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Проф. др Слободан В. Видаковић1

Универзитет ЕДУКОНС, Сремска Каменица – Нови Сад 
Факултет пословне економије

М.Сц. Даница Петровић,  овлашћени ревизор2

ПЕТРОС д.о.о. за рачуноводство, ревизију и консалтинг, Бијељина

КВАЛИТЕТНО ФИНАНСИЈСКО 
ИЗВЕШТАВАЊЕ – ПРИОРИТЕТ У РЕФОРМИ 
ЈАВНОГ СЕКТОРА 

САЖЕТАК: Један од фундаменталних закона којим 
се не доприноси само борби против корупције, већ се 
обезбеђује неупоредиво квалитетнији пословни ам-
бијент у којем ће инвеститори моћи лакше и брже да 
улажу у Србију, јесте Закон о јавним набавкама. У 
привредном животу финансијски извештаји се ко-
ристе за исказивање стања и резултата активности 
предузећа. Презентацијом финансијских извештаја  
се задовољавају информационе потребе корисника и 
они чине основу за доношење разних одлука. У рачу-
новодству се кроз биланс успеха исказује резултат по-
словања, односно врши сумирање пословних догађаја 
и резултата пословања. Различите методе састављања 
биланса успеха могу довести до различитих закључака 

1 dida2003@live.com
2 petrosbiro@spinter.net
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С. В. ВИДАКОВИЋ, Д. ПЕТРОВИЋ КВАЛИТЕТНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ...

у појединим сегментима одлучивања, те је управо из тог 
разлога утврђивању прописане шеме биланса успеха по-
требно посветити посебну пажњу.

Кључне речи: систем јавних набавки, политика би-
ланса, пословно-политички циљеви менаџмента, алтер-
нативне схеме биланса успеха, утицај на екстерне ко-
риснике биланса...

УВОД

Бројне неправилности у јавним набавкама имају за последицу 
да Република Србија годишње губи скоро 400 милиона евра. Наиме, 
систем јавних набавки је такав да се рапидно смањује број учесни-
ка на тендерима, док је, с друге стране, удвостручен број оних који 
се појављују у хитним процедурама. Управо из наведених разлога, 
крајем 2012. године, донесен је Закон о јавним набавкама с циљем 
ефикаснијег спречавања корупције у државној упарви, као и омо-
гућавања повољнијег пословног амбијента за стране улагаче.

Студија „Корупцијска мапа јавних набавки“ урађена је, крајем 
прошле године, с циљем уређивања система јавних набавки, који не 
представља само питање политичке воље, већ је питање стварања 
институција, система и закона, при чему је важно служити се 
искуствима земаља које су на учинковит начин решиле систем 
јавних набавки. Спречавање корупције начин је да влада најширој 
јавности, тј. пореским обвезницима докаже да је способна да управља 
јавним ресурсима. Што брже изађемо из сиве зоне присутне данас у 
јавним набавкама уштедећемо новац за Србију, омогућити боље и 
транспарентније функционисање јавне управе и привреде, и сл.

Данас предузећа послују у условима тржишног окружења и као 
део тог окружења изложена су многим интересима. Ту су интереси 
власника, менаџера, кредитора, потенцијалних пословних партнера, 
фискалних органа и друштва у целини. На основу информација о 
пословању, чију основу чине биланс успеха и биланс стања, биће до-
нете и одређене пословне одлуке: инвеститори ће знати да ли треба 
да улажу у посматрано предузеће, кредитори да ли да одобре кредит, 
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владе и њене агенције ће ове информације користити у сврху одлу-
чивања о економској политици земље. 

Политика биланса нема своје циљеве, тј. није изворна, већ је ус-
мерена на свесно уобличавање садржаја билансних агрегата са зако-
ном допустивим мерама за реализацију одређених циљева полити-
ке предузећа, у подручју финансирања, управљања и публицитета. 
Теоријом биланса, начелима билансирања, правилима процењивања 
и законским прописима о билансирању, ограничен је маневарски 
простор при билансирању за потребе екстерних корисника финан-
сијских извештаја. Да би се, међутим, наведене политике задовољи-
ле, неопходно је форму и садржај финансијских извештаја на тај 
начин прилагодити жељама и намерама екстерних корисника фи-
нансијских извештаја тако да то симултано одговара и интересима 
предузећа.

Биланс успеха, као сумарни шематски приказ прихода и расхода 
пружа основне информације о успешности пословања предузећа 
у одређеном временском периоду, најчешће календарској години. 
Према Четвртој директиви Европске економске заједнице (ЕЕЗ), 
данас Европске уније (ЕУ), предвиђена је могућност четири 
варијанте схеме биланса успеха. Опредељење за одређену билансну 
шему или могућност коришћења алтернативних шема регулисано је 
националним прописима земље у којој предузеће обавља делатност. 
Основ за израду финансијских извештаја су рачуноводствене 
информације засноване на сређеним подацима о пословним 
догађајима и пословним променама.

ПОЛИТИКА БИЛАНСА И СТРАТЕГИЈА БИЛАНСИРАЊА

Свесно обликовање елемената биланса

Политика биланса је изведена из политике предузећа3, тј. она служи 
искључиво за остварење циљева политике предузећа и парцијалних 

3 Структуру политике предузећа чине, максимирање добити (као врхунски циљ сваког 
предузећа понаособ), као и овом циљу подређени циљеви појединих функционалних 
подручја (набавка, производња, продаја, финансирање), који су са врхунским циљем 
предузећа каузално повезани (хоризонтално и вертикално).
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циљева по појединим функционалним подручјима. Захтевима 
корисника билансних информација везаних за информације о 
финансијској ситуацији (биланс стања) и финансијском резултату 
(биланс упеха) одређено је подручје политике биланса. Интерни 
корисници финансијских извештаја заинтересовани су за максимално 
реално сагледавање финансијског положаја и рентабилности, јер оно 
треба да им обезбеди критичку оцену успешности реализације циљева 
политике предузећа и њених делова, с једне стране, као и откривање 
узрока евентуалних негативних померања у финансијском положају 
и рентабилности, а потом и предузимање мера за њихово санирање, 
с друге стране (Видаковић, 2001:122).

