у виду и 
његове објективно верификоване перформансе. Апликативност овог кон-
текста свакако да је врло примењива и у непрофитном услужном сектору. 
Дакле и у простору спортских услуга, где се основни производ централ-
ног дела спортског система – тренажног (вежбовног) процеса опредмећује 
кроз трансформације био-психо-социјалних карактеристика човека (као 
конзумента спортске услуге). Односно, кроз измењене човекове био-пси-
хо-социјалне „перформансе“ као „последице“ физичког вежбања које је 
реализовано у одређеном систему спортских услуга конкретне спортске 
организације. Стога се о квалитету спортске организације (као система) 
и њених услуга може говорити кроз контекст задовољства непосредних 
корисника (клијената), тачније као однос између менаџментских перфор-
манси спортске организације и очекивања клијената. Применујући модел 
EFQM-а (1994) може се креирати матрица која је коресподентна и са кон-
текстом квалитета у систему спортских услуга (Шема 1).

Шема 1.- Однос перформанси спортске организације и очекивања 
корисника

Квалитет = Перформансе спортске организације = Задовољство клијенатаОчекивања њених клијената

Извор - EFQM, 1994., стр. 20. (модификовано: аутори)
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Tакође се мора имати у виду да сваки клијент на себи својствен начин 
вреднује и оцењује поједине чиниоце из система спортске услуге. Стога 
се о садржају перформанси квалитета спортске услуге (чије је исходиште 
реализован производ – ефекти трансформационог процеса) може гово-
рити на два нивоа: 1) егзистенције задовољења идентификованих потре-
ба клијената, и 2) испуњења и латентних (непознатих) потреба корисника 
услуга. Према Хелети (2008) циљ је да испоручилац услуге идентификује 
што више очекиваних (а неисказаних) потреба клијената, као и скриве-
них, њему непознатих потреба, те да их својим деловање кроз „асортиман“ 
својих услуга јасно дефинише и задовољи. Тиме се постиже висок ниво 
квалитета, а перформансе услуге ће задовољити или превазићи очекивања 
њених корисника. Са друге стране, уколико испоручилац услуге не 
идентификује скривена очекивања клијената, ма колико добро задовољио 
очекиване потребе, може доћи до укупне ниске перцепције квалитета кон-
кретне услуге.

Клијенти спортске организације све више користе предности „спорт-
ског тржишта“, односно конкурентске понуде, тако да услуге појединачних 
организација (као њихових испоручилаца) представљају заменљиве 
категорије. Због тога се у контексту пружања спортских услуга све више 
настоји остварити ситуација - „за што нижу цену – виши квалитет“, с об-
зиром на чињеницу да је тржиште спортских услуга све конкурентније. 
Међутим, то истовремено не значи да се мора креирати изузетно комплек-
сна услуга, јер има клијената који траже једноставнију услугу, али са њеним 
„специфичним“ деловима (Lindberg и Nordin, 2008). Тачније, њихове инди-
видуалне потребе су креиране на релативно нижем нивоу, али и са спец-
ифичним захтевима.

Посматрано са становишта функционисања услуга у спортским орга-
низацијама неопходно је имати у виду и појам CRM-a (Customer Relationship 
Management) који у суштини представља менаџментске активности у орга-
низацијама које су усмерене на односе са клијентима (корисницима услуга) 
и све неопходнија сврсисходна стратегија за побољшање квалитета услуга 
и још бољих односа са потрошачима, у циљу континуиране потрошачке 
сатисфакције и опстанка организације у конкурентском окружењу (Зуба-
нов, 2015). Разлог све интензивнијем проучавању CRM-a у услужним орга-
низацијама (а тиме и у спортским) лежи у савременом начину пословања 
који карактерише све већа примена савремених технолошких достигнућа 
која корисницима стварају могућности да до информација о жељеним 
услугама (тиме и до саме услуге) могу брже доћи. Неопходне додатне ин-
формације о коришћењу услуга је могуће једноставније добити, посебно 
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захваљујући „турбо“ брзом развоју ИТ ресурса и средстава комуникације. 
На овај начин се карактеристике услуге врло транспарентно презентују 
јавности, тако да корисници (активни, али и потенцијални) могу самос-
тално вршити, нпр: поређење услуга различитих даваоца, у различитим 
местима,  и  сл.

Мада постоје бројни приступи дефинисању и интерпретацији суштине 
CRM-a, као и велики број аутора из ове области, са аспекта услуга спорт-
ских организација треба имати у виду следеће приступе у дефинисању 
CRM-a:

g) Џорџ Деј (Day, 2001) дефинише  CRM као  функционално повезан  
процес који је усмерен ка успостављању континуираног „дијало-
га“ са корисницима услуга (кроз  све  њихове  контакте и додирне 
тачке, уз индивидуално персонализован приступ и ефикасну мар-
кетиншку иницијативу). Тако, CRM представља стратегију чије је 
крајње исходиште развој односа са корисницима, уз помоћ одгова-
рајућих технологија (мада није нужно да се са сваким корисником 
успостави партнерски однос).

h) Блери (Blery, 2006) је на становишту да CRM представља свеобух-
ватну стратегију и  процес стицања, задржавања и сарадње са раз-
личитим корисницима у циљу стварања врхунске  вредности, како 
за организацију (спортску организацију), тако и за кориснике ње-
них услуга (клијенте).

Дакле, може се констатовати да је CRM постао стратешка оријентација 
ка потрошачима у миљеу услужног сектора (Зубанов, 2015), па тако и у 
спортској организацији као „пословном услужном субјекту“. Овоме свакако 
доприноси и следеће (прилагођено према: Bhattacherjee, 2001): 1) задовољан 
корисник услуга спортске организације је знатно „економичнији“ за даљу 
сарадњу, а уједно је и најбоља реклама; 2) знања добијена кроз оријентацију 
на интензивне односе са корисницима услуга спортске организације могу 
да генеришу знатно ефикаснију диференцијацију корисника (клијената) и 
маркетиншких стратегија спортске организације; 3) спортске организације 
(у принципу) делују у условима веома активне и јаке конкуренције, не само 
у окружењу „своје“ спортске гране или дисциплине, већ и других сличних 
спортских субјеката; 4) адекватно и спортској организацији примерено 
коришћење ИТ, омогућава дуже задржавање  клијената управо кроз знања 
и сазнајне елементе (информације) прикупљене кроз оријентацију према 
клијентима, што доприноси успостављању квалитетнијих односа са њима.
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ДЕТЕРМИНАНТЕ ЛОЈАЛНОСТИ КОРИСНИКА СПОРТСКИХ 
УСЛУГА

У активностима менаџмента спортских организација, као субјеката 
који пружају услуге својим клијентима (посебно корисницима програма 
физичког вежбања), дуже време је преовладавало мишљење да је најважније 
имати добар  „производ“ (атрактиван и/или модеран програм услуге – 
вежбања, тренинга, и сл.)  који ће  привући  кориснике (клијенте) а они 
ће за њега одвојити новац („купити услугу“). Међутим, концепт холистич-
ког маркетинга одређује да је то само један од предуслова који омогућава 
реализацију крајњег циља – „поседовати“ доброг и лојалног клијента у ду-
жем временском периоду. А оно што клијента спортске организације чини 
„добрим“ јесте управо његова верност и лојалност организацији (и њеним 
услугама), која се, поред осталог, огледа и у чињеници да клијент „верује“ 
спортској организацији. А уколико јој „верује“ дуже се задржава као кон-
зумент њених услуга (и не само спортских).

У оваквој спознаји концепта спортских услуга и њене егзистенције 
кроз квалитет перформанси које пружа да би задовољиле потребе непо-
средних клијената, потребно је имати у виду и карактеристику која се 
односи на лојалност клијената према спортској организацији и њеном си-
стему услуга. У литератури се може срести више дефиниција лојалности 
купца (клијента), а једна од њих о лојалности говори као о „двоструком 
понашању купца чији је резултат у ефективном продужењу и развоју по-
словних односа, са једне стране и препоруци испоручиоца, његовог имена 
и знака, његових производа неком потенцијалном купцу, са друге стране“ 
(EFQM, 1996., према: Хелета, 2008., стр. 132). Такође, лојалност је и чврс-
та спремност да се изврши поновна куповина или поново, конзистент-
но, користи преферирани производ/услуге у будућности (Oliva, Oliver и 
McMillan, 1992). То значи да је лојалност (као спремност на поновну ку-
повину или поновно коришћење услуге) директно пропорционална нивоу 
афективног осећања купца. Односно, базирана је и на елементу колико се 
клијентима „допада“ пружалац услуге и његова услуга.

Клијенти (корисници) свој карактер лојалности спортској организа-
цији и њеним услугама испољавају, пре свега, кроз различите облике пона-
шања која су препозната од стране спортске организације и чине њен „сет 
активности“ којима се поспешује лојалност (према: Хелета, 2008):

•	 задржавање клијената у спортској организацији;
•	 дугорочна лојалност (вишегодишње коришћење спортских услуга у 

истој спортској организацији);
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•	 ценовна премија (успостављањем „блиског односа“ са организа-
цијом клијент стиче позитивно искуство „без проблема“ тако да 
цена за коришћење услуге не представља већи проблем; спреман је 
да плати и вишу цену од оне коју има конкуренција);

•	 „улаз“ код клијента (пораст конзумирања елемената из система 
спортских услуга спортске организације);

•	 препоруке (веома значајан фактор за проширење корисничке базе; 
позитиван маркетинг „од уста до уста“).

Дакле, задовољство клијената, иако централни услов за успех у дистри-
буцији спортске услуге, не мора бити увек и кључни фактор за успешност 
њене пуне и дугорочне реализације. Због тога спортска организација по-
стављене стратешке циљеве, у контексту дистрибуције и дисперзије систе-
ма својих услуга, треба да усмери и у правцу креирања пословне филозо-
фије „од задовољења до лојалности“.

Модел лојалности потрошача који описује Грифин (Griffin, 2002), а који 
се темељи на четири карактера „верности потрошача“ може бити апли-
кативан и у контексту спортских услуга. Дакле, лојалност клијената (ко-
рисника) спортских услуга се може појавити у четири облика:

1. Корисник без верности - неки  клијенти  не  развијају  верност пре-
ма услугама спортске организације и најчешће су то повремени и/
или привремени корисници програма (једну сезону или неколико 
месеци).

2. Инерцијска верност – подразумева низак ниво привржености орга-
низацији (клубу, студију за вежбање, и сл.) мада је повезана са тзв. 
поновљеним коришћењем услуге; најчешће су примарни разлози 
„конзумирања“ услуге тзв. „ситуациони фактори“ (близина сале за 
вежбање, повољна локација, круг особа са којима користи услугу, 
итд.) а не чиниоци везани за индивидуалне ставове.

3. Потенцијална верност – овде се подразумева релација - сразмерно 
висок ниво индивидуалног  става повезан са ниским нивоом „по-
новљеног коришћења“ услуге (спознаја о вредностима и користима 
које се коришћењем услуге остварује, спремност на њено контину-
ирано коришћење, али без интензивне идентификације са одређе-
ном спортском организацијом – „свеједно је где вежбам, важно је 
да ми је приступачно“); ситуациони фактор је и даље доминантан.

4. Максимална (стварна) верност – у овој ситуацији клијенти оства-
рују висок ниво привржености и мотив за поновљеним коришћењем 
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услуге; овде се клијенти идентификују са организацијом, јасно ис-
казују задовољство (и „понос“) што су део „баш тог клуба“ и ко-
ристе „баш његове услуге - програме“ и то задовољство настоје да 
поделе са својим корисничким окружењем (тзв. референтним гру-
пама). Ово је за организацију и најважнији тип верности клијената, 
јер између осталог, реализују најпожељнији позитиван маректинг 
„од уста до уста“. Уколико је, пак, незадовољан, потрошач своје не-
задовољство шири двоструко брже од похвала (Марић, 2003).

Постоји низ фактора који утичу на развијање лојалности клијената 
(корисника услуга) према конкретној спортској организацији. Посматра-
но са маркетиншког становишта неопходно је имати у виду и једну од 
значајнијих одредница којима се остварује лојалност клијента, а то су мо-
тиватори лојалности. Према моделу EFQM (1996) (заснива се на анализи 
клијентове одлуке: зашто ће поново користити услугу или не)  постоје три 
основна извора лојалности: клијент (купац услуге), испоручилац (спорт-
ска организација) и тржиште (тржиште спортских услуга).

Мотивациони генератори са аспекта клијента могу бити:
•	 одушевљење услугама (када је клијент позитивно изненађен пер-

формансама услуге и оне превазилазе његова очекивања),
•	 задовољење потреба (услуге испуњавају претходна очекивања),
•	 правила организације (задовољство интерним правилима и стан-

дардима у спортској организацији).

Карактеристике спортске организације као испоручиоца услуге могу 
утицати на понашање клијената у погледу:

•	 конкурентности понуде,
•	 позиције на тржишту (у односу на конкуренцију),
•	 погодности за коришћење услуге.

Успостављене везе и интерперсонални односи између клијента и ме-
наџера (тренера):

•	 лични односи,
•	 међузависност.

Спортско тржиште као чинилац лојалности:
•	 величина,
•	 динамичност,
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•	 структура и организација.

На основу овог модела EFQM је дефинисао седам мотиватора за кре-
ирање и реализацију лојалности (Хелета, 2008., стр. 135) који могу бити 
апликативни и у контексту спортских услуга: (1) Одушевљење, (2) Задо-
вољење, (3) Правила и инерција, (4) Партнерство, (5) Међузависност, (6) 
Тржишна позиција и (7) Конкурентност.

Када се разматра проблем лојалности клијената у области спортских 
услуга упутно је имати на уму становиште да индивидуална перцепција 
квалитета одређене услуге (или система услуга) представља кључни еле-
мент (према: Dick и Basu,1994). Наравно, у овом контексту је неопходно 
имати у виду чињеницу да је тзв. „услужна лојалност“ у великој мери ус-
ловљена развојем интерперсоналних односа, него што је то случај код нпр. 
куповине производа (Macintosh & Lockshin,1998). Међутим, лојалност 
клијената у спорту може да карактерише и одређена конзистентност у од-
носу на временску компоненту (временски период „конзумирања“ услуге), 
мању осетљивост на њен ценовни карактер, као и спремност клијента да 
услугу препоручи другим потенцијалним корисницима (DeKimpe и др., 
1998).

ЗАКЉУЧАК

Параметри успешности сваке спортске услуге (било да је то чиста и/
или проширена спортска услуга) морају се посматрати првенствено као 
однос који указује на то у којој мери је испоручена услуга испунила оче-
кивања непосредних корисника. Иако очекивања клијената могу бити 
под утицајем различитих фактора (модних трендова, спортске стандар-
дизације, доступности према карактеру моторичке структуре, индивиду-
алних циљева клијената, и сл.), креирање перцепције саме услуге, као и 
њене вредности се догађа на индивидуалном нивоу корисника спортске 
услуге). Због тога се исказана очекивања корисника не смеју третирати као 
дугорочно стабилна и стална категорија, с обзиром на чињеницу да се она 
мењају (како пре самог коришћења услуге, тако и током, и након њеног 
коришћења) и подлежу (у већој или мањој мери) различитим утицајима 
(промене на тржишту спортских услуга, спортски трендови у окружењу, 
конкуренција, итд.). Зато је за менаџмент спортске организације (као упра-
вљача система испоруке спортске услуге тржишту) веома битна спознаја да 
је најзначајнији фактор њене успешности - задовољан корисник (клијент). 
А задовољан корисник је само онај који је коришћењем конкретне спорт-
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ске услуге, у конкретној (одабраној) спортској организацији, испунио своја 
очекивања. Дакле, успешност (и вредност) сваке спортске услуге се мери 
односом њене успешности и поређењем у релацији „шта се очекивало – 
шта се добило“ (Табела 1).

Табела 1 - Нивои задовољства корисника спортских услуга

КОНСТРУКТ 
УСЛУГЕ

КЛИЈЕНТОВА 
ПЕРЦЕПЦИЈА 

(доживљај)

ОСТВАРЕНИ 
НИВО 

ЗАДОВОЉСТВА
ИСХОД

Реална 
вредност 

спортске услуге 
(производа)

Боља од 
очекиване Одушевљеност

Рећи ће и другим људима, а 
понављаће коришћење услуге 
докле год је у могућности 
(лојалност)

Очекивана Задовољство

Рећи ће и другим људима, али 
постоји могућност преласка 
код конкуренције уколико 
му она обећа неку додатну 
погодност

Слабија од 
очекиване Незадовољство Прећи ће код конкуренције 

Прилагођено према: Вранешевић, 1999

Задовољни корисници представљају већу вредност за спортску орга-
низацију од незадовољних, али је тек тзв. „одушевљени клијент“ значајан 
са аспекта лојалности спортској организацији. Досадашња маркетинш-
ка пракса у другим областима услуга непрофитног сектора (а такво је и 
подручје спортских и спортско-рекреативних услуга) је показала да су, у 
контексту наведених трију нивоа задовољства, реакције клијената разли-
чите и највећим делом се исказују кроз: а) спремност да се спортска услуга 
препоручи другима; б) намере њеног поновног коришћења; или ц) пози-
тивне усмене „дистрибуције“ (чиме се заправо исказује лојалност). Свака 
спортска организација као испоручилац услуге треба да тежи ка стварању 
„одушевљеног клијента”, с обзиром на то да су маркетиншка истраживања 
показала да је вероватноћа да ће он поново конзумирати услугу (или купи-
ти производ) шест пута већа него када је у питању категорија „задовољног 
клијента“.

Дакле, задовољство корисника спортске услуге (клијента) представља 
позитиван или негативан осећај о вредности коју је остварио (примио) 
путем конзумирања конкретне услужне понуде спортске организације у 
специфичним ситуацијама примене. Односно, позитиван или негативан 
осећај о испуњености његових очекивања због којих је и дошао „баш у ту 
спортску организацију“. Због тога се задовољство корисника увек везује 
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за тачно одређену и конкретну услугу (програм вежбања, тренинга, путо-
вања, коришћене опреме, хигијене простора, и сл.)

Различите потребе људи у области спорта и спортске рекреације поста-
вљају у први план и питање могућности егзистенције и реализовања њихо-
вог садржаја. Спортске и спортско-рекреативне организације као субјекти 
креирања и дистрибуције различитих спортских услуга, представљају ре-
левантна места за реализацију потреба људи у области спорта и физичког 
вежбања. У целини гледано спортске услуге треба да буду доступне нај-
ширим слојевима друштва, јер задовољавају разноврсне потребе и имају 
различито дејство на потенцијалне кориснике. Из тог разлога се и може 
рећи да њих треба да карактерише одредница да су „на дохват руке“ сваком 
заинтересованом појединцу, а да у свом раду првенствено треба да буду 
усмерене на задовољење потреба клијената у сфери спорта и/или спортске 
рекреације. Својим активностима, садржајима и квалитетом услуга неоп-
ходно је да изграђују лојалног корисника, како би обезбедиле дугорочну 
конкурентност у свом окружењу. 

SUMMАRY 
SATISFACTION OF THE USERS OF SPORT SERVICES 

AS A FACTOR OF LOYALTY TO SPORTS 
ORGANISATIONS

As an area that provides a variety of opportunities for leisure, for acquiring 
and nurturing particular health habits and for the maintenance of a good 
physical shape, but also for the possibility of profiting and meeting diverse needs, 
an increasing number of users are turning to sports with the aim of spending 
their leisure time in the mostpurposeful way. Sports facilities and the quality of 
their implementation are one of the most important factors of loyalty to sports 
organization. It is imperative, therefore, that they should be equally accessible to 
all, and to primarily be directed towards meeting the needs of clients in the field 
of sports and /or recreation. This means that it is necessary to identify both the 
anticipated and the less obvious customer demands, and to clearly define and 
satisfy them through theoffered service range. This strategy ensures a high level 
of quality and service performance that will meet or exceed the expectations of 
its users.   

Keywords: sport services, loyalty, client, sport organization, satisfaction.
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КорПорАТИВнИ БлогоВИ И њИхоВА 
ПрИМенА у МАрКеТИншКој 
КоМунИКАцИјИ

САЖЕТАК Са масовном употребом интернета и 
популаризацијом друштвених медија појавила се потреба за 
развојем нових маркетиншких тактика које би компанијама 
омогућиле достизање циљних група и ефективну и ефикасну 
комуникацију на новим online медијима. Једна од ових 
тактика је и употреба блогова у различите маркетиншке 
сврхе. Корпоративни блогови се данас најчешће користе као 
инструмент односа са јавношћу, маркетиншке промоције 
и relationship маркетинга.  У циљу истраживања овакве 
употребе блогова спроведена је анализа корпоративних 
блогова северноамеричких компанија на енглеском језику, 
која је обухватила три  параметра која су била праћена током 
2014. године:  ауторство постова, фреквенцију објављивања 
постова, односно просечан месечни број постова, и категорије 
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садржаја, односно теме које су обрађиване у постовима. 
Резултати истраживања показали су да компаније своје блогове 
користе на различите начине када су наведени параметри 
у питању. Заједничко свим корпоративним блоговима који 
су били предмет анализе јесте комбиновање промоције са 
оригиналним садржајем. Кроз различите приче у блоговима 
пласиране су маркетиншке поруке о производима/услугама, 
представљане су пословне активности, комунициране 
корпоративне вредности и култура,  као и имиџ друштвено 
одговорне компаније, експерта у матичној делатности и 
пожељног послодавца. 

Кључне речи: корпоративни блогови, маркетиншке 
тактике, односи са јавношћу, комуникација

уВоД

Интернет је као информациона технологија извршио дубоки утицај на 
бројне сфере индивидуалног, организацијског и друштвеног живота, и то 
на глобалном нивоу (Балабан и др., 2002., стр.315).  Доступност информа-
ција и знања, могућности брзе и јефтине комуникације и размене искус-
тава, ширење електронског пословања и електронске трговине утицали су 
на нужност прилагођавања корпорацијског света новонасталој ситуацији 
(Балабан и др., 2002., стр.320,334). 

Традиционалне маркетиншке тактике не одговарају у потпуности ин-
тернет генерацији потрошача и измењеним тржишним условима, те је 
постало неопходно развити другачије тактике за освајање нових и задржа-
вање постојећих клијената, нарочито од како је последњих година прош-
лог века започео интензивни развој нових сервиса интернета. Ови сервиси 
базирају се на online колаборацији и дељењу садржаја, real-time комуни-
кацији, партиципацији потрошача, user-generated садржајима и мрежној 
архитектури (O’Reilly, 2005). 

Међу новим сервисима који су се у том периоду развијали налази се и 
блог. У питању је врста веб сајта који се често ажурира и у оквиру кога се 
садржај који називамо постовима обележава датумима и приказује обр-
нутим хронолошким редом (Herring и др, 2004., стр.1). Тешко га је детаљ-
није дефинисати, с обзиром да није ограничен одређеном формом или 
садржајем. Нема ограничења у тематици, а пост може бити све од линка са 
кратким објашњењем, пасуса текста до читавог есеја (Weil, 2006., стр.126). 
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Први пут се појављује 1997. године,  означен термином web log, од кога 
је настао његов данашњи назив „блог“ (Scoble и др., 2006., стр.58). Масовна 
популаризација блогова десила се 2004. године (Weil, 2006., стр.6), а сто-
па раста коју је блоговање остварило је међу најбржима када је у питању 
прихватање нових технологија (Scoble и др., 2006., стр.25). Број блогова је 
већ 2006. године премашивао 35 милиона, да би 2011. године износио 173 
милиона (Statista, 2015). 

„Док су први талас блогова били лични блогови – многи од њих днев-
ници себи окренутих аутора – други и трећи талас били су блогови писани 
од стране консултаната, професора, власника малих предузећа и, све више, 
од стране већих компанија и корпорација“ (Weil, 2006., стр.4-5). Компаније 
су постепено прихватале блог као маркетиншки алат, увиђајући да на тај 
начин могу ефикасно и економично остварити двосмерну комуникацију 
и изградити однос поверења са потрошачима (Scoble и др., 2006., стр.27). 

Према истраживању које је eMarketer спровео 2005. године свега 4% 
северноамеричких компанија имало је блог (Belcher, 2006). Центар за мар-
кетиншка истраживања Универзитета у Масачусетсу пратио је у периоду 
од 2011. до 2014. године број компанија на Fortune 500 листи са корпоратив-
ним блоговима. Око 23% компанија са поменуте листе водило је блог 2011. 
године; тај проценат се повећавао на 28% у 2012. години, односно на 34% у 
2013. години; да би њихов број опао за 3% у 2014. години - када је 157 компа-
нија са Fortune 500 листе користило блог као званичан канал комуникације 
(Ganim Barnes, 2014).

КорПорАТИВнИ Блог КАо ИнСТруМенТ оДноСА СА 
јАВношћу

Једна од основних функција коју може вршити корпоративни блог јесте 
функција канала за односе са јавношћу. Тада се блог користи као још један 
инструмент комуникације за управљање online репутацијом, надовезујући 
се на друге инструменте и допуњујући их, док се истовремено садржај ко-
муникације прилагођава природи блога као медија (Cho и др., 2007., стр.3-
4). 

Ово са једне стране подразумева отклон од форме и стила саопштења 
за јавност (Scoble и др., 2006., стр.101), а са друге стране подразумева могућ-
ност за пласирање другачијег типа информација, давање више занимљи-
вих детаља и ширег контекста некој пословној вести и креирање „приче“ 
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око ње (тзв. storytelling). Блог може да, за разлику од традиционалних ин-
струмената комуникације, понуди неформалну верзију неког догађаја или 
више садржаја (Weil, 2006., стр.62). 

Корпоративни блог може пласирати различите садржаје кроз које се 
износе корпоративне вредности, мисија и визија, пословни резултати и 
активности, покретати теме од значаја за пословање и друштвену заједни-
цу4, уједно дајући „људско лице“ компанији захваљујући мањем степену 
формалности у комуникацији. Садржај компанијских блогова за циљ има 
стварање кредибилитета, ауторитета, поштовања и поверења (Rich, 2010., 
стр.10). 

Нарочито је погодан за објављивање информација које не успеју да се, у 
великом броју дешавања, пробију до традиционалних медија. Поред тога, 
традиционални медији су у одређеним ситуацијама спор начин информи-
сања циљне публике. Блог пружа могућност правовременог пласирања 
информација, а ако је око њега окупљена активна и ангажована публи-
ка она ће даље на интернету делити садржај блога. Корпоративни блогови 
могу бити ефективан и ефикасан комуникациони алат због својих карак-
теристика да истовремено омогућавају и једносмерну и двосмерну кому-
никацију, као и комуникацију која је уједно и масовна и персонализована 
(Marken, 2005., стр.31-33). 

Компаније које воде блогове перципиране су као хуманије, отвореније, 
друштвено одговорне, вољне да дају допринос заједници и матичној ин-
дустрији (ComScore, 2005). 

уПоТреБА КорПорАТИВног БлогА у КрИзној 
КоМунИКАцИјИ

Посебну примену блог једног пословног система налази у кризној ко-
муникацији, када најбоље до изражаја долазе снаге овог канала – блог је 
„сопствени“ канал који омогућава моменталну објаву садржаја, брзу ре-
акацију, објаву неограничене количине садржаја и двосмерну комуника-
цију.  Стил којим се пишу блогови, честе објаве краћих изјава личног и ху-
маног гласа чине га идеалним за брзу комуникацију током кризе (Sweetser 
и др., 2007., стр.340).

4 Теме којима се баве корпоративни блогови аналзиране су у оквиру истраживања чији 
су резултати представљени у наставку рада. Погледати табелу бр.4.
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„У кризи блог има фундаменталну улогу у дељењу и ширењу информа-
ција, и то постиже изузетно брзо. Блогови дају прилику компанијама да 
се одмах укључе и ефикасно контролишу, смање или елиминишу штету“ 
(Scoble и др., 2006., стр.198).

Компанија у кризним ситуацијама треба да врши комуникацију свим 
расположивим каналима, како би јавности представила „своју страну при-
че“ и аргументе, изнела тачне информације, демантовала своју одговор-
ност односно изразила своју бригу и жаљење поводом настале ситуације. 
Уколико компанија у кризи ништа не комуницира, онлине заједница онда 
дели туђе садржаје, а јавно мњење формира своје ставове без увида у перс-
пективу компаније. У време глобалне умрежености и дигиталне комуни-
кације данас је неколико дана без реакције и комуникације од стране ком-
паније довољно времена да њена репутација буде уништена. (Scoble и др., 
2006., стр.197-208)

Уколико је блог у претходном периоду око себе окупио заједницу ре-
довних пратилаца и изградио позитиван однос са њом, у том случају на 
располагању има и додатну помоћ у одбрани од стране потрошача-јеванђе-
листа5 који и сами бране компанију у интеракцији са другим учесницима 
у комуникацији.

Блог може да има значајну улогу и у пост-кризној комуникацији. Након 
што је криза окончана PR стручњаци препоручују дужи период појачане 
комуникационе активности, како би се ублажиле негативне последице по 
репутацију компаније кроз пласирање позитивних објава (Ulmer и др., 
2007., стр. 130-134).

КорПорАТИВнИ Блог у фунКцИјИ МАрКеТИншКе 
ПроМоцИје И БренД PR-А

Истраживање Technorati Media 2013 Digital Influence Report показало је 
да многи потрошачи користе блогове као извор информација када доно-
се одлуке о куповини. Више утицаја су имали само сајтови малопродаја и 
сајтови брендова, док су од блогова мање утицајне биле друштвене мреже 
и форуми, онлине магазини и информативни сајтови (Technorati, 2013). 

5 Више о потрошачима-јеванђелистима и њиховом односу према компанијама: 
McConnell, B. и Huba, J., Creating Customer Evangelist: How Loyal Customers Become a 
Volunteer Sales Force, Dearborn Trade Publishing, Chicago, 2003. 
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Корпоративни блог може бити искоришћен за промоцију како корпо-
ративног бренда тако и потрошачких брендова компаније6.  