С обзиром на то да симултано служи и интерсима предузећа и 
интересима екстерних корисника финансијских извештаја, годишњи 
закључни биланс главни је предмет политике биланса. Полазећи од 
чињенице да се успешност остваривања циљева политике предузећа 
и њених функционалних подручја оцењује полагањем рачуна менаџ-
мента предузећа о финансијској ситуацији и финансијском резулта-
ту, годишњи закључни биланс, по логици ствари, мора бити, по фор-
ми и садржини, прилагођен циљу полагања рачуна, односно оцени 
реализације циља политике предузећа, као и њених делова (Видако-
вић, 2001:122).

Интереси интерних корисника финансијских извештаја нису 
константни у погледу материјалне садржине годишњег закључног 
биланса (мењају се од случаја до случаја), нити су увек у сагласности 
са интересима екстерних корисника финансијских извештаја. Поли-
тика публицитета (која може бити мотивисана егоистичким инте-
ресима менаџмента предузећа према дискрецији или према отворе-
ности, тј. искрености), се користи уколико се жели директно утицати 
на мишљење екстерних, па и интерних корисника биланса, о финан-
сијској ситуацији и зарађивачкој способности предузећа.

Политика дискреције је у супротности билансном начелу јас-
ности. У складу са принципом опрезности у извештају о пословању 
у први план се истичу чињенице које умањују или релативизују ис-
казану финансијску ситуацију и финансијски резултат. Исто тако, у 
складу са нагласком ка оптимизму истичу се позитивне, а прећут-
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кују негативне чињенице о финансијском стању и зарађивачкој спо-
собности.

Појам и врсте финансијских извештаја

Основни задатак рачуноводства, као услужне функције не-
опходне за управљање предузећем, јесте прикупљање и обрада 
података финансијске природе, те презентација тако добијених  
информација заинтересованим корисницима. Финансијски из-
вештаји представљају завршну фазу рачуноводственог процесу-
ирања података и појављују се као носиоци рачуноводствених  
информација (Жагер и др., 2008:52). Сет финансијских извештаја 
(према захтевима МРС 1 – Презентација финансијских извештаја) 
садржи следеће компоненте: извештај о финансијском положају на 
крају периода; извештај о укупном резултату за период; извештај о 
променама на капиталу; извештај о токовима готовине и напомене 
уз финансијске извештаје. 

Шема 1. Основни финансијски извештаји
 

 

Сви ови извештаји су међусобно повезани и упућени једни на 
друге. Неки су статичког карактера (нпр. биланс стања), јер прика-
зују ситуацију у одређеном тренутку, а други показују промене еко-
номских категорија у одређеном периоду, те стога имају динамички 
карактер (нпр. биланс успеха). У контексту финансијских извештаја 
уобичајено је састављање и белешки уз финансијске извештаје чији 

Забелешке

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЈЕШТАЈИ

Биланс стања Биланс успеха Биланс токова        
готовине

Извештај о променама  
на капиталу
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је основни задатак детаљно објашњење појединих позиција финан-
сијских извештаја (Жагер и др., 2008:52).

Биланс успеха

Биланс успеха (profit and losss account) индицира како је компа-
нија направила и потрошила новац. Три су кључне компоненте би-
ланса успеха (Видаковић, 2007:32), и то: приходи од продаје и/или 
пружања услуга, затим, трошкови (оперативни трошкови и кама-
те) и, коначно, добит (EBT – earning before taxes, добит пре пореза, 
EAT – earning after taxes, добит након пореза, нето добит и задржана 
добит (након издавања за дивиденде). Овај извештај се може посма-
трати као последицом обављања пословних активности, односно 
настанка промена на имовини предузећа. Везано за одвијање посло-
вног процеса, односно везано уз промене на имовини и изворима 
имовине, настају и приходи и расходи. Према Међународним стан-
дардима финансијског извештавања (МСФИ) приходи и расходи  
посматрају се кроз њихов утицај на повећање или смањење економс-
ке користи. Тако: приходи представљају повећање економске користи  
током обрачунског периода у облику прилива или повећања средста-
ва или смањења обавеза, што има као последицу повећање главни-
це, али не оне у вези с уплатама власника; док расходи представљају 
смањење економске користи кроз обрачунски период у облику одли-
ва или трошења средстава, што има као последицу смањење главни-
це, али не оне у вези с расподелом главнице.4

Приходи периода

Приходи5 представљају позитивну компоненту резултата посло-
вања и настају у фази реализације. Најчешће су везани за реализацију 
пословних учинака, тј. производа и услуга. Може се рећи да приходи 
представљају продајну вредност пословних учинака, као и сви други 

4 Међународни рачуноводствени стандарди финансијског извештавања 2004, превод 
са енглеског језика, ХЗРФД, Загреб, 2004.

5 Утврђивање прихода периода регулисано је Међународним стандардима и национал-
ним прописима сваке земље.
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облици добивених накнада, те други облици повећања имовине или 
смањења обавеза који као крајњи ефекат имају повећање зараде. У 
зависности од тога да ли настају редовно у пословању или се јављају 
само повремено, приходи се деле на редовне и ванредне. 

Шема 2. Врсте прихода

Редовни приходи остварују се на тржишту продајом производа, 
трговачке робе или пружањем услуга, у зависности од делатности 
којом се предузеће бави. Сам износ прихода ове врсте једнак је про-
дајној вредности реализованих производа, робе и услуга (без ПДВ-
а). То су, уствари, пословни приходи који се најчешће појављују и у 
структури прихода чине најзначајнији део.

Финансијски приходи такође улазе у структуру редовних прихо-
да, а резултат су улагања вишка расположивих новчаних средства. 
Вишак новца предузеће може уложити у деонице, обвезнице, оро-
чити у банци  или може једноставно посудити новац ономе коме је 
потребан. На овај начин предузеће стиче право на одређену накнаду 
у виду дивиденде или камате и овај прилив представља финансијски 
приход. У ову групу спадају и курсне разлике.

Ванредни приходи се не појављују редовно, па се стога не могу ни 
планирати ни предвидети. Најчешће ванредни приходи се појављују 
приликом продаје дуготрајне имовине, продаје сировина, инвентур-
них вишкова, отписа обавеза и сл. (Жагер и др., 2008:70-71). 

ПРИХОДИ

РЕДОВНИ ВАНРЕДНИ

ПОСЛОВНИ ФИНАНСИЈСКИ
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Расходи периода

Расходи6 чине негативну компоненту финансијског резултата и 
настају као последица трошења, односно смањења имовине или по-
већања обавеза. Значи, насупрот приходима, они утичу на смањење 
главнице или капитала предузећа. У вредност расхода укључује се 
вредност утрошка (сировине, материјал, роба, опрема, енергија, за-
раде, итд), који су потребни за стварање учинка, набавку робе или 
извршење услуге. Аналогно приходима, расходи се систематизују и у 
извештајима приказују као редовни и ванредни.

Шема 3. Врсте расхода

 

Пословни расходи настају као последица обављања основне де-
латности предузећа. Аналогно пословним приходима појављују се 
редовно, а чине их трошкови и зараде производа, набавке робе, ус-
луге других и томе слично. Структура пословних расхода зависи од 
делатности којом се предузеће бави и од методе обрачуна трошкова 
коју примењује.

Финансијски расходи настају углавном као последица кориштења 
туђих новчаних средстава, цене туђег капитала изражене у облику 
камате. Као најчешћи расходи поред камате појављују се: негативне 
курсне разлике, корекције вредности финансијских пласмана и сл. 
Финансијски расходи припадају категорији редовних расхода.

6  Обрачун трошкова и утврђивање расхода периода сложена је рачуноводствена 
проблематика и регулисана Међународним стандардима и националним прописима 
сваке земље.

РАСХОДИ

РЕДОВНИ ВАНРЕДНИ

ПОСЛОВНИ ФИНАНСИЈСКИ
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Ванредни расходи се не појављују редовно, па се стога не могу ни 
планирати ни предвидети. Најчешћи ванредни расходи везани су за 
разне облике отуђења имовине, казне, штете, корекције расхода из 
претходне године и сл. (Жагер и др., 2008:71-72). 

У билансу успеха или у напоменама уз биланс успеха, расходи пе-
риода се разврставају у складу са природом или њиховом функцио-
налном припадношћу (Видаковић, 2007:82-83). 

Садржај биланса успеха

Биланс успеха или рачун добитка-губитка је преглед прихода, 
расхода и финансијског резултата, као разлике међу њима, остваре-
них у одређеном обрачунском периоду (Родић, 1991:19). Две форме 
биланса успеха су допуштене и то:

•	 Форма листа и

•	 Форма конта

Сви сегменти издатака који имају карактер расхода и сва при-
мања са обележјем прихода, који се односе на одређени обрачунски 
период улазе у биланс успеха (Видаковић, 1999:118). Садржина би-
ланса успеха зависи од методе по којој се сачињава. Методе обрачуна 
пословног резултата су:

•	 Метода трошка продатих учинака и

•	 Метода укупног трошка

Ако је биланс успеха сачињен по методу продатих учинака, при-
ходима од продаје се супротстављају расходи изазвани производњом 
и продајом производа. Трошкови се билансирају по фукцији и то: 
трошкови производње продатих производа, трошкови продаје и 
трошкови управе (Видаковић, 1999:118). 
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Биланс успеха сачињен по методу укупног трошка7 исказује рас-
ходе у форми трошка по врсти и приходе истог периода, док проме-
на вредности залиха недовршене производње коригује приходе или 
расходе. Значи, ово смањење или повећање залиха у биланс успеха 
се може укључити алтернативно – или на расходну или на приходну 
страну. Ако се смањење, односно повећање залиха укључује на рас-
ходну страну биланса успеха, у виду двостраног прегледа, у сажетој 
форми изгледа овако (Родић, 1991:20): 

Шема 4. Билансирање промене залиха на расходној страни биланса 
успеха

РАСХОДИ ПРИХОДИ

1. Трошкови текућег периода 1. Приходи од продаје

2. Смањење залиха 2. Ванредни приходи

3. Повећање залиха 3. Укупан приход (1+2)

4. Редовни расходи ( 1+2-3)

5. Ванредни расходи

6. Укупни расходи (4+5)

7. Добитак 4. Губитак
  

У наведеној шеми 4. приходи су избилансирани према оствареној 
реализацији, док су трошкови добијени рачунским путем. 