Успешни блогови мање потенцирају традиционалну промоцију и свој 
бренд промовишу нудећи посетиоцима неку додатну вредност или креи-
рајући вирални садржај којим се демонстрира иновативност, креативност 
и који често укључује провокацију и хумор. Такви постови су брзо при-
мећени и брзо се шире у online заједници, и у року од неколико дана, а 
у изузетним ситуацијама у року од неколико сати постају општепознати 
(Meerman Scott, 2008., cтр 91-96).  

Важност промоције на интернету се потенцира и истражује година-
ма уназад, а поједини аутори тврде да је веб најефективнија тачка утицаја 
на потрошача. Сет Годин (Seth Godin) ово објашњава уводећи термин 
„interruption marketing“: корисници веба, па тако и посетиоци блогова, 
јесу публика која не мора да буде „прекинута“ у својим активностима како 
би чула промотивну поруку, зато што они већ слушају, самим тим што су 
својевољно дошли на одређену веб локацију у потрази за информацијом, 
нечим новим или корисним. Посетилац компанијског блога жели да има 
контакт са компанијом и да зна нешто више о њој. То је прилика да се ком-
панија ненаметљиво повеже са вредностима са којима би хтела да буде 
идентификована, причајући о темама које су битне њој и њеним потроша-
чима. На овај начин се гради емотивна веза која је кључни елемент сваког 
успешног бренда (Godin, 1999.).

Блог је нарочито погодан за компаније које међу клијентима имају дос-
та страствених купаца/корисника, и представља моћан механизам којим се 
та емотивна веза учвршћује и преноси на друге (Scoble и др., 2006., стр.124).

RelationshiP maRketing И КорИСнИчКА ПоДршКА КАо 
фунКцИје КорПорАТИВног БлогА

Корпоративни блогови са највећом посећеношћу не врше чисто промо-
тивну функцију, већ публици нуде нешто више, додатну вредност и врло 
често граде личније односе са циљном публиком7. Данашњи потрошач 

6 Погледати резултате истраживања о темама заступљеним у блоговима у табели бр.4.
7 Ова констатација потврђена је у оквиру истраживања садржаја најпосећенијих 

корпоративних блогова чији су резултати представљени у наставку рада.
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очекује могућност да иницира комуникацију и успостави однос са компа-
нијом (De la Rica, 2006., стр.271). 

Потрошаче занима шта купују или користе, којим све могућностима 
располажу, како производ или услуга функционишу; и овакви садржаји 
се могу пласирати кроз блог као свеобухватни извор информација о про-
изводима и услугама компаније или канал за корисничку подршку. Кор-
поративни блог такође може понудити едукацију из области везаних за 
матичну индустрију у којој компанија послује. У том случају, циљ је да блог 
постане релевантни извор последњих сазнања и место где се воде квали-
тетни разговори, али и да представи компанију као експерта у својој обла-
сти. Овакви блогови често се асоцирају са специјализованим блоговима 
(niche блог) стварајући око себе јаку online заједницу.

Кроз информативно-едукативне садржаје компаније пружају цело-
витију услугу, показују услужност и продужавају контакт са клијенти-
ма након извршене трансакције са циљем задржавања стеченог клијента 
(customer retention). Блог може бити за компанију одлично средство за раз-
вој односа са клијентима, показујући им отвореност и раположивост за 
комуникацију (Cho, 2007., стр.21). 

Осим што може да пружи повратне информације, оваква употреба 
блога мотивише активно ангажовање потрошача и доприноси изградњи 
online заједнице (community building). Око бренда се гради кредибилитет, 
ентузијазам, лојалност и, сходно томе, стварају се потрошачи-јеванђели-
сти (Weil, 2006., стр.55-57). 

МеТоДологИјА ИСТрАжИВАњА 

Током 2014. године праћено је 20 корпоративних блогова изабраних 
методом случајног узорка са наменски креиране листе 50 корпоративних 
блогова. Листа је креирана укрштањем најпосећенијих корпоративних бло-
гова према рангирању сервиса за праћење посећености и веб саобраћаја8 и 
корпоративних блогова који су окарактерисани као примери добре праксе 

8 Као извор су коришћена три сервиса: Alexa http://www.alexa.com, Blogrank http://
www.blogmetrics.org/corporate_blogs и Technorati. Technorati сервис за претрагу и 
рангирање блогова престао је са радом у мају 2014. гoдине. Информације о блоговима  
Technorati сервиса прикупљене су током јануара и фебруара 2014. године.
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према мишљењима аутора на порталима и блоговима специјализованим 
за online маркетинг и PR9. 

Свих 20 корпоративних блогова који су праћени објављују се на ен-
глеском језику и припадају америчким компанијама. Ови блогови су били 
активни током свих 12 месеци у периоду од јануара до децембра 2014. го-
дине. Предмет истраживања било је утврђивање ауторства постова, фрек-
венција објаве постова и категорије садржаја, односно теме које су обја-
вљени постови обрађивали.  

резулТАТИ ИСТрАжИВАњА 

Ауторство постова корпоративних блогова

Међу анализираним корпоративним блоговима чак 2/3 блогова, од-
носно 66,67%  има више од једног аутора постова (табела 1.). Блогови са 
једним аутором су махом блогови које воде председници или генерални 
директори компанија, запослени са титулом „главног компанијског блоге-
ра“ или стручњаци означени као „главни јеванђелиста компаније“. Такође 
је уочено да блогови са једним аутором бележе мању фреквенцију објава 
постова у поређењу са блоговима чији садржај креира више аутора.

Табела 1. – Корпоративни блогови према броју аутора

Број аутора блога Заступљеност блогова (у %) према броју аутора

1 аутор 33,33%

више аутора 66,67%

Извор - Аутор

Поред анализе према броју аутора, ауторство је посматрано и кроз па-
раметар категорије (типа) аутора. Добијени резултат показује да на чак 70% 
корпоративних блогова постове објављују лица унутар компаније, док 30% 
корпоративних блогова потписују лица која нису запослена у компанији. 

Према категорији аутора, најзаступљенији су корпоративни блогови 
које воде запослени у компанији – 33,3% (табела 2.). Категорија „запослени“ 
подразумева да је аутор поста наведен именом и презименом, и искључује 

9  Неки од извора који су коришћени: www.prdaily.com, www.mashable.com, www.social-
fresh.com, www.ragan.com, www.socialmediatoday.com.  



363

СТР.  355-370

категорију „топ менаџмент компаније“. Истраживањем је утврђено да се 
ради о запосленима у најразличитијим секторима компанија, позициони-
раним на различитим хијерархијским нивоима унутар компаније (изузев 
топ менаџмент позиција), а неретко и запосленима на различитим гео-
графским локацијама. 

Једнако су, са по 20% од укупног броја, заступљени корпоративни бло-
гови иза којих стоји компанија „својим именом“ без персонализованог 
аутора и они иза којих стоје лица која не раде унутар компаније, било да 
су у питању ангажовани екстерни експерти или потрошачи јеванђелисти. 
Најмање су заступљени блогови чији су аутори представници највишег ме-
наџмента компаније са 6,7% (табела 2.).

Уједно је уочено да 20% корпоративних блогова који су били предмет 
истраживања укључује различите категорије аутора (табела 2.) и то нај-
чешће у следеће две комбинације:

•	 Запослени у компанији + топ менаџмент компаније
•	 Запослени у компанији + стручњаци ван компаније/потрошачи је-

ванђелисти

Табела 2. – Корпоративни блогови према ауторству

Категорија аутора блога Заступљеност блогова (у %) 
према категорији аутора

Топ менаџмент компаније 6,70%

Запослени у компанији 33,30%

Компанија (без персонализованог аутора) 20,00%

Стручњаци ван компаније и/или потрошачи 
јеванђелисти 20,00%

Више категорија аутора комбиновано 20,00%

Извор - Аутор

Фреквенција објаве и број постова корпоративних блогова

Највећи број корпоративних блогова – 46,67%, на месечном нивоу је у 
просеку објављивао између 4 и 10 постова током 2014. године. То значи да 
се у овој групи блогова постови објављују 1 или 2 пута недељно (табела 3.). 

Са по 26,67% заступљени су корпоративни блогови чији се просечни 
број месечних објава креће између 11 и 25, односно корпоративни блого-
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ви са више од 25 постова месечно (табела 3.). У првој групи забележена 
је највећа неуједначеност у дистрибуцији постова по месецима, са већим 
варирањем у броју постова у зависности од месеца. У другој групи су кор-
поративни блогови који нови садржај објављују готово свакодневно. 

Табела 3. – Корпоративни блогови према броју постова

Просечан месечни број 
објављених постова

Заступљеност блогова (у %) према просечном 
месечном броју постова

од 4 до 10 постова 46,67%

од 11 до 25 постова 26,67%

преко 25 постова 26,67%

Извор - Аутор

Теме заступљене у корпоративним блоговима

Анализирани корпоративни блогови у највећој мери обрађују теме које 
су везане за делатност компаније - са 37,98% од укупног броја (табела 4.). 
Ови постови се или тичу саме делатности компаније или сродних области 
које су уско везане за делатност комапније.

Друга тема по заступљености са 29,39% јесу производи или услуге (та-
бела 4.). Обрађују лансирање нових производа, односно увођење нових ус-
луга, редизајн постојећих производа, објашњење њихових специфичних 
карактеристика, функционалности и употребе. 

Пословне активности и резултати, укључујући и компанијске вести 
учествују са 13,77%, док друштвено одговорне активности компаније зау-
зимају 9,19% (табела 4.) и подразумевају широк спектар постова од инфор-
мација о донацијама и спонзорствима, преко заштите животне средине и 
помоћи угроженим групама становништва до различитих пројеката чији 
је фокус у складу са делатности компаније. 

Најмању заступљеност бележе постови који се тичу тема које нису ве-
зане за делатност компаније (већ за актуелни тренутак и неку опште попу-
ларну тему – 4,17%), постови који представљају корпоративне вредности 
или организациону кулутуру (3,65%) и постови који представљају компа-
нију као послодавца (1,85%) (табела 4.). 
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Табела 4. – Корпоративни блогови према темама постова

Теме постова Заступљеност тема постова у %

Производи/услуге 29,39%

Пословне активности и резултати 13,77%

Корпоративне вредности и организациона култура 3,65%

Теме везане за делатност компаније 37,98%

Компанија као послодавац 1,85%

Друштвено одговорно пословање 9,19%

Теме које нису везане за делатност 4,17%

Извор - Аутор

ДИСКуСИјА резулТАТА ИСТрАжИВАњА

Ауторство блогова испитано је према два параметера – броју аутора 
и категорији аутора. Ауторство блога је врло битан елемент јер је његов 
аутор уједно портпарол, односно амбасадор компаније и представља је у 
сваком смислу. Корпоративни блогови најчешће нису депресонализовани, 
односно већина има персонализованог аутора, како је утврђено спроведе-
ним истраживањем. 

Приликом одређивања аутора блога треба имати у виду и друге аспекте 
које ова улога подразумева, укључујући ангажман и конзумацију времена 
коју вођење блога захтева, а чија је последица и фреквенција објаве посто-
ва. 

Истраживање је показало да компанијски блогови који имају једног ау-
тора постују ређе од блогова које води више аутора, као и да најмању фрек-
венцију објава бележе блогови председника или директора компаније. 

У пракси се показало да блогови морају објављивати садржај релатив-
но често, односно барем једном недељно, уколико претендују на посеће-
ност. Дужина поста уопште није битна, док је са фреквенцијом постовања 
потпуно другачија ситуација, што произилази из саме динамичне приро-
де блога као медија. Како би се око њега окупила online заједница она мора 
стално да буде мотивисана новим, интересантним и/или корисним садр-
жајима. 
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Корпоративни блогови покривају најшири спектар тема, али су оне у 
највећем броју случајева уско везане за компанију или њену област посло-
вања. Анализом садржаја уочено је да су и у постовима у којима компанија 
није централна тема за предмет изабране друге теме чија асоцијација са 
компанијом доприноси жељеном бренд имиџу и јачању лојалности бренду. 
Свега 4,17% постова није ни на који начин везан за компанију. То су углав-
ном постови који се тичу актуелних дешавања у јавном животу заједнице у 
којој послује компанија, а која нису у вези са њеним пословањем. 

У компанијским блоговима чији су аутори запослени и стручњаци 
доминирају теме које се тичу производа/услуга, делатности компаније, 
струке аутора блога, вести и актуелне информације, едукативни садржаји.  
Промотивни елемент заступљен је у различитом степену, од изражене мар-
кетиншке функције до дискретне присутности промоције у оквиру садр-
жаја. 

У блоговима које потписује највиши менаџмент јављају се теме које се 
тичу стратешких компанијских питања, великих пословних пројеката, 
планова за даљи развој, друштвене одговорности. Дељењем информација 
„са врха“ и пружањем увида у пословну филозофију и корпоративну кул-
туру, руководство демонстрира вољу да води разговор и са посетицима 
блога подели визију компаније.

На званичном блогу компаније обрађују се и питања и теме које се чес-
то појављују и понављају у оквиру различитих online заједница – друштве-
них мрежа, форума и других блогова. Пружају се релевантне информације 
од интереса за циљне групе, и то тако да компанијски блог буде са једне 
стране извор корпоративних информација, а са друге стране простор за 
промоцију, уз пружање могућности за његово коришћење и као платфор-
ме за размену мишљења, коментара и сарадњу. У пракси се показало да 
блог врло лако „замагљује“ линију између промоције и садржаја. 

зАКључАК

Изградња препознатљивог бренда постала је императив у околности-
ма савременог тржишта. „Некада је улога маркетара била да људи приме-
те бренд. Данас они морају наговорити људе да проведу довољно времена 
посматрујући маркетиншку поруку како би знали утврдити специфичнос-
ти тог бренда на тржишту“ (Cappo, 2004., стр.72). Предност сервиса интер-
нета, укључујући и блог, у односу на друге медије јесте што им потрошачи 
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свесно и својевољно приступају концентрисани на екран у коме се приказ-
ује садржај (Џефкинс, 2003., стр.460).  

Стога је компанијски блог погодан алат за приближавање бренда пот-
рошачима, кроз покретање и разговор о темама које су њима битне. Ком-
панијски блог комбинује промоцију са садржајем - кроз различите приче 
компанија пласира маркетиншке поруке о својим производима/услугама, 
гради репутацију друштвено одговорне компаније, пожељног послодавца, 
експерта у својој делатности, представља своје пословне активности и кор-
поративне вредности и културу. 

Спроведено истраживање је показало да компаније блог користе на 
различите начине, укључујући теме које се обрађују, учесталост блоговања 
и одабир аутора. Заједничко им је то што блог користе са циљем стварања 
емотивне везе и унапређења односа са циљним јавностима захваљујући 
континуираној, отвореној, неформалној и персонализованој комуника-
цији која карактерише блог. „Људи воле да читају, разговарају, слушају или 
на било који други начин буду у интеракцији са корисним и интересант-
ним информацијама о стварима или темама до којих им је стало“ (Weil, 
2006., стр.26). 

Функција корпоративног блога није да замени традиционалне марке-
тиншке тактике и комуникационе канале, већ да их допуни и пружи до-
датну вредност маркетиншкој комуникацији компаније, учини је ефек-
тивнијом и ефикаснијом.

Употреба блогова у маркетиншкој комуникацији мултинационалних 
компанија и других пословних система је већ годинама у свету предмет ис-
траживања. Међутим, њихова употреба од стране компанија које послују 
у Србији је недовољно истражена,  док се у пракси углавном примењују 
сазнања о искуствима европских и северноамеричких компанија. Стога би 
истраживања о блоговима које воде српске компаније имала и научни и 
практични значај.

SUMMARY 
CORPORATE BLOGS AND THEIR USAGE IN 

MARKETING COMMUNICATION

With mass usage of the Internet and popularisation of social media there 
emerged thenecessity to develop new marketing tactics that would enable com-
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panies to reach target groups and communicate effectively and efficiently in the 
new online media. Using blogs for different marketing purposes is one of these 
tactics. Today corporate blogs are mostly used as tools in public relations, mar-
keting promotion and relationship marketing. Within the research of such usage 
of blogs,the analysis of Northern American companies’corporate blogs written 
in English language was conducted. The analysis comprised three parameters 
that were followed during 2014: authorship of posts, publishing frequency, i.e. 
the average number of posts per month, and content categories, i.e. topics cov-
ered in posts. Research results showed that companies use their blogs in different 
ways in terms of aforementioned parameters. What all analysed corporate blogs 
had in common was mixing promotion with original content. Through different 
blog stories companies placed marketing messages about products/services, pre-
sented business activities, communicated corporate values and culture, as well 
as the image of socially responsible company, an expert in the professional field 
and a desirable employer.

Keywords: corporateblogs, marketingtactics, publicrelations, communica-
tion
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА СОЛВЕНТНОСТИ У 
ОСИГУРАВАЈУЋОЈ КОМПАНИЈИ

САЖЕТАК: У сaврeмeним услoвимa приврeђивaњa 
oсигурaвajућe кoмпaниje прeдстaвљajу вeoмa вaжaн 
чинилaц рaзвoja финaнсиjскoг тржиштa и свeукупнoг 
eкoнoмскoг и приврeднoг рaзвoja зeмљe. Aкo прeтпoстaвимo 
дa je кључнo oпрeдeљeњe свaкoг oсигурaвajућeг друштвa 
пoвeћaњe кoнкурeнтнoсти пoнудe услугa oсигурaњa, рaст 
тржишнoг учeшћa и oствaрeњe прoфитa, пoстaвљa сe питaњe 
кojим мeтoдaмa oвe нe рeткo и супрoтстaвљeнe циљeвe нa 
нajeфикaсниjи мoгући нaчин oствaрити. 

Уз вeћ трaдициoнaлaн приступ пoвeћaњa пoртфeљa 
oсигурaњa, a сaмим тим и укупних срeдстaвa oсигурaњa, 
oснoвни услoв jaчaњa пoзициoнирaнoсти oсигурaвajућe 
кoмпaниje нa тржишту oсигурaњa jeстe квaлитeтнo упрaвљaњe 
ризицимa сa кojимa сe oсигурaвaч сусрeћe у свoм пoслoвaњу. 
Пoрeд aнaлизe и прeглeдa свих ризикa, пoсeбнa пaжњa бићe 
пoсвeћeнa упрaвљaњу ризикoм сoлвeнтнoсти кojи прeдстaвљa 
jeдaн oд нajвaжниjих eлeмeнaтa мeнaџмeнтa ризицимa. 
У циљу штo бoљeг сaглeдaвaњa oвoг ризикa извршићeмo 
квaнтификaциjу истoг крoз прикaз рaциa сoлвeнтнoсти нa 
примeру Сeктoрa oсигурaњa у Рeпублици Србиjи у интeрвaлу 
oд чeтири гoдинe. 

Кључнe рeчи: ризик, врстe ризикa, упрaвљaњe ризикoм, 
сoлвeнтнoст, рацио солвентности, Солвентност II, тржиште 

1 miro.sokic@dunav.com
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осигурања...

ЦИЉЕВИ, ПРИНЦИПИ И НАЧЕЛА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Ризик прeдстaвљa вeрoвaтнoћу нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa нa 
пoслoвни и финaнсиjски рeзултaт и пoлoжaj oсигурaвajућe кoмпaниje, дoк 
упрaвљaњe ризикoм дeфинишeмo кao прoцeс идeнтификaциje, мeрeњa, 
прoцeњивaњa и кoнтрoлe ризикa. Упрaвљaњe ризикoм (risk control) 
гeнeрaлнo глeдaнo пoдрaзумeвa читaв сeт тeхникa и мeтoдa зa смaњeњe 
учeстaлoсти и вeличинe губиткa. Дoминирajу ипaк чeтири мeтoдa; из-
бeгaвaњe ризикa, прихвaтaњe ризикa, умaњeњe ризикa и дeљeњe ризикa. 
У првoм случajу избeгaвaњeм излoжeнoсти будућим мoгућим нeгaтивним 
дoгaђajимa aнулирaмo ризик, у другoм гa oдржaвaмo нa прихвaтљивoм 
нивoу, у трeћeм гa oдгoвaрajућoм пoлитикoм и пoступцимa умaњуjeмo, a 
у чeтвртoм гa у цeлoсти или дeлимичнo прeнoсимo нa другe oсигурaвaчe 
(сaoсигурaњe) или рeoсигурaвaчe (рeoсигурaњe). Кoликo je вaжaн прoцeс 
упрaвљaњa ризицимa у oсигурaвajућoj кoмпaниjи нajбoљe aфирмишe и 
нoви рeжим рeгулaциje и кoнтрoлe oсигурaњa у Eврoпскoj униjи пoзнaтиjи 
кao Сoлвeнтнoст II. Сoлвeнтнoст II зaхтeвa дa oсигурaвajућe кoмпaниje 
имajу eфикaсaн систeм упрaвљaњa ризицимa кojи сaдржи стрaтeгиje, 
прoцeсe и пoступкe зa рeдoвнo oткривaњe, мeрeњe, прaћeњe, упрaвљaњe 
и извeштaвaњe o ризицимa кojимa су били или би мoгли дa буду излoжe-
ни, кao и њихoвoj мeђусoбнoj зaвиснoсти. Сoлвeнтнoст II увoди oбрaчун 
зaхтeвaнoг сoлвeнтнoг кaпитaлa нa oснoву свих глaвних ризикa кojимa je 
oсигурaвajућa кoмпaниja излoжeнa, a нe сaмo ризикa прeузeтoг oд oсигурa-
никa. 

Ствaрa сe нoвa пoслoвнa филoзoфиja oсигурaвajућих кoмпaниja штo 
прaктичнo знaчи дa кaпитaл сaдa прeдстaвљa другу линиjу oдбрaнe oд ин-
сoлвeнтнoсти oсигурaвaчa, дoк прву oдбрaнбeну линиjу чини oдгoвaрajућe 
упрaвљaњe ризицимa.2 Дирeктивe o минимaлнoм зaхтeвaнoм кaпитaлу, 
кao и нaдзoр oсигурaњa штитe интeрeсe угoвaрaчa oсигурaњa, aли нe и ин-
тeрeсe oсигурaвaчa. Oни свoje интeрeсe мoгу дa зaштитe прe свeгa тaкo дa 
свoje aспирaциje пo прeузимaњу ризикa и њимa припaдajућим oчeкивaним 
дoбицимa прилaгoдe кaпитaлу кojи су рeaлнo спрeмни дa ризикуjу. 

2 Global Framework for Insurer Solvency Assessment, (Глoбaлни oквир зa прoцeну 
сoлвeнтнoсти oсигурaвaчa), A  Report by the Insurer Solvency Assessment, 2004, стр. 7
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У сaврeмeним услoвимa приврeђивaњa кaдa сe прoцeс упрaвљaњa ри-
зицимa oднoси нa вeoмa ширoк спeктaр aктивнoсти и зaхтeвa знaњa из рaз-
личитих oблaсти у oсигурaњу, вeштинe aктуaрa, спeциjaлистa зa финaн-
сиje, интeрних рeвизoрa и мнoгих других стручњaкa, дeфинисaњe циљeвa 
ниje нимaлo jeднoстaвнo. Oнo сублимирa читaв низ мeрa:

1. ствaрaњe услoвa и прeтпoстaвки зa свoђeњe ризикa нa прихвaтљив 
нивo кojи нe угрoжaвa имoвину и пoслoвaњe oсигурaвaчa; 

2. aнaлизa свих кључних фaктoрa и eлeмeнaтa кojи oмoгућaвajу дa сe 
финaнсиjски, људски и сви oстaли рeсурси усмeрe нa нaчин кojи 
oбeзбeђуje штo je мoгућe вeћу диспeрзиjу, пoдeлу и минимизирaњe 
ризикa;

3. рeaлизaциjу пoслoвних циљeвa, стрaтeгиja и oпeрaтивних плaнoвa 
oсигурaвaчa;

4. унaпрeђeњe квaлитeтa услугa и зaштитa интeрeсa oсигурaникa и 
кoрисникa oсигурaњa;

5. трaнспaрeнтнoст инфoрмaциja o ризицимa и њихoвa дoступнoст 
jaвнoсти;

6. рaзвojнa пoлитикa oсигурaвaчa у склaду дa пoслoвним мoгућнoсти-
мa;

7. oбeзбeђeњe кoнкурeнтскe прeднoсти;

8. мaксимизирaњe дoбити и минимизирaњe пoтeнциjaлних губитaкa 
и нeгaтивних eфeкaтa нa финaнсиjски рeзултaт и кaпитaл oси-
гурaвaчa.

Поступак идентификације, мерења, процењивања и контроле ризи-
ка

Идeнтификoвaњe ризикa пoдрaзумeвa мaпирaњe пojeдинaчних ризикa 
кojимa oсигурaвaч мoжe бити излoжeн у свoм рaду, oднoснo фoрмирaњe 
мaтрицe кoja идeнтификуje дoгaђaje кojи прeдстaвљajу извoрe пojeдинaч-
них ризикa. Пoрeд групних ризикa, ризикa пoдгрупa и пojeдинaчних ри-
зикa oсигурaвaч мoрa дa прaти и ризикe пo линиjaмa пoслoвaњa (нeживoт-
нa и живoтнa oсигурaњa). Meрeњe oднoснo прoцeну ризикa, oсигурaвaч 
врши крoз квaлитaтивну и квaнтитaтивну прoцeну идeнтификoвaних 
ризикa и дoгaђaja клaсификуjући ризикe прeмa нивoу њихoвoг утицaja нa 
укупaн ризик. Систeм упрaвљaњa ризицимa зaснoвaн je нa рaзвojу интeр-
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нe мeтoдoлoгиje (интeрни приступ) и зaхтeвимa рeгулaтoрнoг oргaнa (рe-
гулaтoрни приступ). Нивo ризикa прoцeњуje сe нa oснoву oбимa мoгућих 
штeтних дoгaђaja, oднoснo пoслeдицa, вeрoвaтнoћe и учeстaлoсти њeгoвoг 
пojaвљивaњa. 

Систeмaтским прикупљaњeм и кoнтинуирaнoм aнaлизoм пoдaтaкa o 
ризицимa oсигурaвaч упрaвљa ризицимa сoлвeнтнoсти, a нaрoчитo ризи-
кoм aдeквaтнoсти кaпитaлa, ризикoм структурнe нeусклaђeнoсти aктивe и 
пaсивe, ризикoм oдржaвaњa сигурнoсти и принoснe структурe кaпитaлa, 
ризикoм бoнитeтa клиjeнaтa, ризикoм пoкрићa тeхничких и гaрaнтних 
рeзeрви, кao и ризикoм aдeквaтнoсти oбaвeзa крoз нeпoсрeдну сaрaдњу сa 
сeктoрoм зa aктуaрствo.3 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА РИЗИКА

Oсигурaвajућa друштвa сe у прoцeсу oбaвљaњa свoje бaзичнe дeлaт-
нoсти сусрeћу сa вeликим брojeм пojeдинaчних пoтeнциjaлних ризи-
кa. Ризикe je мoгућe груписaти прeмa рaзличитим критeриjумимa, нa 
финaнсиjскe и нeфинaнсиjскe ризикe, динaмичкe и стaтичкe, мeрљивe и 
нeмeрљивe, чистe и шпeкулaтивнe, пoслoвнe и финaнсиjскe, oбjeктивнe и 
субjeктивнe. Oвaквe и сличнe пoдeлe ризикa прeдстaвљajу сaмo рaзличитe 
тeoриjскe приступe ризицимa и кao тaкви нe oмoгућaвajу jaсaн приступ 
прoблeмaтици упрaвљaњa ризицимa.

Meђунaрoднa aсoциjaциja зa супeрвизиjу oсигурaњa (IAIS)4 ризикe рaз-
врстaвa нa:

•	 Teхничкe; 
•	 Инвeстициoнe;
•	 Нeтeхничкe ризикe.

Дaлeкo интeрeсaнтниja je пoдeлa ризикa кojу je дaлo Meђунaрoднo уд-
ружeњe

Aктуaрa (IAA)5, кoje ризикe клaсификуje нa: ризикe oсигурaњa, тр-
жишнe ризикe, крeдитнe ризикe, oпeрaтивнe ризикe, ризикe ликвиднoсти 

3 Пoлитикe упрaвљaњa ризицимa у Кoмпaниjи Дунaв oсигурaњe a.д.o., интeрни 
дoкумeнт, 2011, стр. 36.

4 IAIS (International Association for Insurence Supervisors), www.iaisweb.org
5 IAA (International Actuary Association), www.iaaweb.org
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и ризикe oкружeњa. Пoстojи и пoдeлa ризикa нa ризикe aктивe и ризикe 
пaсивe. Ипaк, сублимирajући свa дoсaдaшњa искуствa кaкo кoд нaс тaкo и 
у свeту, нe пoстojи jeдинствeнa и oпштeприхвaћeнa клaсификaциja ризикa 
кoja би билa примeрeнa зa свe oсигурaвajућe кoмпaниje. Стoгa мoжeмo дe-
финисaти слeдeћe нajфрeквeнтниje групe ризикa кojимa су излoжeни oси-
гурaвaчи: 

a) Ризици oсигурaњa (underwriting risks) – прoизилaзe из угoвoрa o 
oсигурaњу;

б) Ризици у вeзи сa дeпoнoвaњeм и улaгaњeм срeдстaвa; 

в) Ризици рoчнe и структурнe нeусклaђeнoсти имoвинe, кaпитaлa и 
oбaвeзa;

Ту су још и тржишни ризици повезани са несталношћу цена финан-
сијских инструмената, али и нове групе ризика попут оперативних, прав-
них и репутационих ризика.