Ако се смањење, односно повећање залиха учинака укључи на 
приходну страну биланса успеха, у виду двостраног прегледа, у са-
жетој (упрошћеној) форми изгледа овако (Родић, 1991:20):

     

7 Овај метод пружа све податке за обрачун статистичких агрегата, националног до-
хотка и друштвеног бруто производа, а прикладан је и за економске анализе рента-
билитета предузећа (утврђивања учешћа појединих врста расхода/трошкова у по-
словним приходима; промене структуре трошкова у односу на претходне периоде и у 
односу на друга предузећа, анализу односа производње и продаје). Недостатак је што 
не омогућава анализу по функцији и по позицијама.
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 Шема 5. Билансирање промене залиха на приходној страни биланса 
успеха

РАСХОДИ ПРИХОДИ
1. Трошкови текућег периода 1. Приходи од продаје
2. Ванредни расходи 2. Повећање залиха
3. Укупни расходи (1+2) 3. Смањење залиха

4. Кориговани приходи од 
продаје (1+2-3)
5. Ванредни приходи
6. Укупан приход (4+5)

4. Добитак 7. Губитак

У горе наведеној шеми 5. расходи су избилансирани према врсти и настанку,  
док су приходи добијени рачунским путем.

МРС/МСФИ у оквиру МРС 1 приказују форму биланса успеха 
према методи укупних трошкова и методи трошкова продатих учи-
нака. Стандарди су заузели неутрални став око избора методе, али 
уз услов да изабрана метода омогући „фер и истинито приказивање 
елемената успешности предузећа“. 8 

ПРАКТИЧНЕ ПОСЛЕДИЦЕ КОРИШЋЕЊА 
АЛТЕРНАТИВНИХ СХЕМА БИЛАНСА УСПЕХА

Рачуноводствена пракса у Босни и Херцеговини је регулисана 
Кровним законом на нивоу државе БиХ9, ентитетским законодав-
ством и Дистрикта (Федерације Босне и Херцеговине10; Републике 
Српске11 и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине12). Продукт ових 
Закона су различити обрасци финансијског извештавања и поред 
постојања одредаба члана 10. Државног закона: „Закона о рачуновод-
ству ентитета и Дистрикта прописаће се једнообразни обрасци фи-

8 IASC, MRS 1 Приказивање финансијских извештаја, пар.84. стр. 87.
9 Закон о рачуноводству и ревизији БиХ, Služben glasnik BiH, 42/04. 
10 Službene novine FBiH, 83/09.
11 Службени гласник РС 36/09,52/11.
12 Službeni glasnik BD 6/06.
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нансијских извештаја и други рачуноводствени захтеви за предузећа.“ 
Правилником о садржају и форми образаца финансијских извештаја 
за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике13 у 
Републици Српској је прописана шема биланса успеха као једностран 
преглед са обрачуном по методи укупних трошкова са билансирањем 
промене вредности залиха на приходној страни. У Федерацији БиХ 
је Правилник о садржају и форми образаца финансијских извештаја 
за привредна друштва14 прописана шема биланса успеха такође као 
једностран преглед са обрачуном по методи укупних трошкова, али 
са билансирањем промене вредности залиха на расходној страни. 
Субјектима у Брчко Дистрикту БиХ је допуштено да се произвољно 
определе за једну или другу прописану шему биланса успеха.

Ради илустрације наводимо пример састављања биланса успе-
ха грађевинског предузећа X према билансној шеми РС и ФБиХ у 
скраћеном облику, али са основним елементима из прописаних би-
лансних шема.

13 Службени гласник РС 84/09,120/11.
14 Službene novine FBiH 82/10.
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 Шема 6. Биланс успеха по прописаној шеми Републике Српске

Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2011.

Редни broj ПОЗИЦИЈА ИЗНОС
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I Пословни приходи 8.500.000
   (1+2+3-4)

1. Приход од продаје робе    500.000
2. Приход од продаје учинака 6.000.000
3. Повећење вредности залиха учинака 2.000.000
4. Смањење вредности залиха учинака -

II Пословни расходи
    (1+2+3+4+5) 8.000.000

1. Набавна вредност продате робе    400.000
2. Трошкови материјала 5.000.000
3. Трошкови услуга    600.000
4. Бруто зараде запослених 1.500.000
5. Трошкови амортизације 500.000

Б ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
   ( I-II ) 500.000
В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
   ( II-I ) -

6. Г Финансијски приходи и расходи
I Финансијски приходи   50.000
II Финансијски расходи 100.000

Д ДОБИТ РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ 450.000
Е ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ -

Ф ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I Остали приходи 100.000
II Остали расходи  70.000

Добит по основу осталих прихода и расхода 30.000
Губитак по основу прихода и расхода -

И ДОБИТ И ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1. Добит пре опорезивања 480.000
2. Губитак пре опорезивања -

Ј ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 50.000

К НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА
1. Нето добит текућег периода 430.00
2. Нето губитак текућег периода
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Према обрачуну из биланса успеха РС (Шема 6) предузеће „X“ је 
остварило:

1. Укупне приходе у износу од 8.670.000 (АI Пословни приходи 
8.500.000 + Г I Финансијски приходи 50.000 + Е I Остали приходи 
70.000);

2. Укупне расходе у износу од 8.130.000 (АII Пословни расходи 
8.000.000 + ГII финансијски расходи 100.000 + Е II Остали расходи 
30.000);

3. Добит пре опорезивања у износу од 430.000 (1. Укупни приходи 
– 2. Укупни расходи).
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Шема 7. Биланс успеха по прописаној шеми ФБиХ

Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2011.