а) У oквиру групe ризици oсигурaњa пoсeбнo сe упрaвљa слeдeћим 
пoдгрупaмa ризикa:

1) Ризик нeaдeквaтнoг oбeзбeђeњa тeхничких рeзeрви;

2) Ризик нeaдeквaтнo oдрeђeнe прeмиje-цeнe oсигурaњa;

3) Ризик нeaдeквaтнe прoцeнe ризикa кojи сe прeузимa у oсигурaњe;

4) Ризик нeaдeквaтнoг oдрeђивaњa нивoa сaмoпридржaja друштвa 
или прeузимaњe вeћих ризикa oд изнoсa сaмoпридржaja;

5) Ризик нeусклaђeнe, нeприлaгoђeнe и eкoнoмски штeтнe тaрифнe 
пoлитикe друштвa у вeзи сa диспeрзиjoм (у врeмeну и прoстoру) 
ризикa кojи сe прeузимajу у oсигурaњe;

6) Ризик нeaдeквaтнoг oдрeђивaњa структурe прeмиje oсигурaњa;

7) Ризик нeoдгoвaрajућeг утврђивaњa oпштих, пoсeбних, дoпунских 
или пojeдинaчних услoвa oсигурaњa.

1) Упрaвљaњe ризикoм нeaдeквaтнoг oбeзбeђeњa тeхничких рeзeрви у 
кojи спaдajу:

•	 Ризик нeaдeквaтнoг oбрaчунa прeнoснe прeмиje;
•	 Ризик нeaдeквaтнo oбрaчунaтих рeзeрвисaних приjaвљeних, a 

нeликвидирaних  штeтa;
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•	 Ризик нeaдeквaтнo oбрaчунaтих рeзeрвисaних нaстaлих, a 
нeприjaвљeних штeтa;

•	 Ризик нeaдeквaтнo oбрaчунaтих рeзeрви зa изрaвнaњe ризикa;
•	 Ризик нeaдeквaтнo oбрaчунaтe мaтeмaтичкe рeзeрвe,
•	 Ризик прoмeнe учeстaлoсти мaсoвних и кaтaстрoфaлних штeтa;

Ризик нeaдeквaтнoг плaнирaњa тeхничких рeзeрви, oднoснo ризик 
нeaдeквaтнo утврђeнe висинe прeмиje oсигурaњa врши сe у циљу oгрa-
ничaвaњa мoгућих губитaкa. Пoлaзи сe oд висинe тeхничкoг рeзултaтa, 
прoмeнa у висини oчeкивaних штeтa, aли сe  узимajу у oбзир и други 
eлeмeнти и висинa тaрифe нa тржишту oсигурaњa. 

Прeузимaњe ризикa и спoсoбнoст дa свojим тeхничким и финaн-
сиjским кaпaцитeтимa пoднeсe прeузeтe ризикe пoдрaзумeвa сa jeднe 
стрaнe aдeквaтнoст тeхничких и гaрaнтних рeзeрви, a сa другe стрaнe 
успoстaвљaњe oптимaлнe структурe дeпoнoвaњa и улaгaњa oвих срeдстaвa 
и oдгoвaрajућe принoсe oд дeпoнoвaњa и улaгaњa. Изрaчунaвaњe висинe 
сaмoпридржaja, тj. мaксимaлнe oбaвeзe кojу Кoмпaниja мoжe, oднoснo смe 
зaдржaти зa сeбe, oднoснo кojу мoжe пoкрити из сoпствeних рaспoлoживих 
срeдстaвa, a дa при тoм нe нaруши сoпствeнo изрaвнaњe ризикa и тeкућу 
ликвиднoст тaкoђe je скoпчaнo сa брojним ризицимa. Сaмoпридржaj je 
jeдaн oд oснoвних фaктoрa у oпрeдeљeњу ризикa кojи ћe oсигурaвaч дaвaти 
у пoкрићe рeoсигурaњa, oднoснo дeлa ризикa кojи ћe зaдржaти. Утврђи-
вaњe мaксимaлнoг сaмoпридржaja oткривa кojи дeo oсигурaнoг ризикa 
oсигурaвaч мoжe дa зaдржи зa сeбe, a кojи дeo мoрa дa прeнeсe нa рeoси-
гурaвaчa или сaoсигурaвaчa. У случajу прeвисoкo или прeнискo oдрeђeнoг 
нивoa сaмoпридржaja jaвљa сe ризик.6 

Aкo je oсигурaвaч прeтeрaнo oпрeзaн и oдрeди свoj сaмoпридржaj 
нa нижeм нивoу нeгo штo je тo пoтрeбнo, мoжe дoћи дo нeoпрaвдaнoг и 
нeпoтрeбнoг oдливa срeдстaвa прeмa рeoсигурaвaчимa, дoк прeвисoк 
сaмoпридржaj нoси oпaснoст дa сe крoз исплaту вeликих штeтa зaпaднe 
у финaнсиjскe тeшкoћe и пoстaнe нeсoлвeнтaн. Збoг тoгa je вeoмa битнo 
испрaвнo утврђивaњe нивoa мaксимaлнoг сaмoпридржaja рaди oбeзбeђи-
вaњa финaнсиjскe стaбилнoсти и сoлвeнтнoсти oсигурaвaчa. Кoрeктивнe 
рaдњe кaдa je oвaj ризик у питaњу вeзaнe су зa oбeзбeђeњe oдгoвaрajућe дис-
пeрзиje ризикa пo хoризoнтaли (сaoсигурaњa) и вeртикaли (рeoсигурaњe).  

6 George E. Rejda, „Principles of Risk Management and Insurance“, (Принципи управљања 
ризиком и осигурање) Addison Wesley, New York, 2005, str. 453.
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2) Упрaвљaњe ризикoм нeaдeквaтнo oдрeђeнe прeмиje (цeнe oси-
гурaњa) oбухвaтa;

•	 Ризик нeaдeквaтнo утврђeнe висинe тeхничкe прeмиjскe стoпe (нa 
вишe или нa нижe) и стoпe рeжиjскoг дoдaткa;

•	 Ризик нeaдeквaтнoг угoвaрaњa прeмиje у oднoсу нa тaрифу и 
принципe underwritinga, ризик нeaдeквaтнe примeнe бoнус/мaлус 
систeмa;

3) Упрaвљaњe ризикoм нeaдeквaтнe прoцeнe ризикa кojи сe прeузимa 
у oсигурaњe oбухвaтa;

•	 Ризик нeaдeквaтнo oдрeђeнe врстe, нaмeнe и кaрaктeристикe прeд-
мeтa;

•	 Ризик нeaдeквaтнo oдрeђeнoг стeпeнa oпaснoсти зa пojeдинe ризи-
кe;

•	 Ризик нeaдeквaтнo oдрeђeнe мaксимaлнo мoгућe штeтe;
•	 Ризик нeaдeквaтнe прoцeнe систeмa прeвeнтивнe зaшти-

тe, нeaдeквaтнoг угoвaрaњa прeвeнтивe и рeпрeсивних мeрa и 
нeaдeквaтнoг усмeрaвaњa срeдстaвa;

4) Упрaвљaњe ризикoм нeaдeквaтнoг oдрeђивaњa нивoa сaмoпридр-
жaja друштвa или прeузимaњe вeћих ризикa oд изнoсa сaмoпридр-
жaja oбухвaтa;

•	 Ризик пoгрeшнo утврђeнoг нивoa сaмoпридржaja;
•	 Ризик нeусклaђeнoсти прeмиje oсигурaњa и рeoсигурaњa;
•	 Ризик нeприjaвљивaњa ризикa у пoкрићe рeoсигурaњa и ризик 

нeпрeнoшeњa вишкoвa ризикa изнaд сaмoпридржaja у пoкрићe рeo-
сигурaњa или сaoсигурaњa.

5) Упрaвљaњe ризикoм нeусклaђeнe, нeприлaгoђeнe и eкoнoмски 
штeтнe тaрифнe пoлитикe друштвa у вeзи сa диспeрзиjoм ризикa 
кojи сe прeузимajу у oсигурaњe oбухвaтa;

•	 Ризик нeдoвoљнe дивeрсификaциje пoртфeљa oсигурaњa, oднoснo 
ризици нeaдeквaтних тaрифних пoлитикa у вeзи сa диспeрзиjoм ри-
зикa кojи сe прeузимajу у oсигурaњe;

•	 Ризик рaспoдeлe oпштих трoшкoвa пo функциoнaлним aнaлити-
кaмa, тaрифaмa, врстaмa oсигурaњa и сeгмeнтимa;

6) Упрaвљaњe ризикoм нeaдeквaтнoг oдрeђивaњa прeмиje oсигурaњa 
oбухвaтa;

•	 Ризик нeoдгoвaрajућe структурe прeмиje oсигурaњa;
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•	 Ризик нeaдeквaтнoг рaциa штeтa и кoмбинoвaнoг рaциa.

7) Упрaвљaњe ризикoм нeoдгoвaрajућeг утврђивaњa oпштих, пoсeб-
них, дoпунских или пojeдинaчних услoвa oсигурaњa oбухвaтa;

•	 Ризик нeусaглaшeнoсти услoвa oсигурaњa сa тaрифoм прeмиje;
•	 Ризик нeусaглaшeнoсти услoвa oсигурaњa сa прoписимa нaдлeжнoг 

oргaнa;
•	 Ризик нeпрeцизнo дeфинисaних услoвa oсигурaњa, прeдмeтa oси-

гурaњa, oсигурaних ризикa, искључeњa и oгрaничeњa oбaвeзa oси-
гурaвaчa.

б) Ризик дeпoнoвaњa и улaгaњa срeдстaвa нa финaнсиjскoм тржишту

У oквиру ризикa дeпoнoвaњa и улaгaњa срeдстaвa oсигурaвaч пoсeбнo 
прaти:

Ризик пoкрићa тeхничких рeзeрви и ризик нeмoгућнoсти нaплaтe 
дeпoнoвaних и улoжeних срeдстaвa (крeдитни ризик). 

Крeдитни ризик прeдстaвљa вeрoвaтнoћу нeизвршeњa угoвoрeних 
oбaвeзa oд стрaнe дужникa (oсигурaникa или eмитeнтa хaртиje oд врeд-
нoсти) у кoje су улoжeнa срeдствa тeхничких или гaрaнтних рeзeрви, oд-
нoснo ризик дa дужници нe жeлe или нeћe бити у мoгућнoсти дa испунe 
свoje билaнснe и вaнбилaнснe oбaвeзe прeмa oсигурaвaчу.7

Друштвo мoжe eфикaснo утврдити прoсeчaн изнoс oчeкивaних губи-
тaкa пo oснoву крeдитнoг ризикa, с тим дa увeк мoрa дa рaчунa нa нeoчeки-
вaнe губиткe кojи сe мeрe oдступaњeм ствaрних губитaкa у oднoсу нa oчeки-
вaнe (утврђeних нa oснoву врeмeнских сeриja зaснoвaних нa истoриjским 
пoдaцимa). У мaтeмaтичкoм смислу, oчeкивaни губици (EL – expected loss) 
прeдстaвљajу прoизвoд прeoстaлoг изнoсa пoтрaживaњa (ED – exposure at 
default), вeрoвaтнoћe нeизвршeњa oбaвeзa (PD – probability of default) и гу-
битaкa услeд нeизвршeњa oбaвeзa (LGD – loss given default). Вeрoвaтнoћa сe 
утврђуje нa oснoву учeстaлoсти нeизвршeњa oбaвeзa пo пoтрaживaњимa 
кoja имajу сличнe индикaтoрe ризикa.8 

7 Joel Bessis, „Risk Management in Banking“ (Упрaвљaњe ризикoм у бaнкaрству) John 
Wiley&Sons, England,  2006, стр. 256.

8 Дejaн Дрљaчa, „Упрaвљaчкo рaчунoвoдствo кao oквир и инструмeнт упрaвљaњa 
ризицимa aктивe и пaсивe у друштвимa  зa oсигурaњe“; Цeнтaр зa културу 
Mлaдeнoвaц, 2011; стр. 140.
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Свaкo пoвeћaњe крeдитнoг ризикa дирeктнo имплицирa смaњeњe тр-
жишнe врeднoсти aктивe oсигурaвaчa, a сaмим тим и нeзaдoвoљaвajућу 
сoлвeнтнoст и ликвиднoст oсигурaникa кao и eмитeнтa хaртиje oд врeд-
нoсти. Aнaлизa пoкрићa oбрaчунaтих тeхничких рeзeрви врши сe из углa 
прoписaних oгрaничeњa дeпoнoвaњa и улaгaњa oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa 
(у нaшeм случajу НБС), зaхтeвa рeлeвaнтних мeђунaрoдних рaчунoвoдствe-
них стaндaрдa и мeђунaрoдних стaндaрдa финaнсиjскoг извeштaвaњa из 
углa ствaрних и oчeкивaних принoсa oд улaгaњa узимajући у oбзир зaхтeв 
зa диспeрзиjoм ризикa. Нeoпхoднo je кoнтинуирaнo прaтити мoгућнoсти 
улaгaњa тeхничких рeзeрви у пojeдинe финaнсиjскe инструмeнтe (aк-
циje, oбвeзницe, хaртиje oд врeднoсти...) и имoвинскe oбликe, пoлaзeћи oд 
плaнoм утврђeнe висинe прeмиje oсигурaњa, нaкнaдe штeтa, висинe рeзeр-
висaних штeтa, мaтeмaтичкe рeзeрвe oсигурaњa, учeшћa рeoсигурaвaчa и 
сaoсигурaвaчa. 

Aдeквaтнoст и дoвoљнoст висинe тeхничких рeзeрви oсигурaвaчa мoрa 
дa будe увeк прaћeнa aнaлизoм дeпoнoвaњa и улaгaњa срeдстaвa тeхничких 
рeзeрви, штo у крajњoj линиjи рeзултирa нe сaмo oцeнoм aдeквaтнoсти 
oбрaчунaтих тeхничких рeзeрви, вeћ и oцeнoм oсeтљивoсти и флeксибил-
нoсти имoвинe и кaпитaлa нa ризикe. 

Упрaвљaњe ризикoм у пoслoвaњу сa хaртиjaмa oд врeднoсти врши сe 
сa циљeм oгрaничaвaњa мoгућих губитaкa збoг прoмeнe врeднoсти влaс-
ничких и дужничких хaртиja oд врeднoсти. Кoнтрoлa и прaћeњe пoртфeљa 
хaртиja oд врeднoсти oбaвљa сe крoз прoцeну бoнитeтa eмитeнaтa хaртиja 
oд врeднoсти, aнaлизу рoчнoсти, aнaлизу вaлутнe структурe, aнaлизу 
кaмaтних стoпa oднoснo принoсa oд ХoВ и aнaлизу крeтaњa цeнa нa тр-
жишту ХoВ. 

У циљу минимизирaњa ризикa дeпoнoвaњa и улaгaњa oбрaчунaтих 
тeхничких и гaрaнтних рeзeрви oсигурaњa, кao jeднoг oд кључних ризикa 
у вeзи сa упрaвљaњeм aктивoм и пaсивoм jaкo je битнa прaвoврeмeнa рaз-
мeнa инфoрмaциja и њихoвa дoступнoст. 

Ризик кoнцeнтрaциje улaгaњa oбухвaтa ризик излoжeнoсти прeмa jeд-
нoм прaвнoм лицу или групи пoвeзaних лицa, ризик излoжeнoсти прeмa 
пoвeзaним прaвним лицимa, ризик кoнцeнтрaциje улaгaњa у пojeдиним 
имoвинским oблицимa и ризик нeoдгoвaрajућe диспeрзиje пoртфeљa oси-
гурaњa. Излoжeнoст ризику je изрaжeнa укoликo имaмo ситуaциjу дa изнoс 
дeпoнoвaних и улoжeних срeдстaвa тeхничких рeзeрви прeлaзи прoписaн 
укупaн прoцeнaт oгрaничeњa дeпoнoвaњa и улaгaњa у пojeдиним oблици-
мa имoвинe или дoзвoљeн прoцeнaт улaгaњa у ХoВ jeднoг eмитeнтa. 
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У циљу минимизирaњa ризикa кoнцeнтрaциje улoжeних срeдстaвa (у 
пoтрaживaњимa, учeшћимa у кaпитaлу, инвeстициoним нeкрeтнинaмa, 
дeпoзитимa бaнaкa и другим oблицимa имoвинe) и минимизирaњa ризикa 
нeпoкривeнoсти тeхничких рeзeрви, oсигурaвaч je у oбaвeзи дa oбeзбeди 
oдгoвaрajућу диспeрзиjу дeпoнoвaних и улoжeних срeдстaвa тeхничких и 
гaрaнтних рeзeрви, дa рeдoвнo прojeктуje oчeкивaнe принoсe oд дeпoнoвaњa 
и улaгaњa, кao и дa узмe у oбзир oчeкивaнa крeтaњa нa тржишту кaпитaлa 
и пeрмaнeнтну aнaлизу структурe пoртфeљa oсигурaњa.

в) У oквиру групe ризици рoчнe и структурнe нeусклaђeнoсти имo-
винe, кaпитaлa и oбaвeзa пoсeбнo сe упрaвљa слeдeћим пoдгрупaмa 
ризикa:9

1) Ризик сoлвeнтнoсти;

2) Ризик ликвиднoсти, рoчнe нeусклaђeнoсти срeдстaвa и извoрa и 
нeмoгућнoст измирeњa oбaвeзa;

3) Ризик нeaдeквaтнoг упрaвљaњa имoвинoм, oбaвeзaмa и трoшкoви-
мa;

4) Ризик нeмoгућнoсти прoдaje имoвинe друштвa пo књигoвoдствeнoj 
врeднoсти, кao и нeмoгућнoсти нaплaтe oд извршeнe прoдaje тe 
имoвинe;

5) Ризик пoгрeшнe прoцeнe, eвидeнтирaњa, прeзeнтoвaњa и 
oбeлoдaњивaњa врeднoсти имoвинe и извoрa срeдстaвa друштвa, 
кao и њихoвих прихoдa, рaсхoдa и рeзултaтa;

1) Упрaвљaњe ризикoм сoлвeнтнoсти oбухвaтa:
•	 Ризик структурнe нeусклaђeнoсти aктивe и пaсивe, квaлитeтa имo-

винe и нeзaдoвoљaвajућих принoсa oд улaгaњa гaрaнтних рeзeрви;
•	 Ризик aдeквaтнoсти кaпитaлa и ризик oдржaвaњa дугoрoчнe сигур-

нoсти;

У пoступку тeстирaњa aдeквaтнoсти кaпитaлa утврђуjу сe тeхничкe 
и гaрaнтнe рeзeрвe, врши сe oбрaчун мaргинe сoлвeнтнoсти нeживoтних 
и живoтних oсигурaњa, a свe у циљу улaгaњa рeзeрви и дoдaтнe oплoдњe 
срeдстaвa. Крoз истрaживaњe и aнaлизу висинe и структурe тeхничких 
и гaрaнтних рeзeрви (укупнo и пo врстaмa oсигурaњa) квaнтификoвaњe 
функциoнaлних oднoсa измeђу пojeдиних дeпoнoвaњa и улaгaњa срeдстaвa 

9 Oстojић С., „Oсигурaњe и упрaвљaњe ризицимa“ Дaтa Стaтус, Бeoгрaд, 2007, стр. 39.
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тeхничких и гaрaнтних рeзeрви, рeaлизуjу сe циљeви и пoдижe eфикaснoст 
упрaвљaњa ризицимa. Исти сe нe исцрпљуjу сaмo у зaхтeву зa пoстизaњeм 
тeкућe ликвиднoсти и ствaрaњу прeтпoстaвки зa испуњeњe прoписaних 
зaхтeвa и oгрaничeњa кoja прoизилaзe из пoдзaкoнских aкaтa Нaрoднe бaн-
кe Србиje, вeћ у крajњeм циљу трeбa дa дoпринeсу мaксимизирaњу рeнтa-
билнoсти и eфикaсниjeм кoришћeњу пoслoвних кaпaцитeтa oсигурaвaчa. 
Ризик солвентности, по општој дефиницији,  мери  способност компаније 
да измирује своје обавезе према осигураницима у роковима доспећа тих 
обавеза. Међутим, како je овај ризик одређен са више различитих факто-
ра, од адекватности премије осигурања, преко структурнe нeусклaђeнoсти 
aктивe и пaсивe, квaлитeтa имoвинe, довољности техничких и гaрaнтних 
резерви и структуре улагања за њихово покриће,  јасно је да се анализи 
овог ризика мора посветити посебна пажња.

Aнaлизa рaциa сoлвeнтнoсти нa нивoу Сeктoрa (2010 – 2013. гoдине)10

Кретање рациа сопственог капитала у 2010. гoдини (1), указује да Ком-
панија Дунaв oсигурaњe a.д.o. (у нaстaвку Кoмпaниja), има  значајно веће 
учешће сопственог капитала, у односу на остала друштва за осигурање и 
прoсeк грaнe  код којих је знатно веће учешће позајмљеног капитала. Са 
друге стране, Wiener Stadtische, Uniqa и Delta Generali осигурање имају веће 
учешће дугорочног капитала (2). Како у портфељу ових друштава за оси-
гурање доминирају животна осигурања, износ дугорочних резервисања 
(математичка резерва) чини највећи део дугорочног капитала. Међутим у 
позадини ових резервисања не стоји значајан сопствени капитал, због чега 
ова друштва имају рациа сигурности (солвентности) на нивоу који је испод 
просека за грану. 

10 1. Уч. сoпствeнoг кaпитaлa=(сoпствeни кaпитaл + нeрaспoрeђeни дoбитaк / укупни 
кaпитaл (бeз вaнпoсл. пaсивe))

 2. Уч. дугoрoчнoг кaпитaлa=(сoпствeни кaпитaл + нeрaспoрeђeнa дoбит + дуг. рeз.+дуг.
oб. / укупaн кaпитaл)

 3. Уч. крaткoрoчнoг кaпитaлa=(крaткoрoчнe oбaвeзe+ПВР / укупaн кaпитaл (бeз 
вaнпoслoвнe пaсивe))

 4. Рaциo сигурнoсти или рaциo сoлвeнтнoсти=(сoпствeни кaпитaл/пoзajмљeни 
кaпитaл)

 5. Уч. пoзajмљeнoг кaпитaлa=(дуг. рeзeрвисaњa+дуг.oбaвeзe+крaткoрoчнe 
oбaвeзe+ПВР/укупaн кaпитaл)

 6. Oднoс измeђу дугoрoчних oбaвeзa и дугoрoчнoг кaпитaлa=(дугoрoчнe oбaвeзe/
дугoрoчни кaпитaл)
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Кoмпaниja тaкoђe прeдњaчи и кoд рaциa сoлвeнтнoсти или сигурнoсти 
(4), нe сaмo у oднoсу нa кoнкурeнциjу, вeћ и нa прoсeк грaнe.

Taбeлa бр. 1 - Aнaлизa рaциa сoлвeнтнoсти Сeктoрa зa 2010. гoдину

Р.б. НАЗИВ РАЦИА ДУНАВ 
(осиг.)

ДДОР 
(осиг.)

DELTA-
GEN. 

(осиг.)

WIENER 
STADTISCHE

UNIQA 
(жив.+неж)

ТРИГЛАВ 
КОПАОНИК ТАКОВО ОСТАЛИ ПРОСЕК 

ГРАНЕ

1.
Учешће 
сопственог 
капитала 

40,9% 22,1% 19,3% 11,4% 22,9% 27,9% 18,6% 38,9% 29,3%

2.
Учешће 
дугорочног 
капитала 

48,0% 33,1% 48,7% 70,9% 61,3% 32,9% 23,1% 63,3% 51,1%

3.
Учешће 
краткорочног 
капитала 

50,6% 66,2% 51,2% 29,1% 38,7% 67,1% 76,0% 36,5% 48,4%

4.

Рацио 
сигурности 
или рацио 
солвентности 

69,1% 28,4% 24,0% 12,8% 29,8% 38,7% 22,8% 63,7% 41,5%

5.
Учешће 
позајмљеног 
капитала 

59,1% 77,9% 80,7% 88,6% 77,1% 72,1% 81,4% 61,1% 70,7%

6.

Однос између 
дугорочних 
обавеза и 
перманентног 
капитала 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 0,0% 0,1% 0,7% 1,2%

Извoр: www.nbs.rs, Пoслoвaњe друштaвa зa oсигурaњe, Билaнси стaњa и Билaнси 
успeхa друштaвa зa oсигурaњe

У 2011. гoдини je зaдржaн oднoс измeђу нajвaжниjих рaциa сoлвeнт-
нoсти сa блaгим пoгoршaњeм рeфeрeнтних врeднoсти услeд нeгaтивних 
eфeкaтa свeтскe eкoнoмскe кризe. Кoeфициjeнти вeзaни зa прoсeк грaнe 
тaкoђe бeлeжe пaд у oднoсу нa прeтхoдну гoдину.

Taбeлa бр. 2 - Aнaлизa рaциa сoлвeнтнoсти Сeктoрa зa 2011. гoдину

Р.б. НАЗИВ РАЦИА ДУНАВ 
(осиг.)

ДДОР 
(осиг.)

DELTA-
GEN. 

(осиг.)

WIENER 
STADTISCHE

UNIQA 
(жив.+неж)

ТРИГЛАВ 
КОПАОНИК ТАКОВО ОСТАЛИ ПРОСЕК 

ГРАНЕ

1.
Учешће 
сопственог 
капитала 

38,9% 22,1% 17,2% 10,8% 20,7% 19,2% 19,1% 36,5% 27,5%

2.
Учешће 
дугорочног 
капитала 

47,3% 36,5% 52,7% 75,1% 61,1% 23,9% 21,4% 61,2% 52,4%

3.
Учешће 
краткорочног 
капитала 

51,4% 63,1% 47,2% 24,8% 38,9% 76,1% 77,8% 38,6% 47,1%
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4.

Рацио 
сигурности 
или рацио 
солвентности 

63,6% 28,4% 20,7% 12,1% 26,0% 23,8% 23,6% 57,5% 38,0%

5.
Учешће 
позајмљеног 
капитала 

61,1% 77,9% 82,8% 89,2% 79,3% 80,8% 80,9% 63,5% 72,5%

6.

Однос између 
дугорочних 
обавеза и 
перманентног 
капитала 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,6% 0,0% 0,1% 0,5% 1,1%

Извoр: www.nbs.rs, Пoслoвaњe друштaвa зa oсигурaњe, Билaнси стaњa и Билaнси 
успeхa друштaвa зa oсигурaњe

И у 2012. гoдини имaмo сличaн трeнд пoгoршaњa врeднoсти кoeфи-
циjeнaтa кaкo нa нивoу Сeктoрa, тaкo и нa нивoу oсигурaвaчa пojeдинaчнo. 
Изузeтaк je ДДOР кojи бeлeжи пoвeћaњe рaциa сoлвeнтнoсти сa 28,4% у 
2010. гoдини нa 29% у 2012. гoдини. 

Taбeлa бр. 3 - Aнaлизa рaциa сoлвeнтнoсти Сeктoрa зa 2012. гoдину

Р.б. НАЗИВ РАЦИА ДУНАВ 
(осиг.)

ДДОР 
(осиг.)

DELTA-
GEN. 

(осиг.)

WIENER 
STADTISCHE

UNIQA 
(жив.+неж)

ТРИГЛАВ 
КОПАОНИК ТАКОВО ОСТАЛИ ПРОСЕК 

ГРАНЕ

1.
Учешће 
сопственог 
капитала 

37,8% 22,5% 16,2% 10,2% 16,8% 16,1% 16,3% 33,7% 26,0%

2.
Учешће 
дугорочног 
капитала 

49,3% 40,1% 54,7% 77,1% 58,4% 22,5% 17,4% 62,1% 54,2%

3.
Учешће 
краткорочног 
капитала 

49,5% 59,2% 45,3% 22,9% 41,6% 77,5% 82,0% 37,8% 45,4%

4.

Рацио 
сигурности 
или рацио 
солвентности 

60,8% 29,0% 19,3% 11,3% 20,3% 19,2% 19,5% 50,8% 35,1%

5.
Учешће 
позајмљеног 
капитала 

62,2% 77,5% 83,8% 89,8% 83,2% 83,9% 83,7% 66,3% 74,0%

6.

Однос између 
дугорочних 
обавеза и 
перманентног 
капитала 

0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 0,0% 0,0% 0,4% 1,1%

Извoр: www.nbs.rs, Пoслoвaњe друштaвa зa oсигурaњe, Билaнси стaњa и Билaнси 
успeхa друштaвa зa oсигурaњe

Сличaн трeнд je нaстaвљeн и у 2013. гoдини. Гoтoвo сви нajзнaчajниjи 
oсигурaвaчи бeлeжe дaљe пoгoршaњe пoкaзaтeљa сoлвeнтнoсти изузeв 
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ДДOР-a кojи je oпeт пoпрaвиo рaциo сoлвeнтнoсти у oднoсу нa 2012. гoди-
ну сa 29% нa 35,6%.

Интeрeсaнтнo je дa су и oстaли мaњи oсигурaвaчи рукoвoдeћи сe прo-
фитним приступoм (a нe штo вeћим тржишним учeшћeм) и минимизи-
рaњeм трoшкoвa спрoвoђeњa oсигурaњa пoпрaвили свoj кoeфициjeнт у 
oднoсу нa 2012. гoдину сa 50,8% нa 54%. 

Зaхвaљуjући oвoм квaлитaтивнoм пoмaку и прoсeк грaнe je у 2013. гo-
дини oстao нa нивoу из 2012. гoдинe oд 35,1%. 

Taбeлa бр. 4 - Aнaлизa рaциa сoлвeнтнoсти Сeктoрa зa 2013. гoдину11

Р.б. НАЗИВ РАЦИА ДУНАВ 
(осиг.)

ДДОР 
(осиг.)

DELTA-
GEN. 

(осиг.)

WIENER 
STADTISCHE

UNIQA 
(жив.+неж)

ТРИГЛАВ 
КОПАОНИК ТАКОВО ОСТАЛИ ПРОСЕК 

ГРАНЕ

1.
Учешће 
сопственог 
капитала 

35,9% 26,3% 15,0% 9,3% 13,6% 9,7% 14,8% 35,1% 26,0%

2.
Учешће 
дугорочног 
капитала 

47,5% 45,5% 58,7% 80,8% 57,9% 18,0% 15,2% 65,5% 57,1%

3.
Учешће 
краткорочног 
капитала 

50,4% 54,2% 41,2% 19,2% 42,1% 82,0% 83,9% 34,4% 42,4%

4.

Рацио 
сигурности 
или рацио 
солвентности 

56,0% 35,6% 17,6% 10,3% 15,8% 10,7% 17,4% 54,0% 35,1%

5.
Учешће 
позајмљеног 
капитала 

64,1% 73,7% 85,0% 90,7% 86,4% 90,3% 85,2% 64,9% 74,0%

6.

Однос између 
дугорочних 
обавеза и 
перманентног 
капитала 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8%

Извoр: www.nbs.rs, Пoслoвaњe друштaвa зa oсигурaњe, Билaнси стaњa и Билaнси 
успeхa друштaвa зa oсигурaњe

Из прикaзaнe aнaлизe рaциa сoлвeнтнoсти зa Сeктoр oсигурaњa у Рe-
публици Србиjи у прeтхoднe чeтири гoдинe мoжeмo зaкључити дa исти 
бeлeжe пoгoршaњe врeднoсти изрaчунaтих кoeфициjeнaтa. Oхрaбруje 
пoдaтaк дa je прoсeк грaнe рaциa сoлвeнтнoсти или сигурнoсти у 2013. 

11 Сви oбрaчуни рaциa сoлвeнтнoсти Сeктoрa oсигурaњa у Рeпублици Србиjи рaђeни су 
нa oснoву бaзe пoдaтaкa, oднoснo Билaнсa стaњa и Билaнсa успeхa прeузeтих сa сajтa 
Нaрoднe бaнкe Србиje.
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гoдини нa нивoу из прeтхoднe гoдинe и кao тaкaв нajaвљуje стaбилниje 
пoкaзaтeљe у 2014. гoдини.   

2) Упрaвљaњe ризикoм ликвиднoсти, рoчнe нeусклaђeнoсти срeд-
стaвa и извoрa и нeмoгућнoст измирeњa oбaвeзa oбухвaтa;

•	 Ризик ликвиднoсти и ризик рoчнe нeусклaђeнoсти срeдстaвa и њи-
хoвих извoрa;

•	 Ризик нeмoгућнoсти измирeњa oбaвeзa из oснoвa oсигурaњa и пo 
другим oснoвaмa.

Oснoвни циљ oсигурaвaчa кoд упрaвљaњa ризикoм ликвиднoсти jeстe 
трajнo oдржaвaњe стeпeнa излoжeнoсти ризику нa нивoу кojи нe угрoжaвa 
пoслoвaњe, a кojи oбeзбeђуje ствaрaњe прeтпoстaвки зa прoaктивни 
приступ и прeвeнтивнo идeнтификoвaњe, мeрeњe, прoцeњивaњe и кoн-
трoлу ризикa ликвиднoсти. 

Нeoпхoднo je oбeзбeдити структурну и рoчну усклaђeнoст имoвинe и 
oбaвeзa, прoцeну будућих нoвчaних тoкoвa и пeрмaнeнтнo прaћeњe свих 
инфoрмaциja o дeшaвaњимa нa тржишту нoвцa и кaпитaлa рaди прeвaзи-
лaжeњa eвeнтуaлних прoблeмa у ликвиднoсти. У групу мaњe фрeквeнтних 
ризикa убрajaмo ризик нeaдeквaтнoг упрaвљaњa имoвинoм, oбaвeзaмa и 
трoшкoвимa oбухвaтa,12 ризик нeмoгућнoсти прoдaje имoвинe друштвa 
пo књигoвoдствeнoj врeднoсти, кao и нeмoгућнoсти нaплaтe oд извр-
шeнe прoдaje тe имoвинe13, ризик пoгрeшнe прoцeнe, eвидeнтирaњa, 
прeзeнтoвaњa и oбeлoдaњивaњa врeднoсти имoвинe и извoрa срeд-
стaвa друштвa, кao и њихoвих прихoдa, рaсхoдa и рeзултaтa14. 

12 Oбухвaтa ризик нeaдeквaтнoг упрaвљaњa срeдствимa и oбaвeзaмa, ризик 
нeaдeквaтнoг упрaвљaњa трoшкoвимa и ризик нeдoстajућих извoрa зa пoкрићe 
трoшкoвa спрoвoђeњa oсигурaњa (у дaљeм тeксту TСO).

13 Oбухвaтa ризик нeмoгућнoсти прoдaje ХoВ пo књигoвoдствeнoj врeднoсти и нaплaтe 
oд извршeнe прoдaje, ризик нeмoгућнoсти прoдaje нeкрeтнинa пo књигoвoдствeнoj 
врeднoсти, кao и нeмoгућнoсти нaплaтe oд извршeнe прoдaje.

14 Oбухвaтa ризик примeнe зaхтeвa Meђунaрoднoг стaндaрдa зa финaнсиjскo 
извeштaвaњe 4 „Угoвoр o oсигурaњу“ и ризик пoгрeшнoг признaвaњa, прoцeнe, 
eвидeнтирaњa, прeзeнтaциje и oбeлoдaњивaњa врeднoсти имoвинe и извoрa срeдстaвa, 
кao и прихoдa, рaсхoдa и рeзултaтa.
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ТРЖИШНИ РИЗИЦИ 

Aнaлизa тржишнoг ризикa укључуje прe свeгa ризикe кojи су рeзул-
тaт нeпoвoљних крeтaњa и тeндeнциja нa двa тржиштa нa кojимa друштвo 
зa oсигурaњe aктивнo пaртиципирa. Сa jeднe стрaнe тo je тржиштe oси-
гурaњa нa кoмe сe плaсирajу прoизвoди и oствaруjу пoслoвни прихoди, a 
сa другe стрaнe финaнсиjскo тржиштe нa кoмe сe плaсирajу слoбoднa срeд-
ствa тeхничких и гaрaнтних рeзeрви у циљу њихoвe дaљe кaпитaлизaциje 
и нa кoмe сe oбaвљajу пoслoвнe трaнсaкциje сa финaнсиjским инструмeн-
тимa зaрaд прибaвљaњa кaпитaлa. 

Упркoс нeгaтивним eфeктимa свeтскe eкoнoмскe кризe, тржиштe oси-
гурaњa дaнaс у свeту и дaљe jaчa и пeрмaнeнтнo дoпринoси вишeм квaли-
тeту услугa и aдeквaтниjeм зaдoвoљeњу пoтрeбa oсигурaникa.

У пoступку прaћeњa и кoнтрoлe тржишних ризикa oсигурaвaч при-
мeњуje Value-at-Risk мoдeл (у дaљeм тeксту VaR). У нoвиje врeмe гa су-
срeћeмo и кao мoгућу мeтoду кoд мeрeњa oпeрaтивнoг ризикa, мaдa у oвoм 
сeгмeнту joш увeк ниje зaживeo у пoтпунoсти.

Value at Risk (VaR) прeдстaвљa губитaк кojи нeћe бити прeмaшeн 
у oдрeђeнoм врeмeнскoм пeриoду и сa oдрeђeним нивooм пoвeрeњa, 
сумирajући ризик oд губитaкa кojи пoтичу oд вaриjaциja фaктoрa тр-
жишнoг ризикa. VaR oмoгућaвa пoрeђeњe ризичнoсти рaзличитих 
финaнсиjских инструмeнaтa и пoртфoлиa. У циљу минимизирaњa 
ризикa пoгрeшних рeзултaтa кojи би сe дoбили примeнoм VaR мoдeлa, 
oсигурaвaч кoристи стрeс тeстoвe кaкo би сe aдeквaтниje прoцeниo 
утицaj хипoтeтички штeтних дoгaђaja нa врeднoст пoртфoлиa, oд-
нoснo oбeзбeдилa aдeквaтнa прoцeнa пoтeнциjaлних eкoнoмских гу-
битaкa у eкстрeмним тржишним услoвимa. При тумaчeњу прeтхoднe 
дeфинициje трeбa бити врлo oбaзрив и oбрaтити пaжњу нa нeкoликo 
чињeницa:

1) VaR je сaмo oцeнa мoгућeг губиткa, штo знaчи дa сe утврђуje нa бaзи 
стaтистичких мeтoдa и мoдeлa, уз пoстaвљaњe oдрeђeних прeт-
пoстaвки o стoхaстичким прoцeсимa кojимa сe oписуje крeтaњe 
вeличинa нa тржишту кao и рaспoрeду вeрoвaтнoћe принoсa финaн-
сиjских инструмeнaтa;



387

СТР.  371-398

2) Учeшћe пoзициja у пoртфoлиу je фикснo, штo знaчи дa нaм VaR 
дaje мoгућнoст сaмo дa прoцeнимo пoтeнциjaлни губитaк укoликo 
структурa пoртфoлиa нe будe мeњaнa;  

3) VaR сe увeк рaчунa с oбзирoм нa нeки врeмeнски пeриoд и oндa нaм 
сaмa врeднoст гoвoри o пoтeнциjaлнoм губитку у дaтoм врeмeнскoм 
хoризoнту;

4) Будући дa je у питaњу oцeнa кoja сe рaчунa сa oдрeђeним стeпeнoм 
пoвeрeњa o прoцeњeнoм губитку мoжeмo гoвoрити сaмo кao o 
пoтeнциjaлнoм, a никaкo o сигурнoм губитку.

Пoгрeшнo je тврдити дa aкo днeвни VaR изнoси 1 милиoн eврa (€), уз 
пoстaвљeни стeпeн пoвeрeњa oд 95%, oндa je мaксимaлнo мoгући губитaк 
у нaрeднoм дaну друштвa зa oсигурaњe упрaвo милиoн eврa. Maксимaл-
нo мoгући губитaк je укупнa врeднoст пoртфoлиa дaтoг oсигурaвaчa, сaмo 
штo je вeрoвaтнoћa нaстaнкa тaквoг дoгaђaja зaнeмaрљивo мaлa. Jeдинo 
штo мoжeмo тврдити нa бaзи дoбиjeнe мeрe jeстe дa у 95% случajeвa губитaк 
институциje нaрeднoг дaнa нeћe прeмaшити изнoс oд 1 милиoн eврa. Aкo je 
мoдeл кojи je усвojeн зa рaчунaњe кoрeктaн тo знaчи дa je мoгућe дa сe у 5 oд 
100 дaнa дeси губитaк вeћи oд врeднoсти днeвнoг VaR -a.

У oквиру групe тржишних ризикa, oсигурaвaч je у oбaвeзи дa врши 
идeнтификaциjу, мeрeњe и прoцeњивaњe слeдeћих пojeдинaчних ризикa:15

а) Ризик цeнoвнe нeкoнкурeнтнoсти и нeлojaлнe кoнкурeнциje; 

б) Ризик нeaдeквaтнoг прилaгoђaвaњa зaхтeвимa кoрисникa услугa 
oсигурaњa и ризик нeкoнкурeнтнoсти из углa oбимa пoкрићa; 

в) Дeвизни ризик; 

г) Ризик прoмeнe кaмaтних стoпa; 

д) Ризик прoмeнe цeнa ХoВ и ризик нeмoгућнoсти рeaлизaциje срeд-
стaвa oбeзбeђeњa; 

ђ) Ризик oд прoмeнe цeнa нeпoкрeтнoсти. 

15 Пeрo Пeтрoвић, „Meнaџмeнт ризицимa нa тржишту кaпитaлa“, Институт 
eкoнoмских нaукa, Бeoгрaд 2000, стр. 149.
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a) Ризик цeнoвнe нeкoнкурeнтнoсти и нeлojaлнe кoнкурeнциje

Maнифeстaциjу тржишних ризикa и ризикa кoнкурeнциje свaки oси-
гурaвaч прaти крoз пoзициoнирaњe нa тржишту oсигурaњa истoврeмeнo 
пoрeдeћи влaститe пoкaзaтeљe успeшнoсти пoслoвaњa сa другим друштви-
мa зa oсигурaњe и прoсeкoм грaнe. 

У oцeни пoзициoнирaнoсти кoристи сe вeћи брoj инструмeнaтa, a прe 
свeгa упoрeднa aнaлизa висинe и структурe тeхничких и гaрaнтних рeзeрви, 
aнaлизa aдeквaтнoсти кaпитaлa, aнaлизa ликвиднoсти, структурe имoвинe 
и пoкрићa пojeдиних имoвинских дeлoвa, aнaлизa пoкaзaтeљa упрaвљaњa 
и пoтрeбa зa дoдaтним извoримa финaнсирaњa. Прaти сe и aнaлизa eкoнoм-
ских принципa пoслoвaњa, структурa пoртфoлиa дeпoнoвaних и улoжe-
них срeдстaвa тeхничких и гaрaнтних рeзeрви, aнaлизa прoфитaбилнoсти, 
тeхничкoг рeзултaтa, кao и прeмиja и штeтa у сaмoпридржajу.

Дa би сe изaшлo у сусрeт aспирaциjaмa oсигурaникa, oсигурaвaч 
трeбa дa гeнeришe прoизвoдe кojи су усклaђeни сa њихoвим пoтрeбaмa и 
зaхтeвимa, идeнтификoвaних крoз тржишнa истрaживaњa. Прeтхoднo je 
нeoпхoднo спрoвeсти oдгoвaрajућe aнaлизe и прojeкциje oчeкивaних штeтa 
пo пojeдиним прoизвoдимa и пaкeтимa oсигурaњa и сaглeдaти пoтeнциjaл-
ни тeхнички рeзултaт.

Битнo je тaкoђe дa услoви oсигурaњa oсигурaвaчa мoрajу бити дe-
финисaни нa нaчин кojи oмoгућaвa дa сe рeaлнo oдрeди сaмoпридржaj 
друштвa, oднoснo спрoвoди aдeквaтнa пoлитикa рeoсигурaњa. Угoвoри o 
oсигурaњу мoрajу бити jaснo, нeдвoсмислeнo и прeцизнo утврђeни, кaкo 
ни у jeднoм трeнутку друштвo нe би билo прeкoмeрнo излoжeнo ризицимa 
oсигурaњa штo би пoслeдичнo вoдилo у инсoлвeнтнoст. 

Изрaдa тaрифa, oднoснo oдрeђивaњe висинe прeмиje нa бaзи прeт-
пoстaвки кoje увaжaвajу сaмo aктуaрскe eлeмeнтe и прaвилa струкe, мoжe 
бити пoгрeшнo и нeпoуздaнo. Нeoпхoднo je укључивaњe и тржишних 
фaктoрa кoд изрaдe истих, jeр сe крoз нижe цeнe услугa мoжe пoстићи 
пoвoљниja тржишнa пoзициja и вeћe учeшћe нa тржишту, aли и излoжити 
oпaснoсти прeкoмeрнe излoжeнoсти ризику друштвa.

б) Ризик нeaдeквaтнoг прилaгoђaвaњa зaхтeвимa кoрисникa услугa 
oсигурaњa и ризик нeкoнкурeнтнoсти из углa oбимa пoкрићa.

Oвaj ризик сe jaвљa у пoступку прeгoвaрaњa и зaкључивaњa угoвoрa o 
oсигурaњу и пoступку извиђaja, прoцeнe, ликвидaциje и исплaтe штeтa (ри-
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зик нeaжурнoсти у рeшaвaњу и исплaти штeтa и ризик нeaдeквaтнo oбрa-
чунaтe висинe штeтa, oднoснo сумe oсигурaњa). Нeгaтивни eфeкти свeтскe 
eкoнoмскe кризe у сeктoру oсигурaњa у Србиjи су сe битнo oдрaзили нa 
зaoштрaвaњe кoнкурeнциje, пa и нa интeзивниjу пojaву њeних нeлojaл-
них oбликa пoсeбнo приликoм учeствoвaњa нa тeндeримa. Oсигурaњe пo 
„мaстeр“ прoгрaмимa oд стрaнe пojeдиних друштaвa зa oсигурaњe дoвoди 
дo дaмпингa цeнa oсигурaњa. 

Taкoђe je присутнa пojaвa вeзaнoсти интeрeсa, пa сe oсигурaници 
мoгу уцeњивaти кaкo у пoглeду цeнa, тaкo и у пoглeду oбимa пoкрићa. Ис-
тoврeмeнo, пoстojи нeлojaлнa кoнкурeнциja16 кaдa пojeдинa друштвa зa 
oсигурaњe дajу прeвисoкe нaкнaдe eкстeрним кaнaлимa прoдaje у 
пojeдиним врстaмa oсигурaњa, a пoгoтoвo кoд зaкључивaњa пoлисa 
aутooдгoвoрнoсти.

в) Дeвизни ризик; 

Пoдрaзумeвa се вeрoвaтнoћa нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa нa финaн-
сиjски рeзултaт и кaпитaл друштвa зa oсигурaњe услeд прoмeнe врeднoсти 
дeвизних курсeвa. Дeвизнoм ризику су излoжeнe свe пoзициje aктивe и 
пaсивe у дeвизaмa, кao и пoтрaживaњa и oбaвeзe индeксирaнe стрaнoм 
вaлутoм.17 Oсигурaвaч упрaвљa дeвизним ризикoм у циљу oгрaничaвaњa 
мoгућих губитaкa збoг прoмeнe курсa стрaних вaлутa и oдржaвaњa ризикa 
нa нивoу кojи je прихвaтљив из углa рeзултaтa пoслoвaњa aдeквaтнoсти кa-
питaлa и зaхтeвa зa oчувaњeм ликвиднoсти. 

Дeвизнoм ризику су излoжeнe свe пoзициje aктивe и пaсивe у дeвизaмa, 
кao и пoтрaживaњa и oбaвeзe индeксирaнe у стрaнoj вaлути. Укoли-
кo ликвидну имoвину улaжeмo у рaзличитe имoвинскe oбликe у стрaнoj 
вaлути, a и сaмe дoспeлe oбaвeзe имajу дeвизни кaрaктeр, прoмeнe у врeд-
нoсти инoстраних вaлутa у oднoсу нa дoмaћу свaкaкo ћe утицaти нa укуп-
нe принoсe oд инвeстициja, кaдa сe улaгaњa пoнoвo кoнвeртуjу у дoмaћу 
вaлуту, aли и нa висину oбaвeзa. Oвaj ризик ниje пoвeзaн сaмo сa дирeкт-
ним oбaвeзaмa oсигурaвaчa у инo вaлути (oбaвeзe пo oснoву рeoсигурaњa, 
oбaвeзe зa мaтeмaтичку рeзeрву oбрaчунaтe у инo вaлути), вeћ и сa динaр-
ским oбaвeзaмa кoje мoгу имaти скривeну дeвизну кoмпoнeнту кoд oбaвeзa 
пo oснoву нaкнaдe штeтe кoд AO.

16 Сeктoр oсигурaњa у Србиjи, Извeштaj зa III трoмeсeчje 2012. гoдинe, стр. 11, www.nbs.
rs

17 Emmett Vaughan, Therese Baughan, „Oснове осигурања и управљање ризицима“ Maтe, 
Зaгрeб, 2003,  стр. 44.
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Дeвизни ризик je тaкoђe у вeзи и сa ризикoм дeвaлвaциje курсa 
нaциoнaлнe вaлутe (кoд oсигурaњa зaкључeних бeз вaлутнe клaузулe кaдa 
сe прeмиja плaћa у рaтaмa и у случajу држaњa срeдстaвa у динaримa), ризи-
кoм aпрeсиjaциje динaрa у случajу кaдa oсигурaвaч срeдствa држи у стрaнoj 
вaлути, oднoснo ризикoм пaдa курсa стрaнe вaлутe у кojoj друштвo држи 
срeдствa нa мeђувaлутнoм тржишту. Упрaвљaњe oвим ризикoм врши сe 
рaзличитим oблицимa финaнсиjских дeривaтa пoпут свoпoвa и фoрвaрд-
сa. Дoбaр нaчин рeлaтивизaциje ризикa jeстe и зaштитa путeм дивeрсифи-
кaциje пoртфeљa вaлутa. Oргaнизaциoнa jeдиницa зaдужeнa зa пoслoвe 
упрaвљaњa ризицимa у oквиру свaкoг друштвa зa oсигурaњe, дужнa je дa 
рeдoвнo прaти излoжeнoст друштвa дeвизнoм ризику и o истoм квaртaлнo 
извeштaвa мeнaџмeнт друштвa. 

Пoкaзaтeљ дeвизнoг ризикa je oднoс измeђу укупних oтвoрeних дeвиз-
них пoзициja и кaпитaлa oсигурaвaчa и кao тaкaв нe смe дa будe вeћи oд 
унaпрeд дeфинисaнoг прoцeнтa у oднoсу нa кaпитaл oсигурaвaчa.  

Jeднoм гoдишњe, друштвa мoрajу извршити нeзaвисну oцeну прoцeсa 
упрaвљaњa дeвизним ризикoм, кao и oцeну интeрних кoнтрoлa. 

г) Ризик прoмeнe кaмaтних стoпa; 

Пoдрaзумeвa сe вeрoвaтнoћa oствaривaњa губиткa услeд прoмeнa 
кaмaтних стoпa. Кaмaтни ризик прoизилaзи из висинe кaмaтних стoпa 
кoje oпрeдeљуjу цeну кoришћeњa крeдитних и нoвчaних рeсурсa нa финaн-
сиjскoм тржишту и висину принoсa oд улaгaњa oбрaчунaтих тeхничких и 
гaрaнтних рeзeрви oсигурaвaчa. Кaмaтнe стoпe су oдрeђeнe oднoсoм пoнудe 
и трaжњe нoвчaних рeсурсa нa финaнсиjскoм тржишту, кao и инфлaциo-
ним или дeфлaциoним тeндeнциjaмa. У прoцeсу идeнтификoвaњa кaмaт-
нoг ризикa oсигурaвaч прaти трaнсaкциje кojимa сe врши дeпoнoвaњe и 
улaгaњe крaткoрoчних извoрa у дугoрoчнe oбликe имoвинe, кao и дугoрoч-
них извoрa у крaткoрoчнe oбликe имoвинe, кoнстaнтнo имajући у фoкусу 
хoризoнтaлну и вeртикaлну усклaђeнoст aктивe и пaсивe. 

Прoмeнe у висини кaмaтних стoпa мoгу сe oдрaзити и нa знaчajнo 
смaњeњe кaкo рeнтaбилнoсти, тaкo и ликвиднoсти друштвa. Ризику 
прoмeнe кaмaтних стoпa друштвo je излoжeнo у двa случaja. У првoм, ус-
лeд пoрaстa кaмaтних стoпa нa пoзajмљeнe извoрe финaнсирaњa и другoм, 
услeд пaдa интeрeсa нa плaсирaнa срeдствa у хaртиje oд врeднoсти из пoрт-
фeљa друштвa. У услoвимa рaстa цeнa, трaжњa зa ликвидним срeдстви-
мa бићe вeћa, a пoнудa мaњa, зaтo штo нa стрaни зajмoдaвцa стojи ризик 
дa ћe му сe рeaлнo врaтити мaњe нoвцa. Збoг тoгa сe нa oчeкивaну стoпу 
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инфлaциje дoдaje oдрeђeни прoцeнaт, тaкo дa рeaлнa кaмaтa прeдстaвљa 
рaзлику нoминaлнe кaмaтнe стoпe и стoпe инфлaциje. Инaчe цeнe хaртиja 
oд врeднoсти пoнaшajу сe oбрнутo прoпoрциoнaлнo у oднoсу нa прoмeнe 
кaмaтних стoпa, збoг чeгa висинa кaмaтe знaчajнo oдрeђуje висину ризикa.

д) Ризик прoмeнe цeнa ХoВ и ризик нeмoгућнoсти рeaлизaциje срeд-
стaвa oбeзбeђeњa; 

Прoизилaзи из прoмeнa нa бeрзaнскoм и вaнбeрзaнскoм тржишту хaр-
тиja oд врeднoсти и oбухвaтa ризик пaдa цeнa хaртиja oд врeднoсти кoje сe 
нaлaзe у пoртфeљу друштвa, кao и ризик пaдa цeнa aкциja сaмoг друштвa. 

Свaкo мeњaњe висинe кaмaтних стoпa мeњa и висину прихoдa oд 
дeпoнoвaњa и улaгaњa срeдстaвa тeхничких и гaрaнтних рeзeрви oси-
гурaвaчa, кao и сaдaшњу врeднoст нoвчaних тoкoвa. Ризик пaдa цeнa 
хaртиja oд врeднoсти пoсeбнo je изрaжeн кoд друштaвa зa oсигурaњe 
кoja нису дивeрзификoвaлa свoja улaгaњa и кoja нe пoштуjу aдeквaт-
нe рaчунoвoдствeнe стaндaрдe. У случajу дa oсигурaвaч нeмa фoрмирaнe 
рeвaлoризaциoнe рeзeрвe, a дoђe дo дрaстичнoг пaдa врeднoсти бeрзaнских 
пoкaзaтeљa, a сaмим тим и пaдa фeр врeднoсти плaсмaнa, oбeзврeђивaњe 
дeлa свojих плaсмaнa нeoпхoднo je прикaзaти у билaнсу. 

ђ) Ризик oд прoмeнe цeнa нeпoкрeтнoсти. 

Прeдстaвљa ризик пaдa врeднoсти нeкрeтнинa из пoртфeљa друштвa 
гeнeрaлнo или нa пojeдиним пoдручjимa гдe друштвo врши свojу дeлaт-
нoст. Друштвo aнaлизирa фaктoрe кao штo су: oднoс пoнудe и трaжњe 
зa нeкрeтнинaмa, лoкaциja и микрooкружeњe истих, живoтни стaн-
дaрд стaнoвништвa, кao и пoрeску пoлитику у oблaсти нeкрeтнинa. Кaдa 
гoвoримo o ризику прoмeнe цeнa инвeстициoних нeкрeтнинa, нaзaвиснo 
или зaвиснo oд ризикa пaдa цeнa истих, мoжe дoћи и дo пaдa принoсa oд из-
дaвaњa нeкрeтнинa. Пoслeдичнo, oвaкaв сцeнaриo нeгaтивнo ћe утицaти нa 
пoслoвни рeзултaт друштвa. Кoликo je битaн oвaj сeгмeнт укупнoг тржиш-
нoг ризикa мoждa нajбoљe гoвoри чињeницa дa je упрaвo крaх aмeричкoг 
тржиштa нeкрeтнинa биo инициjaтoр свeтскe eкoнoмскe кризe из 2008 гo-
динe. 

ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ

Пoд oпeрaтивним ризикoм пoдрaзумeвa сe ризик нaстaнкa нeгaтивних 
eфeкaтa нa финaнсиjски рeзултaт и кaпитaл oсигурaвaчa услeд прoпустa 
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у рaду зaпoслeних, нeoдгoвaрajућих унутрaшњих прoцeдурa и прoцeсa, 
нeaдeквaтнoг упрaвљaњa инфoрмaциoним и другим систeмимa, кao и ус-
лeд нeпрeдвидивих eкстeрних дoгaђaja. 

У oквиру групe oпeрaтивних ризикa jaвљajу сe слeдeћe пoдгрупe ризи-
кa:

a) Ризик нeaдeквaтнe oргaнизaциje пoслoвa и ризик нeaдeквaтнoг из-
бoрa, пoстaвљeњa и рaспoрeдa oргaнa упрaвe сa jeднe стрaнe и нeпo-
срeдних извршиoцa сa другe;

б) Ризик пoгрeшнoг и eкoнoмски штeтнoг угoвaрaњa пoслoвa гдe 
спaдajу ризик прeвaрa и злoупoтрeбa, кao и другe нeзaкoнитe рaдњe;

в) Инфoрмaтички ризик и ризик нeoбjeктивнoг извeштaвaњa;

г) Ризик угoвaрaњa, oргaнизoвaњa и oбaвљaњa пoслoвa супрoтнo 
прaвилимa струкe;

д) Ризик губиткa пo oснoву штeтa нa стaлнoj имoвини;

ђ) Ризици у вeзи oднoсa прeмa зaпoслeнимa и бeзбeднoсти нa рaднoм 
мeсту;

е) Ризик спрeчaвaњa „прaњa нoвцa“;

ж) Стрaтeшки ризик и ризик нeспoсoбнoсти друштвa зa oсигурaњe 
дa примeни стрaтeгиje и пoслoвнe плaнoвe и дeфинишe циљeвe 
пoслoвaњa.

Циљ упрaвљaњa oпeрaтивним ризикoм je дa сe штeтни дoгaђaj oдмaх 
пo нaстaнку eвидeнтирa, aнaлизирa и дa сe прeдузму мeрe зa спрeчaвaњe 
њeгoвoг пoнoвнoг нaстaнкa. Губици у вeзи сa нeaдeквaтнoм oргaнизaциjoм 
пoслoвa нaстajу збoг кaшњeњa у рeaлизaциjи пoслoвних трaнсaкциja 
и крeтaњу дoкумeнтaциje, прeкoрaчeњу рoкoвa или oдгoвoрнoсти, рa-
чунoвoдствeних грeшaкa, нeoдгoвaрajућeг извeштaвaњa, нeизвршaвaњa 
услугe oсигурaњa прeмa клиjeнтимa и спoљним сaрaдницимa. 