Редни broj ПОЗИЦИЈА ИЗНОС
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I Пословни приходи 6.500.000
   (1+2)

1. Приход од продаје робе    500.000
2. Приход од продаје учинака 6.000.000

II Пословни расходи
    (1+2+3+4+5+6+7) 6.000.000

1. Набавна вредност продате робе    400.000
2. Трошкови материјала 5.000.000
3. Трошкови услуга    600.000
4. Бруто зараде запослених 1.500.000
5. Трошкови амортизације    500.000
6. Повећење вредности залиха учинака 2.000.000
7. Смањење вредности залиха учинака - 

Б ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  500.000
   ( I-II )
В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК -
   ( II-I )

6. Г Финансијски приходи и расходи
I  Финансијски приходи   50.000
II  Финансијски расходи 100.000

Д ДОБИТ РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ 450.000
Е ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ -

Ф ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I Остали приходи 100.000
II Остали расходи  70.000

1. Добит по основу осталих прихода и расхода 30.000
2. Губитак по основу прихода и расхода -

И ДОБИТ И ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1. Добит пре опорезивања 480.000

Губитак пре опорезивања -

К НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 50.000
1. Нето добит текућег периода 430.00
2. Нето губитак текућег периода -
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Према обрачуну из биланса успеха ФБиХ (Шема 7) предузеће „X“ 
је остварило:

1. Укупне приходе у износу од 8.670.000 (АI Пословни приходи 
8.500.000 + Г I Финансијски приходи 50.000 + Е I Остали приходи 
70.000);

2. Укупне расходе у износу од 8.130.000 (АII Пословни расходи 
8.000.000+Г II финансијски расходи 100.000 + Е II Остали расходи 
30.000);

3. Добит пре опорезивања у износу од 430.000 (1. Укупни приходи 
– 2. Укупни расходи).

Обрачунати резултат (добит) у оба случаја је исти. И једна и дру-
га шема задовољавају информационе потеребе корисника на исти 
начин. Али употребом различитих шема на истом подручју могу се 
створити претпоставке за различито вредновање предузећа. 

У конкретном случају, ако је испуњен још један критеријум од 
три прописана15, предузеће ће бити разврстано у средње или велико 
у зависности од билансне шеме која је коришћена у састављању би-
ланса успеха. 

Поступак јавних набавки у БиХ се спроводи на основу Закона о 
јавним набавкама у БиХ16. Члан 25. овог закона регулише економс-
ку и финансијску подобност кандидата, где као доказ за референцу 
наводи биланс успеха. У прошлој години су биле честе појаве да уго-
ворни орган као критеријум за учешће на тендеру тражи од понуђача 
да испуни услов остваривања укупног прихода у прошлом периоду 
у одређеном износу, нпр. 8.000.000 КМ. Што у конкретном случају 
значи да би се грађевинско предузеће X квалификовало, ако је сачи-

15  У средње правна лица у БиХ се разврставају она правна лица која на дан састављања 
финансијских извештаја испуњавају најмање два од следећих критеријума: да имају 
просечан број запослених у години за коју се подноси извештај од 50 до 250; да им је 
просечна вредност пословне имовине на крају пословне године у износу од 1.000.000 
КМ до 4.000.000 КМ и да им је укупан годишњи приход до 8.000.000 КМ. У велика 
правна лица се разврставају она чије су вредности веће од највећих вредности код 
најмање два критеријума за средња предузећа.

16  Službeni Glasnik BiH 49/04,15/05,52/052,92/05,08/06,24/06,70/06,12/09 i 60/10.
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нило биланс успеха према Шеми 7, односно било елиминисано, ако је 
биланс успеха сачињен према Шеми 8.

ЗАКЉУЧАК

Да ли ће и у ком степену билансна политика тежити повећању или 
смањењу исказне моћи финансијских извештаја, зависи од тога шта 
предузеће жели таквом политиком да постигне, односно да ли му је 
у интересу да јавности намеће или не, мишљење о себи. Ако је инте-
рес предузећа усмерен на наметање повољног мишљења екстерним 
корисницима финансијских извештаја о стању и развоју предузећа, у 
билансима ће се потенцирати све позитивне тенденције у пословању, 
уз изостављање свих оних чињеница које би могле покварити тај по-
вољан утисак. Уколико је, међутим, интерес предузећа да код екс-
терних корисника формира скромнију слику о стању и развоју пре-
дузећа, онда ће се у финансијским извештајима истицати тешкоће 
у пословању и њихови негативни утицаји, уз свесно минимизирање 
или прећуткивање успеха у пословању и позитивних тенденција.

Да би испунили захтеве различитих корисника за финансијске 
извештаје предузећа једне државе је врло битно да су састављени на 
основу истих принципа и претпоставки.

Постојање разлика у начину сумирања појединих позиција би-
ланса успеха ствара могућност случајних или намерних фаворизо-
вања или дискредитовања предузећа. У поступку јавних набавки у 
БиХ уговорни орган често доноси одлуку о економској снази неког 
предузећа за остваривање послова одређеног обима на основу укуп-
ног прихода исказаног у билансу успеха. 

Ситни инвеститори у поступку доношења одлука врло често не 
примећују разлике у финансијским извештајима, пошто је реч о из-
вештајима са једног простора, те у сврху доношења одлука о инвес-
тирању пореде приходе на основу неупоредивих елемената.
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Све ово упућује на закључак да је потребно усагласити принципе 
и правила билансирања у Босни и Херцеговини, јер постојање разли-
ка ствара простор за случајне или намерне грешке у поступку одлу-
чивања екстерних корисника финансијских извештаја.

SUMMARY 
SOUND FINANCIAL REPORTING - PRIORITY 

OF THE PUBLIC SECTOR REFORM

One of the fundamental laws contributing not only to fight against 
corruption but also providing a much higher quality of business 
environment in which the investors will be able to invest in Serbia more 
easily and much faster is the Law on Public Procurements. In economy, 
financial reports are used to present situation and results of company’s 
operations.  Presentation of financial reports satisfies owners’ needs 
for information, and they create the base for various decision-making 
processes.  In accounting, the business result is expressed through income 
statement, as the summing up of business events and business results is 
performed. Various methods of preparing the income statement could 
lead to various conclusions in certain segments of decision-making, and 
therefore establishing the stipulated scheme of income statement requires 
special attention.