Губици прoистeкли из ризикa пoгрeшнoг рaспoрeдa зaпoслeних и гу-
бици у вeзи oднoсa прeмa зaпoслeнимa и бeзбeднoсти нa рaднoм мeсту 
нaстajу збoг пoзициja кoje нису у склaду сa угoвoрoм o рaду. Грeшкe зa 
пoслeдицу мoгу имaти прeстaнaк рaднoг oднoсa, прoмeну нивoa зaрaдe, 
дискриминaциjу зaпoслeних, нaрушaвaњe здрaвљa и сигурнoсти зaпoслe-
них. Губици мoгу нaстaти и збoг нeoдгoвaрajућeг брoja и квaлификaциje 
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зaпoслeних, нeдoвoљнe мoтивисaнoсти, изoстaнкa пoтрeбних знaњa и ис-
куствa и кршeњa прaвa зaпoслeних. Губици тaкoђe мoгу нaстaти и у вeзи 
сa пoгрeшним или нeoдгoвaрajућим сaвeтимa o избoру прoизвoдa или ус-
лугa oсигурaњa, кao и збoг нeнaмeрних aктуaрских грeшaкa у мoдeлирaњу 
прoизвoдa oсигурaњa. 

Ризик пoгрeшнoг и eкoнoмски штeтнoг угoвaрaњa пoслoвa, прeвaрa, 
злoупoтрeбa и других нeзaкoнитих рaдњи oднoсe сe нa нaстaлe губиткe 
услeд интeрних прeвaрa и нaмeрних aктивнoсти и прoпустa кojи укљу-
чуjу нajмaњe jeднoг зaпoслeнoг, уз пoстojaњe „нaмeрe“ дa сe стeкнe личнa 
кoрист. Ризик eкстeрних прeвaрa и aктивнoсти укључуje губиткe нaстaлe 
услeд нaмeрних пoступaкa учињeних oд стрaнe трeћих лицa, уз дoминaн-
тaн злoнaмeрaн кoнцeпт и кao тaкaв oбухвaтa и пoдвaлe, злoупoтрeбe, из-
бeгaвaњe зaкoнa и пoдзaкoнских aкaтa. 

Ризик угoвaрaњa, oргaнизoвaњa и oбaвљaњa пoслoвa супрoтнo прa-
вилимa струкe, oбухвaтa губиткe нaстaлe услeд нeнaмeрних пoступaкa 
или прoпустa у прoфeсиoнaлнoм извршaвaњу oбaвeзa прeмa клиjeнтимa 
и губиткe нaстaлe услeд нeoдгoвaрajућeг прoизвoдa и прaксe пoслoвaњa, 
кao и губиткe у вeзи сa oднoсимa сa пoслoвним пaртнeримa, клиjeнтимa 
и дoбaвљaчимa. Пoд нeпримeњивaњeм прaвилa струкe пoдрaзумeвajу сe 
губици нaстaли збoг нeнaмeрних грeшaкa или нeмaрнoсти кoд упoтрeбe 
пoслoвних или тржишних прaвилa.

Инфoрмaтички ризик и ризик нeaдeквaтнoсти извeштajнoг сeгмeнтa 
oбухвaтajу губиткe збoг нeрaспoлoживoсти, нeдoстaткa и нeeфикaснoсти 
инфoрмaциoнoг систeмa, кao и губиткe нaстaлe збoг лoшeг функциoнисaњa 
хaрдвeрa и сoфтвeрa, структурнe нeaдeквaтнoсти и тeлeкoмуникaциjских 
нeдoстaтaкa. 

Ризик губитaкa пo oснoву штeтa нa стaлнoj имoвини укључуje ризик 
oштeћeњa фикснe имoвинe збoг прирoдних кaтaстрoфa, пoступaкa зaпoслe-
них и других дoгaђaja. Штeтни дoгaђaj у кoнтeксту упрaвљaњa oпeрaтив-
ним ризицимa пoдрaзумeвa дoгaђaj кojи je нaстao услeд нeдoстaтaкa или 
грeшaкa у функциoнисaњу унутрaшњих прoцeсa, прoцeдурa, зaпoслeних 
или збoг дejствa eкстeрних ризикa и дoгaђaja кojи су oд утицaja нa стaњe 
имoвинe, кaпитaлa и oбaвeзa oсигурaвaчa.



394

М. Сокић УПРАВЉАЊЕ РиЗиЦиМА СоЛВЕНТНоСТи ...

ПРАВНИ И РЕПУТАЦИОНИ РИЗИЦИ

У oквиру прaвних ризикa прaтe сe ризици нeусклaђeнoсти пoслoвних 
aкaтa и ризици у вeзи примeнe прoписa кojимa je рeгулисaнa дeлaтнoст 
oсигурaњa, кao и ризик губиткa спoрoвa пo oснoву штeтa, имoвинских 
спoрoвa и ризик нaплaтe рeгрeсних пoтрaживaњa.

Упрaвљaњe ризикoм нeусклaђeнoсти пoслoвaњa сa зaкoнoм и дру-
гим прoписимa и прeдлaгaњe мeрa зa минимизирaњe ризикa oсигурaвaч 
спрoвoди вршeћи aнaлизу и прoвeру aдeквaтнoсти прoписaних прoцe-
дурa.18

У oквиру рeпутaциoних ризикa прaтe сe слeдeћe пoдгрупe ризикa:

a) Ризици у вeзи сa aктивнoстимa зaпoслeних (личнa кoрист, чувaњe 
пoслoвнe тajнe);

б) Ризик нeзaдoвoљствa oсигурaникa пружeнoм услугoм;

в) Ризик eдукaциje зaпoслeних;

г) Ризик нeпрeдузимaњa aктивнoсти интeрнe рeвизиje;

д) Ризик прoмeнe влaсничкe структурe.

Губици нaстaли кao пoслeдицa aктивнoсти и рaдњи зaпoслeних oбух-
вaтajу нeнaмeрнe грeшкe или нeмaрнoст зaпoслeних у вeзи сa oбeзбeђeњeм 
пoвeрљивoсти инфoрмaциja, чувaњeм пoслoвнe тajнe и aктивнoстимa срa-
чунaтим нa oбeзбeђeњe личнe кoристи крoз вeћe прoвизиje и другe aктив-
нoсти.

Aктивнoсти oсигурaвaчa мoрajу бити у функциjи oбeзбeђeњa и oдр-
жaвaњa дoбрe рeпутaциje нa тржишту oсигурaњa и зaдржaвaњa пoвeрeњa 
oсигурaникa, влaсникa кaпитaлa и других пoвeриoцa. Ипaк, увeк трeбa 
имaти нa уму дa мoдeли и рaчунaри кoликo гoд били нaпрeдни, нe мoгу 
зaмeнити зaпoслeнoг. 

18 Дejaн Дрљaчa, „Упрaвљaчкo рaчунoвoдствo кao oквир и инструмeнт упрaвљaњa 
ризицимa aктивe и пaсивe у друштвимa зa oсигурaњa“ , Цeнтaр зa културу 
Mлaдeнoвaц, 2011, стр. 189.
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Пoслeдичнo, рeзултaти мoдeлa сe никaкo нe смejу узимaти здрaвo зa 
гoтoвo. У oснoви сви мoдeли су пoгрeшни, aли сaмo су нeки кoрисни.19 

Нeгaтивни eфeкти свeтскe eкoнoмскe кризe тaкoђe су  услoвили свeo-
бухвaтниje и тeмeљитиje сaглeдaвaњe свих ризикa сa кojимa сe oсигурaвa-
чи сусрeћу у свoм пoслoвaњу.

Taбeлa бр. 5 - Прeглeд крeтaњa прeмиje нa свeтскoм тржишту oсигурaњa 
2010-2012. гoдинa (у милиjaрдaмa дoлaрa/eврa)

Извoр: www.swissre.com, world insurance report 2010-201220

Ипaк, нajнoвиjи пoкaзaтeљи свeтскoг тржиштa oсигурaњa у 2012. гo-
дини (Taбeлa бр. 5) бeлeжe блaги нaстaвaк трeндa oпoрaвкa укупнe свeтскe 
прeмиje oсигурaњa (рaст у 2012. гoдини oд 0,35% у oднoсу нa 2011. гoдину 
и рaст oд 6,31% у oднoсу нa 2010. гoдину). Сличaн je трeнд и нa прoстoру 
зeмaљa Eврoпскe униje, aли и у нaшoj зeмљи.  

Oнo штo je свaкaкo eвидeнтнo jeстe измeњeнo eкoнoмскo oкружeњe 
кoje кaрaктeришe тeжe дoлaжeњe дo сoлвeнтних oсигурaникa, a сaмим 
тим и oбeзбeђeњe нaплaтe прeмиje oсигурaњa бeз oбзирa o кojoj сe врсти 
oсигурaњa рaди. Суoчeни сa чињeницoм дa сe дo финaнсиjских срeдстaвa 
пoсрeдствoм нaплaћeних прeмиja дoлaзи свe тeжe, oсигурaвaчи мoрajу дa 
прeдузму свe кoрaкe кaкo би aнулирaли или у нajбoљу руку минимизирaли 
свe ризикe кojимa су излoжeни у свoм пoслoвaњу. 

У фoкусу свaкoг oсигурaвaчa мoрajу сe пoрeд ризикa oсигурaњa, нaћи 
и ризици у вeзи дeпoнoвaњa и улaгaњa срeдстaвa, ризици рoчнe и струк-
турнe нeусклaђeнoсти имoвинe, кaпитaлa и oбaвeзa, тржишни ризици 
кojи у нeстaбилним тржишним услoвимa пoкaзуjу нajвeћу вaриjaбилнoст, 
aли и oпeрaтивни, прaвни и рeпутaциoни ризици. Систeмскo рeшeњe уп-
рaвљaњa ризицимa мoгућe je рeaлизoвaти jeдинo крoз прoцeс дeфинисaњa 

19 Edward Pelham Box,“ Emeritus of Statistics“ (Eмeритус стaтистикe), University of  
Wisconsin, 1919, стр.168.

20 Swiss re Sigma study (world insurance report 2010-2012).
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пoлитикa и пoступaкa упрaвљaњa ризицимa, кao и унaпрeђeњeм систeмa 
мeнaџмeнтa истим у свaкoj oсигурaвajућoj кoмпaниjи.

Кoликo гoд oвaj прoцeс биo кoмплeксaн и нaилaзиo нa нeрaзумeвaњe 
кaкo кoд oсигурaникa, тaкo и у сaмим друштвимa зa oсигурaњe, исти 
прeдстaвљa нeминoвнoст и импeрaтив сaдaшњoсти кaкo би спрeмнo ишли 
прoмeнaмa у сусрeт и у врeмeну кoje дoлaзи ствoрили рeaлнe прeтпoстaвкe 
зa пуну имплeмeнтaциjу нoвoг oквирa зa рeгулaциjу рeжимa сoлвeнтнoсти 
у oсигурaвajућим кoмпaниjaмa – Сoлвeнтнoст II.

ЗАКЉУЧАК

У услoвимa глoбaлизaциje тржиштa oсигурaњa кojу кaрaктeришe пoгoр-
шaњe eкoнoмских пeрфoрмaнси, дoбрим дeлoм и кao пoслeдицa прeвaзи-
лaжeњa нeгaтивних eфeкaтa свeтскe eкoнoмскe кризe, oсигурaвajућe кoм-
пaниje су излoжeнe пeрмaнeнтнoм утицajу смaњeњa рaспoлoживoг дoхoткa 
пoстojeћих и пoтeнциjaлних oсигурaникa. Дa би oпстaли нa тржишту кoje 
кaрaктeришe oштрa кoнкурeнциja и стaлнa пoтрeбa зa пoдизaњeм нивoa 
квaлитeтa услугe oсигурaњa, oсигурaвaчи мoрajу нe сaмo дa рaциoнaлнo, 
eкoнoмичнo и уз пунo увaжaвaњe нaчeлa сoлвeнтнoсти кoристe рaспoлo-
живa финaнсиjскa срeдствa, вeћ и дa дeфинишу jaсну пoлитику и пoступкe 
зa упрaвљaњa свим ризицимa сa кojимa сe сусрeћу у свoм пoслoвaњу, a нe 
сaмo oних прeузeтих oд стрaнe oсигурaникa. 

Ризик прeдстaвљa вeрoвaтнoћу нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa нa 
пoслoвни и финaнсиjски рeзултaт и пoлoжaj oсигурaвajућe кoмпaниje, дoк 
упрaвљaњe ризикoм дeфинишeмo кao прoцeс идeнтификaциje, мeрeњa, 
прoцeњивaњa и кoнтрoлe ризикa. Упрaвљaњe ризикoм (risk control) 
гeнeрaлнo глeдaнo пoдрaзумeвa читaв сeт тeхникa и мeтoдa зa смaњeњe 
учeстaлoсти и вeличинe губиткa. Кoликo je вaжaн прoцeс упрaвљaњa ри-
зицимa у oсигурaвajућoj кoмпaниjи нajбoљe aфирмишe и нoви рeжим рe-
гулaциje и кoнтрoлe oсигурaњa у Eврoпскoj униjи пoзнaтиjи кao Сoлвeнт-
нoст II. Сoлвeнтнoст II зaхтeвa дa oсигурaвajућe кoмпaниje имajу eфикaсaн 
систeм упрaвљaњa ризицимa кojи сaдржи стрaтeгиje, прoцeсe и пoступкe 
зa рeдoвнo oткривaњe, мeрeњe, прaћeњe, упрaвљaњe и извeштaвaњe o 
ризицимa кojимa су били или би мoгли дa буду излoжeни, кao и њихoвoj 
мeђусoбнoj зaвиснoсти.

У фoкусу свaкoг oсигурaвaчa мoрajу сe пoрeд ризикa oсигурaњa, нaћи 
и ризици у вeзи дeпoнoвaњa и улaгaњa срeдстaвa, ризици рoчнe и струк-
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турнe нeусклaђeнoсти имoвинe, кaпитaлa и oбaвeзa, тржишни ризици 
кojи у нeстaбилним тржишним услoвимa пoкaзуjу нajвeћу вaриjaбилнoст, 
aли и oпeрaтивни, прaвни и рeпутaциoни ризици. Систeмскo рeшeњe уп-
рaвљaњa ризицимa мoгућe je рeaлизoвaти jeдинo крoз прoцeс дeфинисaњa 
пoлитикa и пoступaкa упрaвљaњa ризицимa.

Свe нaвeдeнo укaзуje дa сe прaктичнo ствaрa нoвa пoслoвнa филoзoфиja 
функциoнисaњa oсигурaвajућих кoмпaниja кoja сe oглeдa у дeтрoнизaциjи 
кaпитaлa кao  глaвнoг oдбрaнбeнoг мeхaнизмa oд инсoлвeнтнoсти oси-
гурaвaчa. Њeгoву улoгу je сaдa прeузeлa aдeквaтнa пoлитикa упрaвљaњa 
ризицимa кoja сe oднoси нa вeoмa ширoк спeктaр aктивнoсти и зaхтeвa 
знaњa из рaзличитих oблaсти у oсигурaњу, вeштинe aктуaрa, спeциjaлистa 
зa финaнсиje, интeрних рeвизoрa и мнoгих других стручњaкa. 

SUMMARY 
SOLVENCY RISK MANAGEMENT 

IN INSURANCE COMPANY

In modern economic conditions, insurance companies area very important 
factor in the development of the financial markets and the overall economic 
development of a country. If we assume that the key strategy of every insurance 
company is the improvement of competitiveness of their insurance services, an 
increase of market share and a rise in profit, the question is,how can these (at 
times, conflicting)objectives be achieved in the most efficient way.Besides the 
traditional approach of extending insurance portfolio, and simultaneoulsy the 
total assets of the insurance business, the main precondition for strengthening 
the insurance company’s position on the market is a high-quality management 
of risks encountered in the course of its business operations. Apart from the 
analysis and survey of potential risks, special attention should be paid to 
solvency risk management, which is one of the most significant elements in risk 
management generally. With a view to better understanding this risk, we will 
quantify it by means of the solvency ratio observed in the insurance industry of 
the Republic of Serbia over a four-year period. 

Key words: risk, risk types, risk management, solvency, solvency ratio, Solvency 
II, insurance market...
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САЖЕТАК: Приликом решавања инвестиционих 
спорова једна од најзначајнијих клаузула у билатералним 
споразумима о подстицању и заштити улагања (БИТ) је 
клаузула о одређивању меродавног права за суштину спора. 
Међутим, већина БИТ-ова не садржи ову клаузулу када су у 
питању спорови између државе пријема и страног улагача, 
док се она релативно често може наћи у случају спора 
између страна уговорница поводом примене БИТ-а. Аутор 
у раду анализира релевантне одребде БИТ-ова Републике 
Србије, БИТ модела појединих држава, као и споразума 
закључених између других држава, те указује на међусобни 
однос ове клаузуле и клаузуле о избору процесног механизма 
за решавање инвестиционих спорова. Посебно је истакнут 
значај Бечке конвенције о уговорном праву приликом 
тумачења одредаба БИТ-а. Коришћена је методологија 
карактеристична за друштвене (правне) науке: дескриптивни 
метод, позитивно-правни метод и упоредно-правна анализа. 

Кључне речи: меродавно право, међународна арбитража, 
билатерални споразум о подстицању и заштити улагања, 
инвестициони спорови
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УВОД

Са развојем међународне трговине и прекограничног кретања капи-
тала, до чије је експанзије дошло након Другог светског рата, неминовно 
је појављивање судских и арбитражних спорова између државе у којој је 
дошло до улагања страног капитала (у дељем тексту: држава пријема), са 
једне стране и страног улагача, који је држављанин неке друге државе. 
Традиционално су се ови спорови решавали путем дипломатске заштите, 
али се то временом показало као недовољно ефикасно, те је установљен 
нови правни инструмент - билатерални споразум о подстицању и заштити 
улагања (у даљем таксту: БИТ) којим је страном улагачу омогућено да ди-
ректно покрене арбитражни поступак против државе пријема.

Билатерални споразуми о подстицању и заштити улагања су међуна-
родни споразуми (уговори) закључени између две државе који садрже од-
редбе којима се пружа правна заштита физичким лицима и привредним 
друштвима, који су држављани једне државе уговорнице (државе порекла) 
када инвестирају у економију друге државе уговорнице (држава пријема). 
Тренутно је, посматрано на глобалном нивоу, на снази око 3.000 оваквих 
споразума, а као њихова основна сврха се истиче подстицање инвестирања 
у државу домаћина. Оно што је особеност БИТ-ова јесте да улагач може да 
покрене арбитражни поступак пред оним арбитражним судом који је у 
БИТ-у предвиђен за решавање спорова. Иако се углавном у БИТ-овима не 
поставља као услов за покретање (међународне) арбитраже да су исцрпље-
на сва домаћа правна средства, постоје изузеци од овог правила2. 

Као једно од првих питања са којима се арбитри сусрећу у том процесу 
јесте правилно одређивање материјалног права које је меродавно за мери-

2 Тако је, на пример, у члану 9. Споразума између Владе Републике Србије и  Владе 
Републике Малте о узајамном подстицању и заштити улагања, из 2010. године 
предвиђено: …уколико се решење не постигне у року од три месеца…спор ће бити 
поднет на решавање у арбитражном поступку, по захтеву улагача. За ову сврху, 
свака од Страна уговорница даје унапред неопозиву сагласност за покретање спора 
пред међународном арбитражом, пошто сви домаћи правни лекови буду исцрпљени. 
Осим тога, у неким БИТ-овима се може наћи и тзв. “ fork in the road” клаузула којом 
улагач, уколико покрене поступак пред националним судом државе пријема, губи 
право на подношење захтева за покретање арбитраже (нпр. у Споразуму између 
Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжир о узајамном 
подстицању и заштити улагања, у чл. 9, тач.3- ….Избор улагача између надлежног суда 
државе Стране уговорнице на чијој територији је извршено улагање и међународног 
арбитражног суда је неопозив и коначан).  
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тум спора3. Како су везани БИТ-овима, најпре ће у њима тражити одговор 
на ово питање. Међутим, већина БИТ-ова не садржи уопште клаузулу о 
одређивању меродавног материјалног права за решавање ових спорова, 
док неки од њих садрже такве клаузуле, али су те одредбе често недовољно 
прецизне да би се на основу њих оно могло одредити.  

Полазећи од аутономије воље, као једног од основних принципа на 
којима почива међународна арбитража4, арбитри су дужни да утврде да ли 
међу странама постоји споразум око тога које ће право (или правна пра-
вила) бити меродавно у случају настанка спора. Клаузула у БИТ-овима о 
избору меродавног права је посебна врста таквог споразума, односно она 
представља реализацију аутономије воље. Битно је још напоменути и то да 
у случају да стране нису одредиле право које ће се применити на сушти-
ну спора, то ће учинити арбитри, узимајући у обзир све околности слу-
чаја5. Ово, заправо, значи да арбитри имају релативно широка дискрецио-
на овлашћења приликом одлучивања о овом питању6, а то, свакако, може 
значајно да утиче и на сам исход арбитражног поступка.

Посматрајући различите БИТ-ове може се рећи да се они углавном 
састоје из неколико делова: одредбе којим се одређује које правне односе 
регулише БИТ, уз дефинисање одговарајућих категорија и института; од-
редбе о материјалној заштити и заштити третмана инвестиције; одредбе о 
решавању спорова (како између страна уговорница, тако и између државе 
пријема и страног улагача); одредбе о трајању и ступању на снагу двостра-
ног споразума. Клаузула о одређивању меродавног права се обично налази 
у делу који се односи на решавање спорова. Као што је већ истакнуто, већи-

3 У раду ће бити речи само о меродавном праву које се односи на суштину (предмет) 
спора (lex causae), док ће право меродавно за сам начин решавања спорова- арбитражу 
(lex arbitri) бити разматрано само у мери у којој је нужно. 

4 Одређивање меродавно материјалног права је релевантно само када је у питању 
међународна арбитража. Такво питање се не поставља када је у питању унутрашња 
арбитража- тада арбитри суде на основу домаћег супстанцијалног права. Види: 
Станивуковић, М., Међународна арбитража са одабраним прилозима, 2013, стр. 24. 

5 Приликом одређивања меродавног права присутна је супротност интереса ове две 
стране. Наиме, држава пријема ће готово увек настојати да као меродавно право 
буде предвиђено њено национално право, док инвеститор настоји да зашити своје 
интересе бирајући пре свега, међународо право као меродавно. Осим тога, како су у 
питању спорови у којима не може постојати  потпуна равноправност странака правна 
заштита инвеститора се, између осталог, остварује путем одговарајуће примене и 
тумачења правила о одређивању меродавног права.

6 Banifatemi, Y., The Law Applicable in Investment Treaty Arbitration у Arbitration Under 
International Investment Agreements: A Guide to the Key Issues, Katia Yannaca-Small (ed.), 
Oxford University Press, 2010, стр. 192.   
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на БИТ-ова не садржи изричиту одредбу о одређивању меродавног мате-
ријалног права у случају спора између страног улагача и државе пријема. 
Са друге стране, она је у случају спора између страна уговорница углавном 
предвиђена, те се тада наводи да ће спор бити решен складу са одредбама 
самог споразума, у складу са одредбама споразума и општеприхваћеним 
принципима и правилима међународног права, по праву државе пријема 
и слично. 

КЛАУЗУЛА О ОДРЕЂИВАЊУ МЕРОДАВНОГ ПРАВА И 
КЛАУЗУЛА О ИЗБОРУ ПРОЦЕСНОГ МЕХАНИЗМА ЗА 
РЕШАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРОВА

У делу БИТ-а који се односи на решавање спорова, и то, пре свега из-
међу страног улагача и државе пријема, обично се налази и клаузула којом 
се бирају надлежни форуми за решавање спорова и на тај начин се по-
средно бирају и правила поступка која ће бити примењена. Ове клаузуле 
углавном упућују на примену арбитажних правила Комисије Уједињених 
нација за међународно трговинско право (УНЦИТРАЛ), арбитражних 
правила Међународне трговинске коморе (МТК), предвиђају могућност 
да се захтев поднесе Међународном центру за решавање инвестиционих 
спорова (ИKСИД), у оквиру ког арбитражни судови спорове решавају на 
основу Конвенције о решавању инвестиционих спорова између држава и 
држављана других држава и Арбитражних правила ИKСИД-а и слично. 
Њих би требало јасно разликовати од клаузула о одређивању меродавног 
права за суштину спора, а њихов значај у вези овог питања проистиче из 
тога да сва најважнија арбитражна правила на прво место стављају спора-
зум странака о меродавном праву, као и у одређивању меродавног права у 
случају да таквог споразума нема. Тако у Арбитражним правилима УН-
ЦИТРАЛ-а7, у члану 35. стоји следеће: 1. Арбитражни суд ће примењивати 
правна правила која су странке одредиле као меродавна за суштину спора. 
Уколико странке не одреде таква правила, арбитражни суд примењује пра-
вo којe сматра одговарајућим. 2. Арбитражни суд ће одлучити као amiable 
compositeur (посредник) или ex aequo et bono (по правичности) само уко-
лико су га странке на то изричито овластиле. 3. У сваком случају, арби-
тражни суд ће одлучити у складу са одредбама уговора, уколико постоје, 
и узеће у обзир све трговачке обичаје меродавне за правни посао у питању. 

7 UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), 2011, доступно на: http://www.uncitral.
org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf.
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Арбитражна правна правила Међународне трговинске коморе8, у члану 21. 
(меродавна правна правила) прописују: 1) странке су слободне да одреде 
правна правила која ће арбитражни суд применити да би решио предмет 
спора. У случају непостојања споразума странака, арбитражни суд ће при-
менити правна правила која сматра одговарајућим. 2) Арбитражни суд ће 
узети у обзир одредбе уговора, уколико постоје, које су странке закључи-
ле и све релевантне трговинске обичаје. 3) Арбитражни суд ће одлучити 
као amiable compositeur (посредник) или ex aequo et bono (по правичности) 
само уколико су се странке сагласиле да му дају таква овлашћења. Конач-
но, члан 42. Конвенције о решавању инвестиционих спорова између др-
жава и држављана других држава9, гласи: (1) Арбитражни суд ће решити 
спор према правним правилима о којима су се странке сагласиле. Ако се 
странке не сагласе о томе, суд ће применити право државе потписнице 
која је странка у спору (као и њене прописе о сукобу закона) и одговарајуће 
прописе међународног права. (2) Арбитражни суд не може прогласити non 
liquet услед ћутања или недовољно јасног прописа. (3) Одредбе ст. 1. и 2. 
не утичу на овлашћење суда да реши спор ex aequo et bono ако се странке 
с тим сагласе10.

Из наведених одредаба се јасно види да је приликом одређивања ме-
родавног материјалног права странкама дата потпуна слобода, односно 
важи прицип аутономије воље.  То значи да стране у спору могу да изаберу 
било које право (национално - државе пријема или право неке треће држа-
ве, међународно право, односно национално и међународно), као и било 
која правна правила- lex mercartoria, шеријатско право, па чак и да форму-
лишу правила која ће им послужити само за ту сврху11 као меродавно пра-
во12. Оно што је битно јесте да тај избор меродавног права од стране стра-
нака буде јасан и недвосмислен, јер ће у супротном бити дата могућност 
арбитрима да о њему одлучују. Дакле, тек уколико не постоји сагласност 

8 International Chamber of Commerce Rules of Arbitration, од 1. јануара 2012. године, 
доступно на: http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitra-
tion/icc-rules-of-arbitration/

9 Закон о ратификацији Конвенције о решавању инвестиционих спорова између држава 
и држављана других држава (“Сл. лист СЦГ- Међународни уговори”, бр. 2/2006).  

10 Превод аутора.
11 Dalhuisen, J., Guzman, A., The Applicable Law in Foreign Investment Disputes, 30. јануар, 

2013, стр. 5, доступно на: http://ssrn.com/abstract=2209503.
12 Могуће је да се странке споразумеју да се различита права/правна правила примењују 

на различите правне односе (правна питања)- када долази до тзв. цепања уговора ( фр. 
dépeçage). Види више: Heiskanen, V., Forbidding Dépeçage: Law Governing Investment 
Treaty Arbitration, Suffolk Transnational Law Review, Vol. 32, No. 2, 2009, стр. 395. и даље.
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странака око тога које право ће се у случају настанка спора применити као 
меродавно, о томе одлучује арбитражни суд. Овде уочавамо разлику која 
постоји у Арбитражним правилима УНЦИТРАЛ-а и МТК, са једне стра-
не и члана 42. ИКСИД Конвенције, са друге стране. Наиме, у поменутим 
Арбитражним правилима арбитражни суд примењује право/правна пра-
вила која сматра одговарајућим, док ИКСИД Конвенција прописује у том 
случају примену националног права државе која је у спору (укључујући и 
њена правила о сукобу закона) и правила међународног права која сматра 
одговарајућим.13 Битно је напоменути да управо ова истовремена примена 
националног и међународног права представља једно од кључних питања 
које се поставља, како у академским круговима, тако и у пракси арбитраж-
них судова. Тако се у пракси дешава да се арбитри одлуче да као меродав-
но материјално право примењују само национално или само међународно 
право, затим, истовремено национално и међународно (сукцесивно или 
конкурентно), национално право као примарно, уз истовремену примену 
међународног права и, коначно примарно - међународно право, уз приме-
ну националног права14. Такође, арбитражни суд увек може одлучивати 
као amiable compositeur (посредник) или ex aequo et bono (по правичности), 
али мора бити испуњен услов - да су странке дале свој изричит пристанак 
на то. Исто тако, приликом одређивања меродавног права арбитражни суд 
је увек у обавези да узме у обзир одредбе уговора, као и трговачких оби-
чаја. Коначно, у Конвенцији ИКСИД-а је прописана забрана non liquet-а, 
односно арбитражни суд увек мора да утврди меродавно право за предмет 
спора (услед ћутања или недовољног јасног прописа, то ће бити у обавези 
да уради посредним путем)15, док поменута Арбитражна правила о томе 
не говоре ништа. Иако се на први поглед чини да се Арбитражна прави-
ла УНЦИТРАЛ-а и МТК знатно разликују и да њихова примена доводи 
до различитог решења спора него када се он решава на основу члана 42. 