Key words: public procurement system, balance sheet/income statement 
policy, business and political management objectives, alternative schemes 
of the income statement, influence on external statement users.
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RESUME

Whether and up to which degree the balance sheet policy would tend to 
increase or decrease the power of financial reports depends on what a company 
wishes to achieve by such a policy, and if it is in its best interest to impose the 
opinion about itself upon the public or not. If an interest of the company is 
focused on imposing the positive opinion upon the external users of financial 
reports on the condition and development of the company, then all the positive 
business tendencies will be stressed out in income statements, and all the facts 
that could compromise that positive impression will be left out. However, if it 
is in the company’s best interest to form a more modest image on its situation 
and development with the external users, then the financial reports shall stress 
the difficulties in operations and their negative influence, with conscious 
minimising or omitting to state business success and positive tendencies.  
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In order to meet the requests of various users for financial reports of 
companies in one country, it is essential to compose them based on the same 
principles and assumptions.

Differences in the way various positions of income statements are summed up 
create a possibility for accidental or intentional favouritism or discrediting of an 
enterprise. In the public procurement procedure in Bosnia and Herzegovina, the 
contracting authority frequently decides on the economic power of an enterprise 
for completing tasks of a certain scope based on the total income expressed in 
the income statement.   

During the decision-making process, small investors frequently do not notice 
differences in financial reports, as these are reports from one area, so in order 
to make investment decisions they compare income based on the incomparable 
elements.

All this leads to the conclusion that principles and rules of preparing income 
statements in Bosnia and Herzegovina should be harmonized, as differences 
create space for accidental or intentional errors in the process of decision-making 
of external users of financial reports.

Овај рад је примљен 10.04.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 17.04.2013. године.
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ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
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Година VI I
Број IОригинални научни рад

УДК: 338.45.01(497.11)

др Оља Д. Мунитлак Ивановић, ванредни професор 1 
Универзитет Едуконс, Сремска Каменица – Нови Сад
Факултет Пословне економије

РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦАИЈА ПРИВРЕДЕ  
– ИМПЕРАТИВ И РАЗВОЈНА ШАНСА СРБИЈЕ*

САЖЕТАК: Циљ овог рада је да укаже да реиндустрија-
лизација привреде Србије, њеног јавног сектора и нови кон-
цепт економске политике, у суштини не представљају нови 
концепт, већ редизајнирање постојећег. Реиндустријализа-
ција целе привреде, па и јавног сектора ће се десити када се у 
Србији створи добро пословно окружење као сервис привре-
де, када правосудни систем буде ефикасније радио и тако се 
смањи степен корупције, када би држава трошила мање а кон-
курентност и продуктивност привредних субјеката порасту. 
Тиме ће и привреда постати привлачна за инвеститоре. Уко-
лико се заиста жели кренути у процес реиндустријализације, 
он се једино може базирати на изградњи нових индустријских 
постројења која би се ослањала на мала и средња предузећа. 
Без индустрије не може бити стабилна ни једна економија па 
ни економија Србије. Нови концепт развоја индустријских 

1 oljaivanovic@eunet.rs
2 Овај рад је део истраживачких пројеката под шифрама 47009 (Европске интеграције 

и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ) и 179015 (Изазови и 
перспективе структурних промена у Србији: Стратешки правци економског развоја 
и усклађивање са захтевима ЕУ), финансираних од стране Министарства за науку и 
технолошки развој Републике Србије.
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зона по целој територији Србије, плански и организовано, 
утицао би  на равномернији економски развој целе земље. 
Реализација овог концепта и осталих пројеката који из њега 
произилазе, односно излазак друштва из кризе и прелазак у 
развој зависи од визије, воље, али и знања и способних кадро-
ва да направе квалитативне промене.

Кључне речи: реиндустријализација, привреда, реформа, 
стратегија, индустријска политика...

УВОД

План реиндустријализације Србије уз реформу јавног сектора би тре-
бало да буде основа стабилног макроекономског оквира земље у дужем 
периоду. Сами термини „реиндустријализација и реформа јавног сектора“ 
поново су постали посебно актуелни након двадесетог јубиларног Бизнис 
форума на Копаонику, тзв. „српски Давос“. У организацији Савеза еконо-
миста Србије и Удружења корпоративних директора, према неким економ-
стима, овогодишњи „српски Давос“ се знатно разликује од претходних, 
а према другима, у суштини, ради се о новом економском концепту, али 
који суштински представља „списак лепих жеља“. Поједини економисти 
истичу да је за протеклих двадесет година, мало тога конкретно урађено 
на овим скуповима и да у суштини ништа од договореног и расправљаног 
није реализовано у пракси, а тема овогодишњег скупа на Копаонику је био 
концепт нове економске политике и реиндустријализација Србије.

Без обзира на став да ли је „српски Давос“ оправдао своје постојање 
или не, углавном се излагачи, а и остали економски теоретичари и прак-
тичари, слажу да поред развоја индустријске производње, државна стра-
тегија би морала бити фокусирана на развој пољопривреде и прераде 
пољопривредних производа, на развој сточарства и производњу млечних 
и месних производа, пијаће воде, као и развој енергетике. Ово су компа-
ративне предности наше земље, а највећи део те производње би се могао 
пласирати на иностраним тржиштима. Значи, реиндустријализација под-
разумева увођење нових технологија у неким областима које су већ тради-
ционално присутне на тржишту Србије (пољопривреда, енергетика, нове 
технологије и електроника). Добар део ових активности се односи на ре-
форму јавног сектора.