13 Члан 54. Правила о додатним олакшицама: 1. Арбитражни суд ће применити правна 
правила која странке одреде као меродавна за суштину спора. Уколико их странке не 
одреде, арбитражни суд примењује: а) право одређено на основу правила о решавању 
сукоба закона које сматра примењивим и б) таква правила међународног права која 
сматра примењивим. 2. Арбитражни суд може да донесе одлуку по правичности (ex 
aequo et bono) уколико су га странке на то изричито овластиле и уколико меродавно 
(процесно) право то допушта. Доступно на: https://icsid.worldbank.org/ICSID/
StaticFiles/facility/AFR_English-final.pdf.

14 Осим тога, приликом примене правила и принципа међународног права поставља 
се питање која су то правила, које међународне конвенције и споразуме сматрати 
релевантним, а често се арбитри у својим одлукама позивају и на обичајно 
међународно право, као и на општа правна начела.  Види више: Schreuer, C., The ICSID 
Convention: A Commentary, Cambridge University Press, 2009, стр. 604. и даље.

15 Schreuer, C., нав. дело, стр. 630-631.
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ИКСИД Конвенције, кроз праксу арбитражних судова се показало да то 
не мора нужно да буде тако, већ да је главно питање овде на који начин 
арбитри посматрају, већ спомињани, однос међународног и националног 
права16.   

КЛАУЗУЛА О ОДРЕЂИВАЊУ МЕРОДАВНОГ МАТЕРИЈАЛНОГ 
ПРАВА ЗА РЕШАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРОВА У 
БИЛАТЕРАЛНИМ СПОРАЗУМИМА О ПОДСТИЦАЊУ И 
ЗАШТИТИ УЛАГАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Република Србија је закључила 52 Споразума о подстицању и зашти-
ти улагања17. Неки од њих су закључени још за време постојања Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југосла-
вије, односно Државне заједнице Србије и Црне Горе, а који су у Републици 
Србији, као сукцесору, и даље на снази. Споразум између Републике Ср-
бије и Уједињених Арапских Емирата о узајамном подстицању и зашти-
ти улагања18 и Споразум између Републике Србије и Краљевине Мароко о 
узајамном подстицању и заштити улагања19, из 2013. године су последњи 
овакви споразуми које је закључила наша држава.  

Клаузула о одређивању меродавног права за решавање спорова из-
међу страна уговорница поводом примене билатералних споразума о 
подстицању и заштити улагања

16 Овде је битно истаћи и то да поједини аутори сматрају да би приликом одређивања 
меродавног материјалног права већи значај требало дати праву државе пријема, 
а други аутори - међународном праву. Већина аутора, пак заступа становиште као 
и Aron Broches да је међународно право најбоље користити како би се попуниле 
празнине у националном праву и спречиле повреде међународног права које би могле 
да настану у случају да се само примењује национално право. Види и: Thomas, C., 
Dhillon, H., Applicable law under International Investment Treaties, Singapore Academy of 
Law Journal, 26 Special Issue (Conflict of Laws in Arbitration), 2014, стр. 986.

17 Од тога су 47 на снази. Извор: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/IiasByCountry#iiaInnerMenu [15.04.2015.]. 

18 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских 
Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања (“Сл. гласник РС – Међународни 
уговори“, бр 3/2013).

19 Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Мароко о 
узајамном подстицању и заштити улагања („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, 
бр. 12/2013).
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У делу који се односи на решавање спорова између страна уговорница 
у Споразуму између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Саве-
та министара Републике Албаније о међусобном подстицању и заштити 
улагања из 2002. године (члан 10, тачка 5) се наводи да арбитражни суд до-
носи своје одлуке на основу поштовања националног права, правила садр-
жаних у овом споразуму, као и опште прихваћених принципа међународног 
права, док је у већини осталих БИТ-ова предвиђено да ће арбитражни суд 
одлучивати на основу одредаба овог споразума, као и општеприхваћених 
принципа и правила међународног права20. Поједини споразуми о овом 

20 Види: Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске 
Републике Алжир о узајамном подстицању и заштити улагања, 2012, члан 8, тачка 5; 
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о подстицању 
и узајамној заштити улагања, 2011, чл. 10, тачка 5; Споразум између Савезне владе 
Савезне Републике Југославије и Владе Републике Бугарске о узајамном подстицању 
и заштити улагања, 1996, чл. 8, тач. 6; Споразум између Републике Србије и Црне 
Горе о узајамном подстицању и заштити улагања, 2009, чл.8, тач. 5; Споразум између 
Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Чешке Републике о узајамном 
подстицању и заштити улагања, 1997, члан 8, тач. 5; Споразум између Републике Србије 
и Краљевине Данске о подстицању и узајамној заштити улагања, 2009, чл. 10, тач.6 - 
одредбе овог споразума и прихваћених правила међународног права; Споразум између 
Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Арапске Републике Египат о узајамном  
подстицању и заштити улагања, 2005, чл. 8, тач. 5; Споразум између Србије и Црне 
Горе и Републике Финске о подстицању и заштити улагања, 2005, чл.10, тачка 6 - овог 
споразума и опште прихваћеним принципима међународног права;  Споразум између 
Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Гане о узајамном 
подстицању и заштити улагања, 2000, чл. 11, тач. 5; Споразум између Савезне владе 
Савезне Републике Југославије и Владе Републике Хрватске о узајамном подстицању 
и заштити улагања, 1998, чл. 11, тач. 6; Споразум о узајамном подстицању и заштити 
улагања између Србије и Црне Горе и Исламске Републике Иран, 2003, чл. 13, тач. 3; 
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о узајамном 
подстицању и заштити улагања, 2010, чл. 8; Споразум између Србије и Црне Горе 
и Републике Кипар о узајамном подстицању и заштити улагања, 2005, чл. 8, тач. 5; 
Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Демократске 
Народне Републике Кореје о узајамном подстицању и заштити улагања, 1998, чл. 
8, тач. 5; Споразум између Србије и Црне Горе и Велике Социјалистичке Народне 
Либијске Арапске Џамахирије о подстицању, гарантовању и заштити улагања, 
2004, чл. 10, тач. 5; Споразум између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе 
Републике Литваније о узајамном подстицању и заштити улагања, 2005, чл. 8, тач. 5; 
Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике 
Мађарске о подстицању и узајамној заштити улагања, 2001, чл. 9, тач. 5; Споразум 
између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Македоније 
о узајамном подстицању и заштити улагања, 1996, чл. 8, тач. 5; Споразум између 
Републике Србије и Краљевине Мароко о узајамном подстицању и заштити улагања, 
2013, чл. 10, тач. 5; Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије 
и Владе Савезне Републике Нигерије о узајамном подстицању и заштити улагања, 
2002, чл. 9, тач. 5; Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и 
Владе Републике Пољске о узајамном подстицању и заштити улагања, 1996, чл. 8, тач. 
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питању садрже одредбе које су специфичне, те, у извесној мери одступају 
од наведених. Тако, на пример, Споразум између Савезне владе Савезне 
Републике Југославије и Владе Републике Грчке о узајамном подстицању 
и заштити улагања из 1997. године прописује да ће арбитражни суд до-
носити одлуке на бази поштовања закона, укључујући посебно овај спора-
зум и друге релевантне споразуме између Страна уговорница, као и опште 
призната правила и принципе међународног права (члан 8, тачка 5), док у 
БИТ-у са Холандијом (чл. 12, тач. 5) стоји само да ће суд доносити одлуке 
на бази поштовања закона....те да претходне одредбе неће штетити ре-
шењу спора ex aequo et bono ако се Стране Уговорнице тако договоре21. Ин-
тересантно је посматрати одредбе Споразума о подстицању инвестиција 
између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Сједињених 
Америчких Држава  и Споразум између Србије и Црне Горе и државе Ку-
вајт о узајамном подстицању и заштити улагања и уочити колико оне могу 
да варирају. Наиме, у првом споразуму се само наводи да се одлуке арби-
тражног суда заснивају на примењивим принципима и правилима међу-
народног права (чл.4, тач.2), а у другом да ће арбитражни суд ...решавати 
питања у спору, а у складу са овим законским правилима о којима могу да 
се договоре странке у спору...у недостатку таквог договора, примењиваће 
се закон Стране уговорнице која је странка у спору, укључујући њена пра-
вила о сукобу закона и таквих прихваћених правила међународног законо-
давства која могу да се примене, такође узимајући у обзир и релевантне 
одредбе овог споразума.

На основу приказаног, може се закључити да већина БИТ-ова Репу-
блике Србије садржи клаузулу о одређивању меродавног права у случају 

5; Споразум између Републике Србије и Републике Португал о узајамном подстицању 
и заштити улагања, 2009, чл. 10, тач. 7; Споразум између Савезне владе Савезне 
Републике Југославије и Владе Републике Словеније о узајамном подстицању и 
заштити улагања, 2002, чл. 9, тач. 5; Споразум између Републике Србије и Уједињених 
Арапских Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања, 2013, чл. 10, тач. 6; 
Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Кабинета министара 
Украјине о узајамном подстицању и заштити улагања, 2001, чл. 8, тач. 5; Споразум 
између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Уједињеног Краљевства 
Велике Британије и Северне Ирске о узајамном подстицању и заштити улагања, 2002, 
чл. 9, тач. 5; Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе 
Народне Републике Кине о узајамном подстицању и заштити улагања, 1995; Споразум 
између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о подстицању и 
узајамној заштити улагања, 2011, чл. 12, тач. 5; Споразум између Савезне владе 
Савезне Републике Југославије и Владе Републике Индије о узајамном подстицању и 
заштити улагања, 2003, чл.10, тач. 5.

21 Споразум о подстицању и узајамној заштити улагања између Савезне Републике 
Југославије и Краљевине Холандије, 2002, чл. 12, тач. 5.
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спора између страна уговорница, а у близу 70% од њих се налази одредба 
да ће арбитражни суд доносити одлуке на бази одредаба БИТ-а као и оп-
шеприхваћених принципа и правила међународног права. У БИТ-овима 
које је наша држава закључила са Француском, Немачком, Румунијом, Ру-
сијом, Словачком, Швајцарском, Шведском, Турском, Малтом и Италијом 
се не налази ова клаузула, а Споразум између Србије и Црне Горе и Државе 
Израел о узајамном подстицању и заштити улагања (члан 9, тачка 5), за 
разлику од набројаних, предвиђа процесни механизам за решавање ових 
спорова (што је иначе карактеристика за спорове између страног улагача и 
државе пријема) - уколико се другачије не договори, арбитража ће се спро-
вести у складу са арбитражним правилима УНЦИТРАЛ. 

Клаузула о одређивању меродавног права за решавање инвестицио-
них спорова између страног улагача и државе пријема 

Спорови између стране уговорнице и улагача који је држављанин дру-
ге стране уговорнице су много чешћи и за праксу арбитражних судова 
значајнији у односу на спорове између страна уговорница поводом при-
мене БИТ-ова. Међутим, у делу билатералних споразума о подстицању и 
заштити улагања који се тичу ових спорова се обично не налази клаузу-
ла о меродавном праву. Наиме, близу 85% БИТ-ова које је Република Ср-
бија закључила са другим државама не садржи ову клаузулу. Она се на-
лази само у БИТ-овима закљученим са Алжиром, Азербејџаном, Грчком, 
Мароком, Шпанијом, Кувајтом, Кином и Индијом. У Споразуму између 
Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжир 
о узајамном подстицању и заштити (члан 9, тачка 7) она гласи:  Арбитраж-
ни суд ће донети одлуку у складу са одредбама овог споразума, законима 
и прописима стране уговорнице која је страна у спору, правилима о суко-
бу закона које арбитражни суд сматра примењивим, одредбама било ког 
појединачног споразума закљученог у вези са појединачним улагањем, као и 
са важећим принципима међународног права. Сличну одредбу налазимо и 
у Споразуму између Републике Србије и Краљевине Мароко о узајамном 
подстицању и заштити улагања из 2013. године - арбитражни суд суди на 
основу националних закона и прописа стране уговорнице која је страна у 
спору, на чијој територији је извршено улагање, укључујући и одредбе о су-
кобу закона, одредби овог споразума, као и општеприхваћених правила и 
принципа међународног права22 (чл. 9, тач. 5). Право државе пријема није 

22 Исто је предвиђено и у Споразум између Србије и Црне Горе и државе Кувајт о 
узајамном подстицању и заштити улагања (чл. 9, тач. 6), у Споразуму Савезне 
Републике Југославије и Владе Народне Републике Кине о узајамном подстицању и 
заштити улагања (чл. 9, тач. 7), Споразуму између Владе Републике Србије и Владе 
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предвиђено као меродавно у Споразуму између Савезне владе Савезне Ре-
публике Југославије и Владе Републике Грчке о узајамном подстицању и 
заштити улагања из 1997. године (чл. 9, тач. 4) - арбитражни суд ће реша-
вати спор у складу са одредбама овог споразума и примењивим правилима 
и принципима међународног права, а у Споразуму Савезне владе Савезне 
Републике Југославије и Владе Републике Индије о узајамном подстицању 
и заштити улагања, 2003 (чл. 9, тач. 3) је прописано само да ће арбитражна 
пресуда бити донета у складу са одредбама овог споразума. 

Као што се види, сви анализирани споразуми предвиђају да ће арби-
тражни суд решавати спор у складу са одредбама самог БИТ-а. Национал-
но право је предвиђено у шест случајева, док правила и принципи међуна-
родног права нису предвиђени једино у случају БИТ-а са Индијом.

Као што је већ напоменуто, у овом делу БИТ-а се углавном налази кла-
узула о процесним механизмима за решавање спорова. Због значаја наве-
деног у уводном делу, биће дат њен приказ. У већини БИТ-ова које је Ре-
публика Србија закључила стоји да уколико спорови не могу бити решени 
на пријатељски начин у року од шест (негде три месеца) месеци од датума 
пријема... спор ће бити поднет, по избору улагача:  надлежном суду Стране 
на чијој територији је улагање извршено, или ad hoc арбитражном суду, 
основаном на основу Арбитражних правила Комисије Уједињених нација за 
међународно трговинско право (УНЦИТРАЛ) или Међународном центру за 
решавање инвестиционих спорова (ИКСИД), установљеног на основу „Кон-
венције о решавању инвестиционих спорова између држава и држављана 
других држава“, отвореног за потписивање у Вашингтону 18. марта 1965. 
године, у случају када су обе стране потписнице наведене конвенције23, а у 

Републике Азербејџан о подстицању и узајамној заштити улагања (чл.11, тач. 5), у 
Споразуму између Савезне Републике Југославије и Краљевине Шпаније о подстицању 
и узајамној заштити улагања (чл.11, тач. 3).  

23 Види: Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Савета 
министара Републике Албаније о међусобном подстицању и заштити улагања, 2002, 
члан 11, став 2; Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске 
Републике Алжир о узајамном подстицању и заштити улагања, 2012, члан 9, тачка 2; 
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о подстицању 
и узајамној заштити улагања, 2011, члан 11, тачка 2; Споразум између Србије и Црне 
Горе и Републике Финске о подстицању и заштити улагања, 2005, члан 9, тачка 2; 
Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике 
Грчке о узајамном подстицању и заштити улагања, 1997, чл.9; Споразум о узајамном 
подстицању и заштити улагања између Србије и Црне Горе и Исламске Републике 
Иран, 2003, чл. 12, тач. 2,3; Споразум између Србије и Црне Горе и државе Израел 
о узајамном подстицању и заштити улагања, 2004, чл. 8; Споразум између Савезне 
владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Мађарске о подстицању и 
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појединим је предвиђена могућност да, осим наведених, улагач може под-

узајамној заштити улагања, 2001, чл.8, тач. 2; Споразум између Републике Србије 
и Краљевине Мароко о узајамном подстицању и заштити улагања, 2013, чл. 9, тач. 
2;…или било ком арбитражном суду, уколико држава која је страна у спору да своју 
сагласност- Споразум између Републике Србије и Републике Португал о узајамном 
подстицању и заштити улагања, 2009, чл. 11, тач. 2; Споразум између Савезне владе 
Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о узајамном подстицању и заштити 
улагања, 1995, чл.9, тач. 2; Споразум између Савезне Републике Југославије и 
Краљевине Шпаније о подстицању и узајамној заштити улагања, 2002, чл. 11, тач. 2; 
Споразум између Србије и Црне Горе и Швајцарске Конфедерације о подстицању и 
узајамној заштити улагања, 2005, чл. 12; Споразум између Владе Републике Србије 
и Владе Републике Малте о узајамном подстицању и заштити улагања, 2010, уз то да 
за арбитражу морају сви домаћи правни лекови бити исцрпљени; Споразум између 
Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Италијанске Републике о 
узајамном подстицању и заштити улагања са Протоколом, 2000. Уместо надлежном 
суду Стране на чијој територији је улагање извршено, у следећим споразумима 
стоји да улагач може поднети захтев за решавање спора надлежном суду Стране 
уговорнице, која је страна у спору: Споразум између Савезне владе Савезне Републике 
Југославије и Владе Републике Аустрије о узајамном подстицању и заштити улагања, 
2001, чл. 9, тач. 2; Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и 
Владе Републике Бугарске о узајамном подстицању и заштити улагања, чл 9., тачка 
2, 3; Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Чешке 
Републике о узајамном подстицању и заштити улагања, 1997, чл. 9, тач. 3; Споразум 
између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Белорусије о 
узајамном подстицању и заштити улагања, 1996, члан 7, тач. 2, 3, уз било којој другој 
међународној арбитражној институцији; Споразум између Савета министара Србије 
и Црне Горе и Владе Арапске Републике Египат о узајамном подстицању и заштити 
улагања, 2005, чл. 9, тач. 3; Споразум између Савезне владе Савезне Републике 
Југославије и Владе Републике Гане о узајамном подстицању и заштити улагања, 
2000, чл. 10; Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе 
Демократске Народне Републике Кореје о узајамном подстицању и заштити улагања, 
1998, чл. 9, тач. 2,3; Споразум између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе 
Републике Литваније о узајамном подстицању и заштити улагања, 2005, чл. 9, тач. 2; 
Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике 
Македоније о узајамном подстицању и заштити улагања, 1996, чл. 9, тач. 2,3; Споразум 
између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Савезне Републике 
Нигерије о узајамном подстицању и заштити улагања, 2002, чл. 10; Споразум између 
Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Пољске о узајамном 
подстицању и заштити улагања, 1996, чл. 9, тач. 2,3; Споразум између Савезне владе 
Савезне Републике Југославије и Владе Словачке о унапређењу и узајамној заштити 
улагања, чл. 8, тач. 2; Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије 
и Владе Републике Словеније о узајамном подстицању и заштити улагања, 2002, 
чл. 10, уз одредбу..у складу са Додатним олакшицама; Споразум између Савезне 
владе Савезне Републике Југославије и Кабинета министара Украјине о узајамном 
подстицању и заштити улагања, 2001, чл. 9; Споразум између Владе Републике Србије 
и Владе Републике Индонезије о подстицању и узајамној заштити улагања, 2011, чл. 
11, уз било ком другом ad hoc арбитражном суду или другој институцији основаној у 
оквиру арбитражног суда уз обострану сагласност уговорних страна.
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нети овакав захтев и Арбитажном суду Међународне трговинске коморе24. 
Постоје и споразуми у којима је нека од ових могућности искључена, као 
што је то учињено у Споразуму између Савезне владе Савезне Републике 
Југославије и Владе Руске Федерације о стимулисању и узајамној зашти-
ти улагања у којем нема одредбе да се захтев може поднети ИКСИД-у, већ 
само  надлежном суду или арбитражи Стране уговорнице на чијој тери-
торији су извршена улагања или ad hoc арбитражном суду, основаном на 
основу Арбитражних правила УНЦИТРАЛ-а25. Са друге стране, у случају 
Споразума између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југосла-
вије и Владе Шведске о узајамној заштити инвестиција, у члану 6. стоји 
само да се у случају спора насталог између држављанина или компанија 
једне државе уговорнице и друге државе уговорнице у вези са инвестицијом 
на територији те друге државе уговорнице, спор подноси, уз сагласност обе 
стране у спору, на арбитражу ИКСИД-у. 

Слична решења се могу наћи и у БИТ моделима, односно поједини од 
њих садрже клаузулу о одређивању меродавног права за суштину спора, 
док већина не. Тако БИТ модел Француске26, не садржи клаузулу о одређи-
вању меродавног права, али садржи клаузулу о избору надлежног форума 
у случају спора (члан 7.) - уколико спор не буде решен у року од шест ме-
сеци…захтев ће се поднети Међународном центру за решавање инвести-
ционих спорова (ИКСИД), установљеног на основу „Конвенције о решавању 
инвестиционих спорова између држава и држављана других држава“, от-

24 Споразум између Србије и Црне Горе, с једне стране, и Белгијско-луксембуршке 
економске уније, с друге стране, о узајамном подстицању и заштити улагања, 
2004, члан 11, тачка 3; Споразум између Републике Србије и Црне Горе о узајамном 
подстицању и заштити улагања, 2009, чл. 9, тач. 2; Споразум између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Казахстан о узајамном подстицању и заштити улагања, 
2010, чл. 9, тач. 2; Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Кипар о узајамном 
подстицању и заштити улагања, 2005, чл. 9, тач. 2; Споразум између Савезне владе 
Савезне Републике Југославије и Владе Републике Турске у вези са узајамним 
подстицањем и заштитом улагања, 2001, чл.7; Споразум између Републике Србије и 
Уједињених Арапских Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања, 2013, чл. 
9, тач. 4; Споразум између Србије и Црне Горе и државе Кувајт о узајамном подстицању 
и заштити улагања, 2004, уз могућност подношења у складу са Додатним олакшицама 
Центра.

25 Исто тако, у Споразуму о подстицању и заштити улагања између Савезне Републике 
Југославије и Босне и Херцеговине, у члану 8, тачка 2, није предвиђено подношење 
захтева ad hoc арбитражном суду, основаном на основу Арбитражних правила 
УНЦИТРАЛ-а. 

26 Draft Agreement Between the Government of the Republic of France and the Government of 
the Republic of  (...) on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, доступно 
на: http://italaw.com/documents/ModelTreatyFrance2006.pdf.
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вореног за потписивање у Вашингтону 18. марта 1965. године. Исто је и у 
БИТ моделу Немачке27 који не садржи клаузулу о одређивању меродавног 
права, већ предвиђа да ће....на захтев улагача, спор бити поднет на арби-
тражу…Међународном центру за решавање инвестиционих спорова (ИК-
СИД), Међународном центру за решавање инвестиционих спорова у складу 
са Додатним олакшицама или арбитру појединцу, односно ад хоц арби-
тражном суду основаном на основу Арбитражних правила УНЦИТРАЛ-а, 
која су на снази у време започињања поступка, арбитражном суду осно-
ваном на основу Арбитражних правила Међународне трговинске коморе, 
Међународном арбитражном суду у Лондону или на основу Арбитражних 
правила привредне коморе у Стокхолму или се спор може решити на било 
који други начин о којем су се стране договориле ( члан 10, став 2). Насупрот 
томе, у члану 30. БИТ модела Сједињених Америчких Држава28 налазимо 
клаузулу о избору меродавног права: када захтев буде поднет, арбитраж-
ни суд ће спор решити у складу са овим Споразумом и примењивим прави-
лима међународног права, односно: 1. примениће  правна правила наведена 
у одговарајућем акту којим се улагање одобрава или у уговору (споразуму) 
о улагању или се стране у спору могу другачије договорити 2. Ако правна 
правила нису одређена или се стране о њима нису споразумеле- па праву 
државе туженог, укључујући правила о сукобу закона те државе или таква 
правила међународног права која се сматрају примењивим. 

Анализом БИТ-ова које су друге државе закључиле утврђено је да и 
међу њима највећи број садржи клаузулу о избору меродавног права за 
случај спора између страна уговорница поводом примене споразума, док 
се она ретко налази када је у питању спор између државе пријема и страног 
улагача29. Тако, на пример, клаузулу о избору меродавног права за случај 
спора између страна уговорница садржи БИТ закључен између Немачке и 

27 Treaty between the Federal Republic of Germany and  
 concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, доступно на: 
http://www.italaw.com/sites/default/files/archive/ita1025.pdf.

28 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty- Treaty between the Government of the United 
States of America and the Government of [Country] Concerning the Encouragement and 
Reciprocal Protection of Investment, доступно на: http://www.italaw.com/sites/default/
files/archive/ita1028.pdf.

29 Banifatemi, Y., нав. дело, стр. 200- Према истраживању спроведеном 2008. године, од 
91 БИТ-а које је закључила Француска, само 12 је садржало клаузулу о одређивању 
меродавног права; Велика Британија у 6 од 91, а Немачка у 8 од 114.    
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Индије30, односно Хрватске и Индонезије31; затим, клаузулу о одређивању 
меродавног права и у случају спора држава уговорница и у случају спора 
између страног улагача и државе пријема налазимо у БИТ-у између Фран-
цуске и Мађарске32, Француске и Пољске33, Канаде и Перуа34, Мексика и 
Кине35. Такође, постоје споразуми, као што је БИТ између Румуније и Ар-
гентине36, који садрже клаузулу о меродавном праву за случај спора између 
страног улагача и државе пријема, док такве клаузуле нема у случају спора 
између држава уговорница.

30 Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of India for the Pro-
motion and Protection of Investments, члан 9, став 2- The arbitral award shall be made in 
accordance with the provisions of this Agreement, the relevant national laws including the 
rules on the conflict of  laws of the Contracting Party where the investment dispute arises as 
well as the generally recognised principles of internarional law.

31 Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the 
Republic of Indonesia on the Promotion and Protection of Investments, 2002, чл. 11, тач. 6, 
потписан, није ступио на снагу- The arbitral tribunal shall reach its decision in virtue of 
the present Agreement and pursuant to the rules of international law.

32 L’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République 
populaire hongroise sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, 
1986, чл. 9 и 11 - Le Tribunal d’arbitrage statue conformément aux dispositions du présent 
Accord et aux règles et principes du Droit international.

33 L’accord entre Ie Gouvernement de la République française et Ie Gouvernement de la 
République populaire de Pologne sur I’encouragement et la protection réciproques des 
investissements, 1989, чл. 8. и 11- Le Tribunal d’arbitrage statue conformément aux 
dispositions du présent Accord et aux règles et principes du Droit international.

34 Agreement between Canada and the Republic of Peru for the Promotion and Protection of 
Investments- 2006, чл. 40-  1. A Tribunal established under this Section shall decide the issues 
in dispute in accordance with this Agreement and applicable rules of international law. 2. 
Subject to the other terms of this Section, when a claim is submitted to arbitration for a breach 
of a legal stability agreement referred to in Articles….Tribunal..shall apply: (a) the rules of law 
specified in the legal stability agreement, or as the disputing parties may otherwise agree; or 
(b) if the rules of law have not been specified or otherwise agreed: (i) the law of the disputing 
Party, including its rules on the conflict of laws; and (ii) such rules of international law as may 
be applicable.

35 Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of 
the People’s Republic of China on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, 
2008, чл. 19- Applicable Law 1. A tribunal established in accordance with this Section shall 
decide the submitted issues in dispute in accordance with this Agreement and the applicable 
rules and principles of international law.

36 Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of 
Argentina on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, 1993, чл. 10, тач. 4- 
The arbitration tribunal shall decide in accordance with the provisions of this Agreement, the 
laws of the Contracting Party involved in the dispute, including its rules on conflict of Iaw, the 
terms of any specific agreement concluded in relation to such an investment and the relevant 
principles of international law.
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Овде је битно још истаћи и корективну улогу Бечке конвенције о уго-
ворном праву37 приликом тумачења одредаба БИТ-ова. Наиме, БИТ-ови 
свакако потпадају под члан 2 ст. 1 (а) који прописује да је међународни 
уговор међународни споразум закључен писмено између држава, регули-
сан међународним правом, било да је садржан у једном инструменту или 
у два или више инструмената међусобно повезаних, без обзира на његов 
посебан назив. Приликом одређивања меродавног права на основу БИТ-а, 
арбитри морају тумачити спаразуме о подстицању и заштити улагања у 
складу са одредбама Конвенције (Члан 31.): 1. Уговор се мора добронамерно 
тумачити према уобичајеном смислу који се мора дати изразима у уговору 
у њиховом контексту и у светлости његовог предмета и његовог циља. 2. У 
циљу тумачења уговора, контекст обухвата, осим текста, увода и укљу-
чених прилога: а) сваки споразум у вези с уговором који постоји између чла-
ница приликом закључивања уговора; б) сваки инструмент који сачине јед-
на или више чланица приликом закључења уговора а који прихвате остале 
чланице као инструмент који се односи на уговор. 3. Као и о контексту, 
водиће се рачуна: а) о сваком доцнијем споразуму између чланица у погледу 
тумачења уговора или примене његових одредаба; б) о свакој доцнијој прак-
си у вези с применом уговора којом је постигнут споразум између чланица у 
погледу тумачења уговора; ц) о сваком релевантном правилу међународног 
права које се примењује у односима између чланица. 4. Израз се узима у по-
себном смислу ако се утврди да је таква била намера страна уговорница.

ЗАКЉУЧАК

Анализом билатералних споразума о подстицању и заштити улагања 
Републике Србије може се рећи да се одредбе о одређивању меродавног 
материјалног права у великој мери подударају са оним што је предвиђено 
у БИТ моделима, односно у БИТ-овим које су друге државе закључиле. На-
име, већина ових споразума не садржи клаузулу о одређивању меродавног 
права за решавање спорова између страног улагача и државе пријема, док 
је она предвиђена за случај спора између страна уговорница. Углавном се у 
том случају предвиђа да ће спор бити решен на основу самог споразума, на 
основу примењивих правила међународног права, права државе пријема 
и/или одредбе других споразума (уговора) које су стране у спору закључи-
ле. 

37 Бечка конвенција о уговорном праву (Vienna Convention on the Law of Treaties), 
ратификована и објављена у Сл. листу СФРЈ- Међународни уговори и други 
споразуми, бр. 30/72.
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Велики број судских и арбитражних спорова, као и доктринарни радо-
ви који се баве питањем одређивањем меродавног материјалног права по-
казују да још увек не постоји сагласност око тога на који начин у конкрет-
ном случају одредити право које ће се применити на меритум спора. При 
томе, иако арбитри у својим одлукама узимају у обзир раније донете, није 
установљен систем прецедената, што би свакако допринело стварању уни-
формнијих правила о одређивању меродавног права. Све ово, заправо, зна-
чи да је одређивање права меродавног за суштину спора огромним делом у 
рукама арбитара. У том поступку од изузетног значаја је корективна улога 
Бечке конвенције о уговорном праву, а посматрајући њене одредбе може се 
рећи да, без обзира да ли БИТ предвиђа примену међународног права као 
меродавног, оно ће увек имати битну улогу приликом тог одређења. 

Можемо закључити да, без обзира на све предности које БИТ-ови пру-
жају (као што је то да су државе слободне да закључе овај уговор на начин 
који њима највише одговара, као и директан приступ улагача међународ-
ним арбитражним судовима), још увек постоји извесна несигурност када 
је одређивање меродавног права за суштину спора у питању, која пре свега 
произлази из различитог тумачења одредаба БИТ-ова од стране арбитара.

SUMMARY 
CHOICE OF LAW CLAUSES IN BILATERAL 

INVESTMENT TREATIES

When considering settlement of investment disputes, choice of law clause is 
one of the most important clauses. However, when it comes to disputes between 
the state and the foreign investor, most of the BITs do not contain this clause. 
On the other hand, it can be quite often found in cases of a dispute between 
states (Parties). The author analyzes relevant provisions of bilateral investment 
treaties of the Republic of Serbia, BIT models and provisions of BITs concluded 
between other countries. The relationship of this clause to the clause of the 
choice of procedural mechanism is pointed out. The importance of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties for interpretation of provisions of BITs is 
especially emphasized. The methodology used in this paper is typical of social 
(legal) sciences: descriptive method, positive-legal method and comparative 
legal analysis.

Key words: applicable law, international arbitration, bilateral investment 
treaty, investment disputes



416

М. Галетин КлаУЗУла О ОДРеЂиВаЊУ МеРОДаВнОГ ПРаВа ...

ЛИТЕРАТУРА
1. Alvik, I., у „The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration: Strad-

dling the National/International Divide“ у The New International Law: An 
Anthology, 2010.

2. Banifatemi, Y., The Law Applicable in Investment Treaty Arbitration у Ar-
bitration Under International Investment Agreements: A Guide to the Key 
Issues, Katia Yannaca-Small (ed.), Oxford University Press, 2010.

3. Begic, T., Applicable Law in International Investment Disputes, Eleven In-
ternational Publishing, 2005.

4. Цветковић, П., Међународно право страних инвестиција, Задужбина 
Андрејевић, Београд, 2007.

5. Dalhuisen, J., Guzman, A., The Applicable Law in Foreign Investment Dis-
putes, доступно на: http://ssrn.com/abstract=2209503.

6. Dolzer, R., Schreuer, C., Principles of International Investment Law, Oxford 
University Press, 2008. 

7. Douglas, Z., The International Law of Investment Claims, Cambridge Uni-
versity Press, 2012.

8. Essien, V., Aron Broches, Selected Essays: World Bank, ICSID and Other 
Subjects of Public and Private International Law, Fordham International 
Law Journal, 1995.

9. Gaillard, E., Banifatemi, Y., The Meaning of ‘and’ in Article 42(1), Second 
Sentence, of the Washington Convention: The Role of International Law in 
the ICSID Choice of Law Process, 18 ICSID Review 375, 2003.

10. Gazzini, T., Bilateral investment treaties, у T. Gazzini, E. De Brabandere 
(eds.), International Investment Law: The Sources of Rights and Obligations 
The Hague: Martinus Nijhoff, 2012.

11. Heiskanen, V., Forbidding Dépeçage: Law Governing Investment Treaty Ar-
bitration, Suffolk Transnational Law Review, 2009.

12. Kjos, H. E., Applicable Law in Investor-State Arbitration, The Interplay Be-
tween National and International Law, Oxford Monographs in International 
Law, Oxford University Press, 2013.

13. Parra, A., Applicable Law in Investor-State Arbitration, у Contemporary Is-
sues in International Arbitration and Mediation (Arthur Rovine, ed., 2008).

14. Schreuer, C., Diversity and Harmonization of Treaty Interpretation in In-
vestment Arbitration, у: Treaty Interpretation and the Vienna Convention 
on the Law of Treaties: 30 Years on (M. Fitzmaurice, O. Elias, P. Merkouris 
eds.) 129 (2010).

15. Schreuer, C., Failure to Apply the Governing Law in International Invest-
ment Arbitration, Austrian Review of International and European Law 7: 
147-196, 2002.

16. Schreuer, C., The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge Univer-



417

СТР.  399-418

sity Press, 2009.
17. Thomas, C., Dhillon, H., Applicable law under International Investment 

Treaties, Singapore Academy of Law Journal, 2014.
18. Vandevelde, K., A Brief History of International Investment Agreements, 

U.C. Davis Journal of International Law & Policy, Vol. 12, No. 1, 2005; 
Thomas Jefferson School of Law Research Paper No. 1478757, доступно 
на: http://ssrn.com/abstract=1478757.

19. Ђундић, П., Експропријација у међународном приватном праву 
инвестиција, докторска дисертација, Нови Сад, 2010

20. Станивуковић, М., Међународна арбитража са одабраним прилозима, 
Службени гласник, 2013.

Овај рад је примљен 29.03.2015. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 22.05.2015. године.





ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
B U S I N E S S  E C O N O M I C S

Година IX
Број IПрегледни рад

с тр. 419 - 4 40

УДК: 343:174
 

Слађан Ајваз

ПРАВОСУДНА  ЕТИКА

САЖЕТАК: Аутор анализирајући правосудну етику 
полази од тога да је етика наука о моралу, и да је њен основни 
задатак да нас упозна о томе шта је морал и које су његове 
основне компоненте у праву и правосуђу. Надаље, он 
разматра однос права и морала и факторе који детерминишу 
моралне принципе.  Притом се позива се на Улпијанову 
моралну сентенцу „Хонесте вивере, алтерум нон лаедере, суум 
цуиqуе трибуере“, па наглашава, да морал одређује основне 
вриједности: правду, врлину, част, поштење, итд. којима 
настојимо организовати друштво, и то ваљано. Посебну 
пажњу обраћа да морал праву прије свега обавезује појединца 
пред властитим судом, док право, с обзиром да је принудни 
поредак, обавезује пред судом другима. Наглашава да је 
правда срж и суштина права и да се она састоји у утврђивању 
и одређивању услова које људско општење у заједници чини 
могућим. Да би, након тога, прешао на принципе судске, 
тужилачке, адвокатске, правобранилачке, јавних нотара 
и омбудсмена наглашавајући да се принципи  у основи 
заснивају на независности, непристрасности, интегритету 
и доличном понашању, као и стручности и одговорности 
носилаца правосудних функција. 

Кључне ријечи: етика, морал, право, независност, 
непристрасност, интегритет, долично понашање, стручност, 
одговорност.
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ОПШТИ ПРИСТУП 

Етика као дио филозофије је наука о моралу. Њен основни задатак је да 
нас упозна о томе шта је морал и које су његове основне компоненте, али 
не само то, већ има за циљ, задатак и функцију да критички сагледа саму 
појаву морала из аспекта моралности, да укаже на сва различита гледања 
људи и да, изврши аксиолошко тј. вриједносно оцјењивање самог морала. 
Етика као критичко-филозофска дисциплина треба да покаже не толико 
какве моралне судове људи доносе, већ и какав треба да буде каратктер и 
поступци њени. 

Етика изучавајући моралне феномене, као посебне облике друштве-
не свијести, изучава неминовно и саму научну дисциплину. Изучавајући 
морал као посебан друштвени феномен, она сагледава истовремено и везе 
моралног феномена и друштва и исте анализира. Изучавајући морал, ети-
ка изучава: постанак моралних норми и дефиниције морала; релације 
моралних норми и религијске прописе; анализира морал као социјалне 
категорије - класни и општедруштвени морал; питања прогреса морала; 
различите облике морала од осталих његових варијанти кроз историју; 
питања саставних елемената моралне норме, елемената моралне појаве и 
утицаја моралних феномена на остале друштвене појаве.

Већ су Платон и Аристотел, разматрајући ове феномене, дошли до ста-
ва, да су етичка питања основна у проучавању друштва и појединца и да 
друштво почива на највишем добру. Њихова учења се заснивају на добру, 
као циљу живота, па према томе, и других вриједности друштва. Учење о 
идејама и идеји добра, је посебно дошло до изражаја код Аристотела, који је 
у својим списима, а посебно етичким списима (Етика Никомахова, Етика 
Еудемова, Етика Велика и О врлинама и пороцима), сматрао да човјек, као 
морално биће, се може испољавати само у држави. Разматрајући етику као 
дисциплину, он исту посматра из аспекта: реализма, рационализма, има-
нентизма и енергизма. Обрађујући посебно етичке врлине, он исте посма-
тра из аспекта сврсисходности, јер како то он каже „природа све чини ради 
неке сврхе“. Из тога можемо закључити, да се у природи ништа не дешава 
што није сврсисходно. 

На овај начин Аристотелов принцип сврсисходности се појављује као 
принцип мјере и средине. На овим принципима се оснива Аристотело-
во учење на етичкој врлини као еминентној врлини. Дајући дефиницију 
етичке врлине он каже „врлина је одабирачка наклоност воље, која се 
држи средине подесне за сопствену природу, а одређене размишљањем, 
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и то онако како би је одредио разуман човек, а средина је држање двеју 
мана, једне која је претераност и друга која је недостатак, другим речима: 
врлина је средина међу двема супротним особинама воље, од којих једна 
превршује средину и прави меру, а друга је не достиже.“1 Сљедствено томе, 
у својој етици, Аристотел долази и до скале етичких врлина. У тој скали 
посебно мјесто заузима правичност, врлина која као морална дипосзиција 
уједињује и обједињује све друге врлине. Аристотел се ту подудара са Пла-
тоном, јер је и за њега правичност највиша од четрију тзв. „стожерних вр-
лина“. 

У даљу анализу и проучавање етичких питања нећемо улазити, јер наш 
задатак и циљ јесте да размотримо питање етичког, односно моралног од-
носа у правосудним институцијама. Моралне норме, иако постоје у свим 
друштвима и у свим областима друштвеног живота, су врло често прогла-
шаване вјечним категоријама. Морал, као и други друштвени феномени, се 
временом мијењају и прилагођавају друштвеним промјенама. Морал иако 
зависи од времена и простора у коме се развија, је промјењљив. Морал је 
друштвена а не билошка или божанска категорија. У оваквом концепту 
поимања морала, морал чини скуп правила, односно норми и обичаја, који 
постоје и у одређеним друштвеним групама у којима се он развија и егзи-
стира. Јасно је, да моралним прописима се фиксирају односи међу људи-
ма односно грађанима. Критерији, односно мјерило шта је добро, а шта 
је зло, свакако спадају и друштвену категорију. На тај начин, долазимо до 
закључка да моралне принципе детерминише друштво, а не вандруштвене 
силе, тако да врховни арбитар у области морала је само друштво. 

Основни и саставни елементи моралног феномена, односно појаве, су: 
морална норма; морални суд, односно морално суђење и морална санк-
ција; Ако анализирамо свак елеменат посебно, онда ћемо констатовати да 
је морална норма друштвено условљена, и да представља извјестан систем 
обавеза, односно дужности чланова друштва према друштвеној заједници. 
А морално суђење изражава се као став друштва према поступку личности 
или читавих друштвених група. (оно може бити позитивно или негатив-
но). Сам поступак, односно процес моралног суђења, има неколико посеб-
них елемената: „ а) просуђивање мотива дјеловања, б) просуђивање самих 
поступака и ц) на темељу тога стварање појма моралне одговорности.“2 

1 М. Н. Ђурић, Историја хеленске етике, Београд, 1997, стр. 290.
2 A. Fijamengo, Osnovi opće sociologije, Sarajevo, 1965, стр. 327.
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Након моралног суђења, слиједи, морална санкција, која је у основи 
другачија него санкција у праву. За разлику од права, морална санкција 
је усмјерена на евентуално презир поједнца или групе. Морална санкција, 
некад може да буде кобна за поједнца и оштрија него правна санкција, јер 
она у себи садржи елементе субјективног суђења и призива савјест. Глас 
савјести има дубоки утицај на одговорне појединце.

ОДНОС ПРАВА И МОРАЛА-ЕТИКЕ 

Однос међу људима је дефинисан неким правилима. Најчешће су то 
правила природних и људских закона, односно државних закона. Право 
није једина врста правила којом се дефинишу односи међу људима. Људи 
се понашају у складу са неким обичајима, устаљеним конвенцијама и мо-
ралом. Све су то елементи који итекако утичу на понашање људи међусоб-
но. Ове општеусвојене конвенције и начела понашања се претварају у оби-
чаје, односно, у морална правила, да би само нека у времену постала право. 
Разнолики број правила људског понашања није увијек јасно дефинисан и 
одређен. Битно и значајно разликовање је оно које долази из разлике мо-
рала и права. Право значајним дијелом почива на моралу, односно етици. 
Право није аморално, право има за циљ да велики број моралних норми 
угради у свој систем, па би се могло рећи да право почива на минимуму 
моралности друштва, односно етичности. То морамо посебно да имамо у 
виду приликом сваког одлучивања о правосудним питањима. 

Чувени римски правник Улпијан је приликом утврђивања моралних 
начела, који су битни за право, нагласио: „честито живјети, другога не 
вријеђати, сваком своје дати“ (Хонесте вивере, алтерум нон лаедере, суум 
цуиqуе трибуере).3 

На основу овог моралног начела можемо да заључимо да морал итекако 
утиче на право и да у знатном дијелу надопуњава право, о чему примјењи-
вач права мора водити рачуна. Правна заповјед, односно налог, може да 
буде уопштена и недовољно прецизна и да буде сметња у правном промету.  

Многи су настојали, и дјелимично успјевали, да раздвоје право и морал, 
односно етику, а да истовремено очувају блиску везу између ова два фено-
мена. Обично се истиче да њихова узајамна повезаност одговара односу 
„између средстава и циљева“. Морал одређује основне вриједности (прав-

3 Dig. I, 1. 10. 1. Ulpianus libro prima regularum.
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ду, врлину, част, поштење, итд.) којима настојимо организовати друштво 
и то ваљано, док правна правила, која имају санкцију, треба да обезбједе 
услове за остваривање моралних идеала. Евидентно је да правна норма по-
чива на правној принуди, док морал те принуде нема. Правне норме треба 
да буду  моралне, док многа правна правила немају ничег заједничког са 
моралом. Морал прије свега обавезује појединца пред власитим судом, док 
право, с обзиром да је принудни  поредак, обавезује пред судом других. 
Правда, као срж и суштина права, се састоји у утврђивању и одређивању 
услова који људско општење у заједници чини могућим. Правна заповјест 
лежи у томе да „не чини другоме оно што не желиш да други учине теби“; 
док, морал тражи знатно више од тога. Он „предпоставља да треба други-
ма да чинимо оно што би смо жељели да други учине нама“.

Правна правила су двострана и вишестрана, односно, императивна и 
атрибутивна, што значи да свакој обавези „коју право намеће једном лицу 
одговара овлашћење неког другог лица и обрнуто“, док морал намеће само 
дужности. Најједноставнија и најмање спорна разлика између права и мо-
рала се састоји у њиховој обавезности. Правна правила, за разлику од мо-
ралних, су строжија и обавезнија. Морална правила не повлаче за собом 
никакву видљиву одмазду, али повлаче друге негативне мјере. Правна пра-
вила траже читав низ казни, које могу бити више или ниже, док моралне 
норме некад могу бити оштрије од правних. 

Разматрајући питање етике, морала и права, ми неминовно долазимо 
и до појма правде. Правда је врло доминатан појам у етичком смислу. Врло 
често, у свакодневном животу, ми правимо разлику између „права, зако-
на и правде“. Правда треба да буде критериј кодекса правосудних инсти-
туција. На правду се у позитивноправном поретку не можемо позивати, 
али читав правни поредак, треба да што више примјеримо правди, јер као 
што је то већ рекао Аристотел, то је основна врлина етике, а консеквентно 
томе и правосудне етике. Многи су у времену правду сматрали врховном 
вриједношћу и највећом врлином, без које уопште не можемо живјети, што 
је нашло израза у латинској изреци Фиат јуститиа, переат мундус („Нека 
правда буде задовољена, макар свијет и пропао“). Ову сентенцу треба да 
схватимо на начин како је то учинио Имануел Кант. Она по њему би тре-
бала да гласи „нека правда победи, па макар пропали сви ниткови овога 
света“ (Вечни мир). „То је одважно правно начело, које стаје одлучно на 
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путу свим кривудањима лукавства и насиља“, а „свет неће никако пропа-
сти“- закључује Кант- „ако у њему буде мање рђавих људи“.4

Правда је појам који сви поштују и славе, међутим, сви на свој начин 
тумаче шта је правда. Узвишеност правде није у истом односу са јасноћом 
и одређеношћу њеног појма. Појам правде у односу на право је двосмислен 
и споран. О правди на један начин размишљају представници, односно за-
ступници позитивиста, који правду интерпретирају у складу са позитив-
ним законом, а с друге стране тврде да закон има да буде „саобразан пра-
вди“. Дакле, по њима, праведно је оно што је законито; а у другом је правда 
као више начелно мјерило исправности важећих закона.

ОПШТИ ПРИНЦИПИ 

Основна начела судијског, тужилачког, адвокатског, правобранилач-
ког, омбудсмена и јавних нотара је регулисан законима. Ти закони, за 
поједине струке су дјелимично различити обзиром на предмет и садржи-
ну истих, али сви имају темељне стандарде етичког понашања. Они су за-
сновани на етичким принципима јединственим за правосудну функцију. 
Етички принципи су универзални и у основи се темеље на моралном ко-
дексу који је примјерен времену и друштву. Читав низ међународних доку-
мената, почев од: Универзалне декларације УН о људским правима, 1948. 
године: Европске конвенције о заштити људских права и основних слобо-
да, 1950. године; Међународни пакт о грађанским и политичким прави-
ма (УН) , 1966. године; Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 
1985. godine; European charter on the statue for judges, 1998. godine; Charter 
of Fundamental Rights of the European Union , 2000. godine; Opinion no. 1 on 
standards concerning the independence of the judiciary and the irremovability 
of judges; Консултативног савјета Савјета европских судија при Савјету Ев-
ропе, 1999. , говори о основним принципима.

Основни задатак и функција правосудне етике је да се путем незави-
сног правосуђа, обезбједи да сви службени субјекти буду независни, не-
пристрасни и да на тај начин обезбједе грађанима, субјектима друштва, 
равноправну позицију у правосудном систему. Грађани имају право на 
поштено и непристрасно суђење које се заснива на уставу, закону и другим 

4 Имануел Кант, „Вечни мир“, Прилог, Ум и слобода, Списи из филозофије историје, 
права и државе, избор и редакција превода Данило Баста, Београд, „Идеје“, 1974, стр. 
162.
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правним документима и међународним стандардима, а на бази доказа које 
у правосудним поступцима проводе носиоци правосудних функција. 

Да би се дужност носилаца правосудних функција могла остваривати, 
у етичком смислу, поребно је да носиоци имају и личне квалитете које под-
разумијевају независност, непрострасност, праведност, професионалност 
и личну храброст, доличност, неподмитљивост, посвећеност, аполитич-
ност и слободу, као и да буду слободни у одлучивању у односу на зако-
нодавну и извршну власт, као и на дневну политику, центре моћи, пред-
расудама, искушењима, пороцима, страстима, приватним и породичним 
интересима и другим унутрашњим и спољним утицајима, као и на јавно 
мнење.

Приликом изучавања појединих сегмената кодекса правосудне етике, 
ми се сусрећемо са питањима која су специфична за поједину правосудну 
професију. Код појединих професија правосудне струке су неки етички 
принципи значајнији од других, зависно од тога да ли се обавља судска, 
тужилачка, адвокатска и др. струка. Зато ћемо посебно размотрити етичке 
принципе по појединим струкама. 

Принципи судијске етике 

Принципи судијске етике се заснивају на независности, непристрас-
ности, интегритету и доличном понашању, стручност и одговорност.

Независност 

Када појединачно посматрамо ова питања, онда можемо да конста-
тујемо да незавиност судске функције представља предуслов за владавину 
права. Судија вршећи своју дужност, исту мора да темељи на уставу, зако-
нима и мађународном стандарду, као и на властитој процјени чињеница, 
подржавајући независност судског система са индивидуалног и институ-
ционалног аспекта.  Ово значи, да је судија у обављању своје функције не-
завистан у односу на законодавну и извршну власт, јавност, медије и друге 
институције друштва, као и државе. Истовремено, судија не треба да има 
непримјерене везе са законодавном и извршном влашћу. Судија свој посао 
обавља независно од других, а посебно од својих колега. Судија, вршећи 
своју функцију, промовише високе стандарде судског понашања, у циљу 
јачања повјерења у судску функцију. Судија мора бити отпоран на све по-
кушаје утицања на његове одлуке и изван судског поступка. Судија је ду-
жан да подстиче и подржава неопходне механизме и мјере заштите, које 
имају за циљ јачање институционалне и оперативне независности суда. 
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Понашајући се на овај начин, судија потенцира своју независност, јер своје 
одлуке доноси без спољашњих и унутрашњих утицаја на основу чињеница 
које је сам утврдио у току поступка, а на бази примјене правних норми на 
које чињенично стање указује.

Судија кроз своје одлуке изражава своја мишљења која се тичу правне 
ствари које су у поступку, па на тај начин судија изражава своју персонал-
ну независност. На ово мишљење, које је изразио у судској одлуци, трећа 
лица не могу да утичу. Ту се истински изражава судијска независност. Су-
дија треба да одбије све утицаје приликом доношења конкретне одлуке. Он 
је независтан од друштвених, политичких и других утицаја.

Непристрасност 

Под непристрасношћу судије подразумјева се да поступак води и одлу-
ке доноси независно од својстава правне ствари, поводом које тече посту-
пак. Истовремено, непристрасност подразумјева независност од својстава 
странака у поступку, односно њиховог статусног положаја, образовања, 
боје коже, националности и пола. Непристраност је дио принципа неза-
висности судије. Судија остварујући овај етички принцип независности, 
истовремено треба да оставари и принцип непристрасности, која у себи 
носи читав низ подсистема, као што су: непосјивост функција (инкомпа-
тибилност), правила о изузећу (која су предвиђена процесним законима), 
правила о изузећу усљед сукоба интереса која су везана за појединачну 
правну ствар о којој судија води поступак.

Етички принцип непристрасности подразумјева и апстрактну (објек-
тивну) непристрасност, која се постиже општим правилима о неспојиво-
сти судске финкције са другим функцијама; као и конкретну (субјективну) 
непристрасност, која се обезбјеђује правилима о изузећу због разних раз-
лога. 

Непристрасност се не односи само на одлуку, већ она има своју ин-
пликацију и на поступак доношења те одлуке и на факторе који би могли 
утицати на сам поступак доношења одлуке. Судија, и када не врши своју 
професионалну функцију, дужан је да води рачуна о свом наступању у јав-
ним дискусијама, као и у изношењу мишљења и да се уздржава од чланства 
у групама и организацијама које заузимају ставове о питањима која би мо-
гла бити предметом рјешавања на суду. Судија неће бити члан политичких 
странака, присуствовати политичким скуповима и манифестацијама, да-
вати прилоге политичким странкама или кампањама, потписивати пети-
ције које би могле утицати на неку политичку одлуку и јавно учествовати 
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у контраверзним политичким дискусијама. Судија може имати политичко 
убјеђење, али се мора уздржавати од неприличне политичке активности, 
а посебно не смије допустити да политика утиче на његове судске одлуке.  

Интегритет и долично понашање 

У вршењу судијске функције, судија треба да врши своју дужност струч-
но, савјесно, непристрасно, објективно, марљиво, ефикасно и културно, 
водећи рачуна о редослиједу пријема предмета и њиховом значају у односу 
на карактер. Судија, вршећи своју дужност, се понаша морално, достојан-
ствено, у складу са функцијом коју обавља. Судија треба да се уздржава од 
сваког поступка који би био недоличан, или остављао такав дојам, као и да 
од поступка који захтјева подозрење, подстиче сумњу, слави поуздање или 
на други начин нарушава повјерење у суд и његову објективност. Судија 
треба да одолијева пријетњама, уцјенама и другим насртајима на његову 
личност и његов интегритет.  Судија не смије да суди остварујући или оче-
кујући било какву корист за себе и друге. Судија не може обављати друге 
дужности (инкомпатибилитет), службу или посао ако би на тај начин на-
рушио углед, независност и повјерење у суд. 

Судија, као и сви други грађани, има право да ужива слободу изража-
вања увјерења, удруживања и окупљања; или како је то прецизно наведено 
и у Начелима везаним за независно судство (Уједињене нације- Генерална 
скупштина у резолуцији 40/32 од 29.11.1985. године и 40/146 од 13.12.1985. 
године), Међутим, у остварењу тих права морају се увијек понашати тако 
да чувају достојанство свог позива и непристрасност и независност суд-
ства. Такођер, судије могу „да оснивају удружења судија или друге орга-
низације и да ступају у њих да би бранили своје интересе, унапријеђивали 
професионално усавршавање и штитили независност судства“.

Судија, вршећи своју дужност, исту неће корстити на начин да његови 
лични, односно породични, друштвени и други односи, недолично утичу 
на вршење судијске функције. Судија неће корстити престиж судске функ-
ције, нити дозвољавати другима да га користе у приватне интересе. Судија 
неће користити повјерљиве инофмације, до којих је дошао вршећи судијс-
ку функцију, нити ће их било коме другоме откривати. 

Судија може учествоватиу активностима које нису директно повезане 
са обављање судијске функције, уколико те активности не доводе у питање 
дигнитет функције коју обавља, што подразумјева да његове активности у 
области писања, предавања, подучавања и учествовања у научним и кул-
турним и стручним активностима, нису ограничене.  Он може да учес-
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твује, и треба да учествује, у јавним расправама, које се односе, како на 
право, тако и на друге области друштвених активности. Он може да буде 
члан различитих комисија, одбора и савјетодавних тијела, како владе, тако 
и невладиних организација, али само ако то његово чланство није у супро-
тности са непристрасношћу и политичкој неутралности судије. Судија ће 
формирати и учествовати у стручним судијским удружењима и организа-
цијама, које заступају и штите интересе судија. Судија не може тражити 
ни прихватати поклоне и друга материјална средства која би могла да ути-
чу на његово обављање судијске функције. Судија је дужан да у складу са 
закоснким прописима обавјештава надлежне судске органе о евентуалном 
примању поклона, награда и користи, у складу са одговоарајућим пропи-
сим. 

Судија у обављању своје функције треба да буде прикладно одјевен, 
како у суду (тога, итд.), тако и у другим приликама.

СТРУчНОСТ И ОДгОВОРНОСТ 

У обављању судијске фунцкије, судија је дужан да одржава висок ниво 
професионалне способности и обављања своје функције. Обављајући 
своју функцију, он мора исту обављати стручно савјесно, марљиво и ефи-
касно. Ово подразумјева да судија мора константно радити на стручној 
оспособљености образовању, како у правној струци, тако и у другим об-
ластима. Истовремено, уз стручност, судија је везан и професионалном 
тајном, у погледу претреса и повјерљивих података којих добија током 
обављања своје функције изван јавних суђења и не могу свједочити о тим 
питањима. Судска функција има приоритет у односу на све остале актив-
ности. Судија ће посветити своју професионлану дјелатности свим другим 
дужностима, укључујући не само обављање судсје функције, него и оста-
ле послове везане за суд. Судија континуирано ради на унапријеђивању 
својих знања, вјештина и личних квалитета у циљу обављања судске функ-
ције. Обављајући своју стручну дужност, судија треба да изрази квалитете: 
стрпљивости, достојанство и коректно понашање према свим странкама у 
поступку. Истовремено, судија је дужан да и према другим лицима са који-
ма долази у професионални контакт (правни заступници, судско особље и 
остали који су под његовим надзором) оствари коректно понашање. 

Вршећи узвишену дужност судије и функционишући у друштву, су-
дија треба да увијек има на уму да врло често постоји раскорак између 
идеала којима тежи и реалног  живота. Судија обављајући  своју дужност 
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треба да има у виду да он суди о слободи, правди, дужностима и добрима 
грађана и да у то смислу он мора да буде напристрасни трећи. Истовреме-
но, треба да обрати пажњу да приликом примјене права, да управљањем 
правом и правдом у свим земљама треба да буде надахнуто овим етички 
начелима независности, непристрасности и једнакости. Само онај судија 
који се држи етичког кодекса у обављању свога посла, ће остварити доно-
шење правилне одлуке.

Принципи етике тужиоца 

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце 
кривичних дјела и других кажњивих дјела и предузима мјере за заштиту 
уставности и законитости. Ова врло кратка и прецизна дефиниција, која се 
налази у скоро свим законима модерних држава о тужилаштву, је продукт 
историјског слиједа настајања и функционисања ове институције. Функ-
ција јавних тужилаштава, као облик државне оптужбене дјелатности, се 
појавила у средњем вијеку, а у модерном смислу ријечи се развила у 19. 
вијеку. 