23

СТР.  21-34

Пројекат реиндустријализације, као и остали слични велики пројекти 
су дугорочни социолошки и економски пројекти које „преко ноћи“ не могу 
донети резултате, јер управо захтевају реформу јавног сектора и доношење 
разних аката или промену законодавства. То су пројекти који дугорочно 
посматрано доносе стабилност, развој и раст друштвене заједнице. Из тог 
разлога улога политичке елите је од огромног значаја, јер би оне требало 
да се ослањају управо на овакве пројекте, који ће трајати и после њиховог 
политичког мандата. Управо се на овим дугорочним пројектим и огледа 
разлика између праве државотворне и оне друге власти. 

ТРЕНУТНО СТАЊЕ ИНДУСТРИЈЕ У СРБИЈИ

Без индустрије нема развоја, а ни стабилности националне економије. 
Наша индустрија је после деведесетих година, због ратова и санкција ве-
ликим делом девастирана. Под санкцијама није било могуће пратити тех-
нолошки развој као што није било могуће ни очувати тржишта Постојећа 
средства која се користе у индустрији, а данас су још у употреби, углавном 
су одавно амортизована, технолошки застарела, а у међувремену су слабо 
одржавана. Одсеченост од инотржишта је довела до ситуације да се врши-
ла репродукција само за домаће тржиште. Ово је довело до распада вели-
ких производних система. Радници су напуштали индустријске системе 
да обезбеде егзистенцију, али су свакако губили и производне навике које 
носи рад у фабрикама (Дробњак, 2012:5). 

После промене економско-политичког система 2000. године, очекива-
ла се ревитализација српске индустрије. Међутим, на почетку транзиције 
није постојао јасан концепт о развоју индустрије. Временом су се појавили 
теоретичари и политички лидери који су развојну шансу економије виде-
ли искључиво у развоју услужних делатности као најбољег пута за Србију 
у постиндустријском периоду. Ова визија није узела у обзир постојање 
природних и људских ресурса, као и значајан недостатак капитала да би 
се наша индустрија довела на неопходан техничко-технолошки ниво, од-
носно потребан степен конкурентске способности да се са тим производи-
ма (услугама) изађе на међународно тржиште. Истовремено заговарана је 
идеја да Србија не треба да развија индустрију, него да свој развој базира на 
увозу индустријских производа. Овакво деструктивно размишљање није у 
потпуности оживело, али је свакако имало за последицу успорен опоравак 
и успорен развој индустрије. 
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Није потребно посебно наглашавати да је у сваком друштву индустрија 
водећа грана материјалне производње и да нема развоја националне при-
вреде без истовременог развоја индустрије3. 

Према подацима Републичког завода за статистику, што се економских 
кретања у републици Србији тиче, у јануару 2013. године забележен је раст 
физичког обима индустријске производње од 2,4% у односу на јануар 
2012. године. У сектору Рударство раст је износи 11,4% док је у сектору пре-
рађивачка индустрија забележен раст од 3,2%. Пад од 1,8% забележен је, 
према овом извору, једино у сектору Снабдевање електричном енергијом, 
гасом, паром и климатизација. Раст индустријске производње праћен је 
реалним падом промета у трговини на мало. Тај пад је у јануару 2013. годи-
не у односу на исти период претходне године, мањи за 9,3% (Табела број 1).

Просечна зарада без пореза и доприноса у јануару 2013. године изно-
сила је 39.197,00 РСД и била је реално мања за 5,1% у односу на исти период 
претходне године. Реални пад просечне зараде праћен је падом укупног 
броја запослених. У јануару 2013. године укупан број запослених био је 
мањи за 1,3% у односу на исти период 2012. године. Годишња стопа инфа-
ције је у јануару 2013. године, мерена Индексом потрошачких цена износи-
ла 12,8% (Републички завод за статистику, 2013:8).

Табела 1. – Важнији индекси економских кретања

Област индустије Период јануар 2013/јануар 2012

Индустријска производња, физички обим 102,4
Рударство 111,4
 Прерађивачка индустрија 103,2
Снабевање ел. енергијом, гасом, паром и 
климатизација

98,2

Промет робе у трговини на мало, у сталним 
ценама

90,7

Просечне зараде без пореза и доприноса, 
реалне

94,9

Запослени 98,7
Потрошачке цене 112,8

Извор – Месечни статистички билтен број 1/2013, стр.8

3 То је основни разлог да у периоду економске дризе развијене земље, а посебно Сје-
дињене Државе, настоје вратити дислоцирану индустрију у оквире националних те-
риторија у циљу запошљавања становништва и опоравке привреде.
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Независно од степена техничке опремљености и општег поражавајућег 
стања у нашој индустрији, она је ипак једна од најзначајнијих наших при-
вредних грана. Према подацима РЗС у 2011. години од укупно запослених 
радника у Србији, у индустрији је радило 39,4% и са сличним процентом 
индустрија учествује у бруто друштвеном производу (Републички завод за 
статистику, 2012:57). Физички обим индустрије у периоду до почетка свет-
ске кризе (2000-2008) показивао је благи тренд раста од 2% годишње.

Данас нашу индустрију карактерише застарела технологија, недостатак 
развојних пројеката и непостојање државне стратегије о њеном развоју, а 
у великом броју случајева и недефинисана будућност приватизованих фа-
брика. Често су купци куповали индустријска постројења и фабрике због 
атрактивних грађевинских локација, а не због одржања и развоја произ-
водње. Тако се производња гасила, а радници остајали без посла. Полити-
ка такве приватизације је нанела несагледиве штете друштвеној заједници 
и јавном сектору. 

Године 2010. је креиран „Посткризни модел економског раста и раз-
воја Србије 2011-2020“ у коме важно место заузима  индустрија, за коју је 
пројектован просечан годишњи раст од чак 6,9%. Током марта ове године, 
чланови Националног савета за привредни опоравак су обећали да ће се 
брзо појавити и „Стратегија развоја индустрије“. У документу „Посткриз-
ни модел економског раста и развоја Србије 2011-2020“ на више места је 
назначено да су пројекције „оптимистичке али и реално оствариве“ (Стра-
тегија и политика развоја индустријеРепублике Србије 2011-2020, стр.10-
20). Тадашња влада је у целини прихватила ове пројекције а усвојена „Стра-
тегија развоја индустије“ која је прихваћена 2011. године се заснивала на 
стратегији датој у „моделу“.