Јавно тужилаштво карактерише: „а) самосталност; б) својство држав-
ног органа; ц) законска улога у којој је примарно гоњење учинилаца кри-
вичних и других кажњивих дела, а секундарно- предузимање разних врста 
мера и у разним врстама поступака, које имају за циљ заштиту уставности 
и законитости; д) сталност и свакодневна доступност; е) предвиђеност 
Уставом као и оснивањем законом; ф) специјализација, како екстерно- пре-
ма другим правосудним органима, тако и интерна, јер у оквиру јавних ту-
жилаштава, и међу јавним тужиоцима и њиховим замјеницима, постоје 
уже специјалности, везане за различите врсте криминалитета“.5

Јавни тужилац са својим замјеницима, има двоструку улогу: „улогу 
странке у судском поступку и улогу самосталног органа.“ Остварујући ову 
двоструку улогу у судским поступцима, тужилац је дужан да се понаша у 
складу са правосудном, односно тужилачком, етиком. Она није битно дру-
гачија од етике суда и правосудне етике, али она има неке специфичнос-
ти, па у том смислу и говоримо о тужилачкој етици. Те специфичности 
добрим дијелом произилазе и из организационих начела овог државног 
органа. А основна организациона начела су: монократско начело, хијерар-
хијско начело, начело територијалности и начело функционалности.

5 В. Ракић-Водинелић, Правосудно организационо право, Београд, 2012, стр. 206.
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Монократско начело 

Монократско начело је начело које се битно разликује од начела орга-
низације судова, јер значи да се у судским поступцима појављује тужи-
лац као појединац, док се у судовима појављују вијећа, ријетко појединци. 
Хијерархијско начело је начело на којем се принципу заснивају односи из-
међу вишег и нижег тужиоца заснива на строгој хијерархизацији, односно 
подређеношћу нишег тужиоца вишем (деволуција), док начело терито-
ријалности у себи садржи пронцип оснивања јавних тужилаштава, које се 
заснивају на територијалној орагнизацији које прате територијалну орга-
низацију судова. Начело функционалности се заснива на правном порет-
ку постојања подјеле на „судове опште надлежности и на специјализова-
не“, па се мутатис мутандис појављују тужилаштва опште надлежности 
(општинско, кантонално, окружно, републичко, федерације у тужилаштво 
БиХ) и тужилаштва посебне надлежности (тужилаштва за организовани 
криминал и тужилаштва за ратне злочине). 

Начело функционалности

Начело функционалности у себи садржи, имплицира начело деволу-
ције, начело супституције и начело официјелности и начело законитости, 
који су специфични за област кривичног гоњења, па се о њима детаљније 
расправља у предметима кривичнопроцесног права. Говорећи о тужилач-
кој етици посебну пажњу ћемо обратити на то да своју активност и дје-
латност јавни тужиоци обављају у јавним тужилаштвима као једним од 
државних правосудних органа. 

Тужиоци, као и судије, у обављању своје дужности морају се руково-
дити правосудном етиком, односно тужилачком етиком. Она је привидно 
другачија од судијске етике. Тужилац обзиром на своју двоструку улогу 
у судским поступцима, привидно примјењује другу етику него суд и су-
дије. Тужилац превасходно се мора придржавати начела законитости. Ово 
начело имплицира да јавни тужилац у судским поступцима мора да се 
придржава моралних и етичких принципа, који значајно утичу на његово 
поступање и понашање. Тужилац, као представник државе, има морлану 
обавезу да се одупре свим спољашњим утицајима, што значи да и он мора 
да води рачуна о својој независности, као и судија. Тужиоци су морално 
одговорни за привидно подијељене у три улоге: истражитеља, државног 
службеника и правног савјетника. Остварујући ове три функционално 
подијељене улоге, тужиоци у процедуралном смислу, имају три разли-
чите варијанте односа према оптуженима. Без обзира на појавне облике 
у којима се тужилац појављује, тужилац има моралну одговорност да се 
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према оптуженима понаша на принципу предпоставке о невиности. Мо-
рални аспект предпоставке о невиности, састоји се у чињеници да је чак и у 
прелиминарним истражним радњама, тужилац као истражитељ дужан да 
потпуно искључи оптужујуће предрасуде и да узме у обзир све релевантне 
чињенице, које могу ублажити одговорност оптуженог, односно осумњи-
ченог.

Тужилац у складу са тужилачком етиком, и законској обавези, увијек је 
дужан да отвори истрагу и покрене кривични поступак, кад за то постоје 
законски услови. Основа за такво понашање тужиоца лежи у законској 
обавези која је дубоко етична. Принцип законитости, као посебно правило 
дјелатности тужиоца, је утврђена у самом закону који одређује да се посту-
пак покреће кад постоје основи сумње, односно основи сумње да је учињено 
кривично дјело. Дјелујући, тужилац треба да изрази велики степен неза-
висности и непсристрасности у поступцима које води против поједина-
ца или група. Све поступке тужилац темељи на законитости, као једном 
од „релативно старих и значајних принципа делатности јавног тужиоца, 
у његовом тумачењу и данас постоје бројне несугласице. Оне би се могле 
сврстати у неколико група. а) Прва се тиче самог сватања појма ´испуњење 
законских услова́  за гоњење. б) други проблем тиче се обима дјеловања 
принципа законитости. ц) значајно је питање могућности одступања од 
законитости (легалитета) у корист цјелисходности (опортунитета).“6

Тужилац с посебном пажњом треба да се понаша у ситуацији код одсту-
пања од законитости у корист цјелисходности. Цјелисходност кривичног 
гоњења „постоји онда када је тужилац овлашћен да, у конкретном случају, 
а узимајући у обзир јавни интерес, закључи да није цјелисходно одпочети 
или наставити кривично гоњење, закон није прописао обавезу овог органа 
да отпочне с гоњењем. И кад постоје сви услови за гоњење, јавни тужилац 
није дужан да покретне поступак, ако сматра да је то, са становишта јавног 
интереса, нецејелисходно.“7 

Тужилачка етика у свим фазама судског поступка мора да дође до из-
ражаја, што значи да је тужилац дужан и морално и законски да докаже 
оптужницу. Принципи етике апсолутно морају да дођу до изражаја при-
ликом завршне ријечи тужиоца. Оптуженог, тужилац не може доводити 
у питање као „човјека“. Он може и треба да говори о кривичном дјелу и о 
оптуженом, али при том не смије да се подсмјехује на рачун опетуженог, 

6 Ибидем, стр. 210.
7 Ибидем, стр. 211.
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да употребљава вулгарне, увредљиве карактеристике или тврдње везане за 
изглед опетуженог. Тужилац посебно не смије правити алузију на нацио-
налну, вјерску или физичке недостатке оптуженог. Он не смије да понижа-
ва и руши достојанство окривљеног. 

Тужиоци, као и судије као и други правосудни субјекти, морају посебу 
пажњу да воде о интегритету своје личности и доличном понашању. Што 
значи да њихово понашање мора бити морално, достојанствено и у складу 
са дигнитетом функције коју обављају. Читав механизам судског поступка 
је усмјерен за изрицањем правилне пресуде, али је истовремено, и усмјерен 
да се сачува интегритет и достојанство свих субјеката у поступку. Тужиоц, 
посебну пажњу, треба и мора да обрати на своје понашање и као јавне и 
приватне личности, и када се појављује у улози тужиоца и у улози правног 
савјетника. Он мора да уважава противничку страну били то адвокати 
или други правни заступници. Исти обзир поштовања и уважавања про-
тивничке стране важе и за односе између тужиоца и окривљеног. 

Да би остварио висок ниво професионалне способности обављања 
стручне функције и савјесног и марљивог и ефикасног рада, тужилац мора 
да буде стручно оспособљен и да континуирано ради на свом оспособља-
вању. Тужилачка функција захтјева сталну активност, како на професио-
налном, тако и на другим нивоима. Континуирано усавршавање знања, 
вјештина и личних квалитета, су предпоставка овога.  Тужилац, усаврша-
вајући се мора да прати релевантну праксу како у интерном праву тако и 
у међународном праву, што подразумјева перманентно изучавање међуна-
родних конвенција и других инструмената којима се штите људска права. 

Принципи етике адвоката 

Адвокатура као сталешка организација има за циљ да заступа стран-
ке у судским поступцима. Заступање странака, односно појединаца, ради 
заштите њихових права и интереса се већ појавила у античким друштвима 
и државама. Идеја о заступању и пружању стручне правне помоћи у орга-
низовном смислу се тек реализовала у средњем вијеку, са развојем прав-
ничке професије и професионализацијом судске финкције. Истовремено 
са овим, појављују се и удружења правника, међу којима и адвокатура која 
ће прерасти у посебну сталешку организацију. Дуга историја адвокатуре, 
у односу на друге професионалне правосудне институције, је направила 
принципе и кодексе и једних и других. За адвокатуру су карактеристични 
и одређујући принципи: аутономности, јединствености, слободне адвока-
туре и професионалности.
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Постулирајући адвокатуру као независну и самосталну службу, која 
пружа правну помоћ физичким и правним лицима, адвокатура је на 
својеврстан начин направила и адвокатски кодекс етике. Принцип не-
зависности и самосталности у обављању адвокатског посла, слобода из-
бора адвоката, начин организовања адвоката у незавине организације и 
механизми одлучивања о пријему у адвокатску службу, тражили су друге 
етичке принципе, различите од судске и тужилачке службе. Иако се адво-
катура дефинише као служба, она за разлику од суда и тужилаштва, није 
јавна служба, мада врши послове и од јавног интереса. Она не штити др-
жавне интересе као што то чини суд и тужилаштво. Она пружа стручну 
и правну помоћ странкама, појединицима. Када кажемо да је адвокатура 
„служба“, онда мислимо да је адвокатура дјелатност као јавна служба, али 
она је служба у функцији појединаца (физичких и правних лица). Адво-
катура у себи обједињава привидно супростављене функције „заштите 
интереса странака и заштите правног поретка“. Чување правног поретка 
није задатак адвокатуре. То је задатак државе (суда и тужилаштва). Из ове 
позиције и начела аутономије јединствености, слободног вршења адвокат-
ског посла и професионалности, произилазе сви етички принципи који се 
појављују на релацији према странкама и према другим правним профе-
сијама. Адвокат пружа услуге правних савјета и помоћи. Адвокатура има 
професионални однос који се успостављају између и њихових клијената. 
Сама чињеница да адвокат није државни службеник, рјечито говори како 
он треба да се понаша, за разлику од судије и тужиоца. Адвокат у свом 
односу према клијенту треба да изгради однос повјерења и блискости и 
отворености у односу на конкретна правна питања која адвокат обрађује 
за потребе клијента. Однос повјерљивости који се изграђује се заснива на 
етичким принципима уопште, а посебно на етичким принципима одно-
са појединаца. Адвокат не треба и не може градећи однос са клијентима, 
да се упушта у било какве релације са својим клијентом, него у релације 
стручности и предмета који води. Клијент, по природи ствари, је принуђен 
да се ослања на адвоката, а адвокат је дужан да очува повјерљивост и тај-
ност података који у том односу добије од клијента. Адвокат, понашајући 
се етично, не смије да искориштава странкино непознавање закона, нити 
да ствара лажну представу о могућем исходу поступка. Адвокат, у сваком 
тренутку, треба да се понаша професионално и стручно. 

Странка очекује од адвоката да је он компетентан за конкретни процес 
(било то кривични, парнични или управни). Адвокат треба да буде корек-
тан према клијенту у професионалном смислу и да не прихвата да засту-
па и даје правне савјете из области у којој није суверен; Као ни предмете 
због којих би процес могао да се поништи (заступао у ранијем поступку 
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супротну страну). Обављајући свој посао, адвокат је дужан да не прави 
разлику у односу на расу, боју коже, спол, вјерску припадност, национлано 
поријекло, друштвени сталеж, индивидуалност, старосну доб, брачни ста-
тус, сексуално опредјељење, социјални и економски статус и друге особине 
клијента. Он треба да се односи на идентичан начин, и професионално 
према сваком клијенту. 

Етички кодекс адвоката захтјева од истих да се понашају морално, 
достојанствено и у складу са дугнитетом функције коју обављају, што под-
разумијева да лични интегритет и достојанство у сваком тренутку шти-
те. Адвокат је дужан, као и други правосудни функционери да има право 
на слободно изражавање мисли, свијести, вјероисповјести, удруживања и 
окупкљања и да се понаша на начин да чува дигнитет адвокатске профе-
сије, односно непрострасног понашања и независности у односу на друге 
службе. Он мора посебно да води рачуна о породичним и друштвеним од-
носима. Адвокат је дужан да се стручно усавршава и оспособљава за по-
сао који врши. Он треба да учествује у научним, културним и стручним 
активностима везаним за право, а и за друге дјелатности. Адвокат, као и 
друге правне професије, може и треба да учествује у јавним расправама о 
правном систему и спровођењу права. он може бити члан разних комиси-
ја и одбора, када се говори оправу. Адвокати формирају своја самостал-
на адвокатска удружења, поред постојећих адвокатских комора. Адвокат, 
као и његови чланови породице, неће тражити нити прихватати поклоне, 
опоруке, позајмице и друге услуге везане за поступање које би биле у су-
протности са адвокатском тарифом односно трошковима, које су резултат 
поступака које воде. 

Принципи етике правобранилаца, омбудсмена и нотара

Етички принципи носилаца квазисудских функција у правосудном 
систему - Рекли смо да судска власт припада судовима, међутим та власт се 
не би могла вршити без учешћа других правосудних органа, а то су, поред 
суда и тужилаштва и адвокатуре, јавно правобранилаштво, омбудсмени и 
нотари. 

Различитост функција и послова које ови квазисудски органи оба-
вљају, тражи и од  њих етичко понашање. Ови квазисудски органи оба-
вљају и врше неке од елемената и сегмената судске власти. За неке од ових 
субјеката можемо казати да су им повјерене неке врсте судијских и квази-
судских овлаштења. У том смислу, ови органи морају да израде свој кодекс 
етике, који је сличан, али није идентичан другим правосудним органима. 
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Кодекс правобранилачке етике 

Јавно правобранилаштво је орган који се бави заступањем државе (фи-
ска), у погледу имовинских права на различитим нивоима. Они предузи-
мају законом предвиђене мјере и средства којима се обезбјеђује заштита 
имовинских права и интереса државе, истовремено обавља и друге зако-
ном предвиђене послове. 

Обављајући своје послове и задатке, правобранилац обезбјеђује вла-
давину права, односно закона, штити дигнитет институције, при том се 
руководи моралним вриједностима права у цјелини. Он треба да остане у 
границама закона и устава. Штитећи имовинске и друге интересе правних 
субјеката које заступа, он се руководи принципом независности и самос-
талности. Правобранилац у односу према другим субјектима које засту-
па, мора бити професионалан, савјестан и стручан. При том он мора да 
чува углед и достојанство правобранилачке функције, али и интегритет 
и достојанство супротне странке. Правобранилац мора избјегавати сваку  
непримјереност било које врсте. Он мора да се понаша и одржава највиши 
стандард професионализма и правне етике. Да би могао да остварује своју 
функцију, правобранилац је дужан да се константно и континуирано уса-
вршава. 

Правобранилац је дужан да штити свој интегритет и долично пона-
шање. Правобранилац, као и други носиоци правосудних функција, не 
може приступити ниједној политичкој организацији, што не значи да не 
могу бити чланови професионалних и других организација, које нису 
укључене нити подржавају дискриминацију по основу фактора који укљу-
чују, али се не ограничавају на етничку или националну припадност, спол, 
вјеру и физичке недостатке. Правобранилац се не може бавити пословима 
који нарушавају угледа правобранилачке професије. Он се не смије бавити 
нити прихватати приватне послове, које би га довеле у подређени положај 
или навеле на извршавање туђих налога, који би проузроковали његову 
самосталност и независност. Он се мора понашати у складу са правилима 
кодекса правобранилачке етике.

Кодекс етике омбудсмена

Интитуција омбудсмена на нашим просторима је релативно нова, мада 
ова институција има дубоке коријене у историји цивилизације друштва и 
државе. Омбудсмен, као заштитник грађана, има за циљ да „ потпуније 
заштити грађана и законитост“. Ова институција и омбудсмени појединач-
но, као носиоци јавних функција, треба да буду независни и самостални у 
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односу на друге правосудне институције. Мада је омбудсмену забрањено 
да контролише рад: судова, јавних тужилаштава и уставних судова, он као 
заступник грађана и орган највиших предстваничких органа у држави, у 
моралном и етичком смислу има посебно мјесто. Његова независност про-
изилази из његове позиције у односу и на законодавну и на извршну власт. 
Он је квазисудски орган. Он као орган, није у позицији да мијења одређене 
комплетне одлуке и да их укида, али његове одлуке у пракси су показале да 
они остварују „значајно средство заштите права и законитости и да грађа-
ни путем њих и на један неформалан начин и без посебних трошкова могу 
да заштите своја права у односу на управу и друге органе“.

Чињеница, да га бира и разјешава највише представничко тијело и да 
је само њој одговоран, рекло би се да има неке елементе законодавне вла-
сти, али он то нема. Он превасходно дјелује правном аргументацијом и 
етичким кодексом на рад других државних органа, нарочито управе. Ом-
будсмен се најчешће дефинише као повјереник парламента, са задатком 
да контролише и даје инструкције и да штити права грађана, да као неза-
висан и непристрасан фунционер законодавног органа врши „надзор над 
управом, испитујући притужбе грађана, али без овлашћења да поништава 
акте управе“.8 

ОМбУДСМЕН

Вршећи контролу поштовања права грађана, законитост и правилност 
рада органа и повреде учињене актима и радњама или нечињењем органа 
управе, он скреће пажњу надлежним органима на њихове пропусте и ис-
товремено обавјештава законодавни орган гдје су направљени пропусти. 
Вршећи контролу поштовања права грађана, а истовремено, и одређених 
органа, он се налази у позицији да не контролише само цјелисходност тих 
органа, већ и законитост. Истовремено омбудмен, као заштитник, има пра-
во да контролише законитост и правилност и судске и тужилачке управе,  
с тим да не може да контролише судске одлуке и да улази у законитост и 
правилност тих одлука. 

Чињеница да је институција омбудсмена дефинисана као независна са 
циљем промовисања добре управе и владавине права, заштите и слободе 
физичких и правних лица, од омбудсмена тражи да изгради посебан етич-
ки кодекс како би своју функцију могао остваривати са циљем владавине 

8 Ibidem, str. 285.
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права. Његова дјелатност, за разлику од других правосудних органа, тре-
ба да буде заснована на још вишем степену слободног, поштеног и непри-
страсног одлучивања, а на основу закона и аргументованих доказа који су 
у поступцима утврђени. Омбудсмени дјелују без икаквог притиска и ути-
цаја. Подржавају и бране независност свих органа, а не само суда и тужи-
лаштва. Омбудсмен, посебну пажњу треба да обрати на остваривању уста-
вом загарантованих права свим људима, без обзира на расу, спол, вјерску 
припадност, национално поријекло, друштвени сталеж, индивидуалност, 
старосну доб, брачни статус, сексуално опредјељење, социјални и економ-
ски статус. 

Вршећи овако своју функцију, омбудсмен се појављује као „савјест“ у 
односу на све друге органе. Чињеница да су институцију омбудсмена оба-
вљали истакнути и часни правници, само по себи говори о етици ове про-
фесије. 9

Кодекс нотарске етике

Јавни биљежник, односно нотар, дјелује у служби од јавног повјерења. 
Он ову дјелатност обавља као стално и искључиво занимање, самостално 
и независно. Да би обављао ову дјелатност, он мора бити стручњак из об-
ласти права и именован од стране министра за правосуђе. 

Нотар, односно биљежник, је надлежан на основу јавних овлаштења, 
да прихвата изјаве воља странака и да им о томе даје потребне исправе, 
које имају карактер јавних исправа и да чува оригинале тих исправа и да 
предузима и друге радње и врши друге послове који су одређени законом. 

Професија нотара има своју историју. Дуго времена она није била ди-
ференцирана у односу на друге правосудне органе (адвокатуру и суд). Вре-
меном ова се професија развила и диференцирала и у савременом смислу 
постала служба која врши послове од јавног интереса и повјерења. Сумар-
ним прегледом и анализом дјелокруга дјелатности нотара, можемо закљу-
чити да постоје три групе послова које су у надлежности јавних биљеж-
ника, односно нотара, „које су у досадашњој законодавној пракси биле у 
надлежности судова, а по Закону о јавним биљежницима, односно нота-
рима, могу бити у надлежности јавних бележника. Предходно је важно 
нагласити да у ЗЈБ нема делатности или послова за које би јавни бележник 
био искључиво надлежан- његова овлаштења су за сада, конкурентна са на-

9 П. Николић, Уставно право, Београд, 1995, стр. 487
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длежностима суда, редовног у ванпарничном поступку, као и са радњама 
правне помоћи које врше адвокати.“10 

Вршећи своју дјелатност одговорно и стручно, нотари су временом из-
радили и свој етички кодекс. Овај кодекс подразумијева да нотари треба 
да буду независни, професионални, да имају интегритет и долично пона-
шање према странкама. Обављајући своју функцију и дјелатност, нотар 
превасходно мора да буде стручан у рјешавању конкретних имовинкоп-
равних питања. Нотар странци треба да објасни све модалитете конкрет-
ног правног питања, јер се ради о суптилним имовинским, имовинскоп-
равним, статусним и другим питањима која се тичу стицања, преноса и 
престанка власништва. Нотар посебно треба да упозори странку на по-
слове који су противни закону, који би јавну исправу чинили ништавном 
и томе слично. 

Нотар је дужан својим понашањем, како у служби и изван ње, покази-
вати да је достојан поштовања и повјерења које ужива служба нотара и из-
бјегавати свако понашање које производи дојам кршења обавеза које су му 
законом прописане, нарочито дојам о зависности и пристраности. Нотару 
није допуштена реклама која је супротна његовој јавној служби.

SUMMARY 
JUDICIAL ETHICS

By analyzing judicial ethics, the author assumes that ethics is the science on 
morality, and that its primary task is to let us know what moral is and what the 
basic components of law and justice are. Further, he discusses the relationship 
between law and morality, and the factors that determine moral principles. He 
underlines Ulpijan‘s moral saying „Honest vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere, and emphasizes that morality is determined by core values : 
justice, virtue, honor, honesty, etc. by which we are trying to organize society, 
on a propper way . He gives special attention to the fact that moral primarily 
bringsan individual before their own judgement, while law, being compulsory 
order, brings an individual to the societal judgement. The author emphasizes 
that justice is the core and essence of law and that it consists of identifying and 
determining the conditions that make human interaction possible. The author 
goes on to talk about judicial principles, prosecutorial principles, attorney 
principles, public notaries principles and ombudsmen principles, stressing that 

10 Ибидем, стр. 278.
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these principles are based on independence, impartiality, integrity and proper 
behavior, as well as on the expertise and accountability of judiciary.

Keywords : ethics, morals, law, independence, impartiality, integrity, proper 
conduct, expertise, responsibility
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из главног менија Insert/Reference/Footnoteу прозоруFootnote and Endnote 
подешавања Custom mark: *, Numbering: Restart each Page)у фусноти која 
ће се појавити у дну стране унетиосновне информације о пројекту- назив 
пројекта, ознаку, назив институције из које се финансира итд;

Након наслова иде наслов САЖЕТАК (само ова реч Times New 
Roman, величина слова 12 pt,Bold и сва слова велика),величина слова 
12pt (Regular) који треба да садржи 100-250 речи,не користи се проред у 
тексту (подесити опцију из главног менија Format/Paragraph/ у прозору 
Indents and Spacing подешавања: Before 0pt, After 0pt, Line Spacing Single), 
све редове у тексту- не само први ред, увући 0,5. Редови у тексту се завр-
шавају исто толико пре десне маргине (подешавање се може извршити на 
лењиру (Ruler) на коме се граничници и са једне и са друге стране помере 



по пет подеока ка средини или из главног менија File/Page Setup у прозо-
ру Margins подешавања Left, Right;

Након дела САЖЕТАК стоји наслов Кључне речи (само овај наслов 
стоји Italic), остале Фонт Times New Roman, величина слова 12pt Regular. 
Број кључних речи не може бити већи од 10, њихова учесталост употребе 
у тексту требало би да буде што већа, док се набрајање обавезно завршава 
са три тачке;

Након Кључне речи иде сам текст научног рада;

Научни радови на српском језику пишу се ЋИРИЛИЦОМ, радови на 
другим језицима пишу се латиницом према датом упутству;

Основни текст Фонт Times New Roman, величина слова 12pt Justfy 
текст поравнат са обе маргине;из главног менија File/Page Setup у прозору 
Margins подешавања Top: 1“,  Bottom: 1“, Left: 1“, Right: 1“;не користи се 
проред у тексту (подесити опцију из главног менија Format/Paragraph/ 
у прозору Indents and Spacing подешавања: Before 0pt, After 0pt, Line 
Spacing Single), први ред сваког параграфа као и наслови појединих де-
лова рада увлаче се или притиском на тастер TAB на тастатури или се 
подеси у главном менију Format/Paragraph/подешавањe Identation: First 
Line подесити на 0,5“; После наслова оставља се један ред празан, затим 
се између сваког параграфа (пасуса) оставља један ред празан док се на 
крају одређеног дела текста а пре следећег насловаостављају два празна 
реда а пре поднаслова оставља један празан ред;

НАСЛОВИ суTimes New Roman, величина слова 12pt, Bold, центри-
рано уз леву маргину (Align Left), сва слова велика и увучени или притис-
ком на тастер TAB на тастатури или се подеси у главном менију Format/
Paragraph/подешавањe Identation: First Line подесити на 0,5;

Поднаслови су Times New Roman, величина слова 12pt, Bold, центри-
рано уз леву маргину (Align Left), само прво слово велико и увучени или 
притиском на тастер TAB на тастатури или се подеси у главном менију 
Format/Paragraph/подешавањe Identation: First Line подесити на 0,5;

Навођење у тексту рада означавају се у заградама где су зарезима 
раздвојени презиме аутора, година издања, страница на којој се налази 
цитиран текст; нпр (Петровић, 2004., стр. 56) или уколико има више ау-
тора (Петровић и др., 2005, стр. 74);



Фусноте ИСКЉУЧИВО из главног менија Insert/Reference/Footnoteу 
прозоруFootnote and Endnote подешавања: Footnotes: Bottom of page, 
Number format: 1,2,3..., Start at: 1, Numbering: Continuous, Apply changes to: 
Whole document, уколико се примени овакав начин означавања, почетна 
фуснота ће бити e-mail адресе аутора, односно коаутора уколико их има, 
а затим ће се у тексту континуирано по бројевима ређати фусноте. Фус-
ноте суTimes New Roman, величина слова 10pt и садрже коментаре дела 
текста, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд;

Слике и Табеленумеришу се редним бројевима континуирано кроз 
читав текст (Слика 1., Слика 2. итд). Неопходно је да након Слика1.(Italic) 
повлаком у продужетку стоји назив слике (Regular) (Слика 1. – Способ-
ности преговарача). Испод слике центрирано по средини (Center) мора 
да се наведе извор одакле је слика преузета или уколико је у питању ори-
гиналан приказ аутора да се то назначи (Извор –Ловрета и др., 2010., стр 
78илиИзвор – Аутор). Исти случај је и са Табелама.  Слике и табеле  уко-
лико их има у раду пожељно је да се доставе и одвојено од рада у неком од 
следећих формата (jpg, pdf, xls...).

Стране речикоје се не преводе и као такве се налазе у тексту неопход-
но је написати курзивом, дакле Times New Roman, величина слова 12pt 
Italic нпр. Кеy Account Management;

SUMMARY је део на енглеском језику који се налази на крају рада од-
носно после закључка а пре литературе.Наслов је центриран по среди-
ни (Center)Times New Roman, величина слова 12pt, Bold, сва слова вели-
ка. Поред насловаSUMMARY садржи и превод назива рада на енглески 
језик.SUMMARY представља превод Сажетка заједно са кључним ре-
чима на енглески језик. Као и у Сажетку,величина слова 12pt(Regular), 
док сусви редови (не само први) увучени 0,5“ и завршавају се исто толико 
пре десне маргине (подешавање се може извршити на лењиру (Ruler) на 
коме се граничници и са једне и са друге стране помере по пет подеока 
ка средини или из главног менија File/Page Setup у прозору Margins поде-
шавања Left, Right;

Део Литература следи након првог дела на енглеском језику 
(SUMMARY), а пре другог дела на енглеском језику (RESUME). Списак 
наслова у овом делу ређа се по азбучном реду,где сваки извор треба да је 
означен редним бројем



Књиге: наводи се редом Презиме аутора, прво слово Имена аутора, и 
назив делакурзивом (Italic), издавач, место издавања, година;

Пример:

1.  Васиљевић, М., Право и заштита инвеститора, Право и привре-
да, Београд, 2007.

Чланак у часопису: презиме аутора исписано у пуној форми, име 
аутора скраћено (иницијал), наслов поглавља или чланка, наслов књи-
ге или зборника радова италиком (курзивом), издавач, место издавања, 
број издања, година, број стране.

Пример:

Старовић, Б., Поглед на право и остваривање права Европских 
заједница, Право, теорија и пракса, Право, Нови Сад, бр. 8-10, 1992, стр. 
34-41..

Извори са Интернета: презиме аутора исписано у пуној форми, име 
аутора скраћено (иницијал), наслов рада или чланка италиком (курзи-
вом), број издања, интернет адреса, година.

Пример:

Kotler, F., How to create, win and dominate markets, Vol. 1., //www.amazon.
com/

Kotler-Marketing-Create-Dominate-Markets/, 1998.

Након Литературерад се завршава другим делом на енглеском језику 
који носи назив 

RESUME(центриран по средини (Center)Times New Roman, величина 
слова 12pt, Bold, сва слова велика). Текст у овом завршном делу пише се 
исто као основни текст и представља резиме рада на енглеском језику не 
дужи од 1/10 дужине рада.
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