Нажалост, већ у прве две „посткризне“ године није остварен никакав 
раст, а у 2012. години индустријска производња је била чак мања него у 
2010. години. Постоји стога реална опасност да ће и нова стратегија бити 
сличног квалитета као што су биле и предходно наведена два документа и 
да ће доживети исту судбину, односно да ће демантовати саме себе (Кова-
чевић, 2013:9-10).

Намеће се питање да ли је могућа будућа успешна реиндустријализа-
ција Србије, ако се узме у озбир да је крајње неизсвесно када ће и да ли ће 
бити превазиђена економска криза у огромној већини земаља, посебно зе-
маља чланице ЕУ и држава у нашем окружењу.
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Политика екстремно прецењене вредности наше валуте која је присут-
на од самог почетка 2001. године, нагла и претерана либерализација увоза, 
врло високе каматне стопе које прате динарске кредите, угушили су и и даље 
гуше индустрију и јавни сектор, посебно онај мали део који је оријентисан 
ка извозу. Како се не види спремност државних институција и банкарског 
сектора да се ту нешто битно промени, шансе за опоравак индустрије а по-
себно извозно оријентисани део индустрије је смањен на минимум.

Међутим, за разлику од осталих, где монетарну политику у Европској 
унији води Европска централна банка, наша земља има своју централну 
банку и своју валуту. То значи да у принципу имамо могућност да потпуно 
контролишемо финансијске токове унутар земње. Постоје одређене резер-
ве које могу да се искористе мудром монетарном политиком да се уместо 
задуживања у иностранству, врши интерно задуживање у земљи, и то ме-
ханизмима да не би били инфлаторни. Нешто слично као што се примењује 
тренутно у Енгеској и Америци кроз процес који се назива „quantitave 
easing“. Ради се о томе да се једна врста примарне емисије усмерава да би 
помогла раст малих и средњих предузећа или јавних и одређених индус-
тријских институција важних за реиндустријализацију и развој земље 
(Мусабеговић, 2013).

ОСНОВНА ПОЛАЗИШТА, ЗАДАЦИ И СУШТИНА „СТРАТЕГИЈЕ  
И ПОЛИТИКЕ РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
2011-2020“

Како у самом Документу пише, „Стратегија и политика развоја индус-
трије републике Србије 2011-2020“ је први развојни документ који на цело-
вит и конзистентан начин дефинише основне развојне приоритете индус-
трије Србије и начине њихове реализације у наредној деценији. Примарни 
и стратешки развојни циљ Србије је одржив и динамичан развој индус-
трије и јавног сектора, који може да се уклопи у јединствено тржиште 
Европске уније и издржи конкурентски притисак чланица ЕУ.  Одржив  
привредни  раст  и  макроекономска стабилност  Србије  су неодрживи 
без стабилног раста индустрије, њеног позитивног утицаја на извоз, тиме 
и на платни биланс.

Оно што је битно, јесте да је Стратегија усаглашена са индустријском 
политиком ЕУ и циљевима њихове Нове стратегије „Европа 2020“. Стра-
тегија С р б и ј е ,  дефинише основне циљеве и стратешке правце ( р е)
и н д у с т р и јског развоја Србије на путу ка изградњи нове конкурентне 
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индустријске структуре, засноване на анализи и реалној оцени  располо-
живих   развојних  предности  Србије  у  смислу позиције на европском и 
светском тржишту и дугорочних промена у светској тражњи, имајући у 
виду ЕУ директиве.

Извоз и инвестиције прерађивачке индустрије су у центру пажње 
Стратегије, Они представљају кључни генератор раста БДП у наредној де-
ценији, јер без њиховог раста и измене структуре цео модел привредног 
раста Србије није остварив.

Претпоставка за овакав развој су стране директне инвестиције које 
поред свежег капитала, омогућавају отварање нових радних места, уводе 
модерну технологију, ефикасан менаџмент и нову корпоративну културу. 
Мала и средња предузећа су најважнији покретач индустријског раста и 
новог запошљавања а нова, квалитетна и добро плаћена производна радна 
места су један од најважнијих циљева стратегије. Друштвена, државна и 
јавна предузећа нису ефикасна. Приватна својина је најeфикаснији облик 
својине и зато процес приватизације и реструктурирања треба што пре 
завршити. 

Конкуренција је главна полуга тржишне привреде. Задатак државе је 
да у интересу грађана изгради ефикасније институције тржишне привреде 
и одлучно се супротстави свим облицима монополског и другог приви-
легованог положаја, што подразумева и увођење тржиших критеријума и 
јавно-приватног партнерства у инфраструктурне делатности које су кичма 
сваке модерне привреде.   

Реформа јавног сектора подразумева дебирократизацију и дерегула-
цију државне управе и подизање њене ефикасности.

Србија главну дугорочну конкурентску предност има у знању што ће 
искористити, кроз реформу образовања, већим нагласком на истражи-
вање и примену иновација, као и бржим развојем новихи нформационих 
и комуникационих технологија. У току 2012. године српска мала и средња 
предузећа су извезла софтверске услуге које су премашиле сва очекивања. 
Отуда је велики значај што су у изради ове Стратегије свој допринос дали 
професори са Машинског, Технолошког, Електротехничког и Економског 
факултета, и други експерти са научних института. 

Јачањем друштвено-економских ефеката развоја нових индустрија и 
преливања индустријских технологија, процес деиндустријализације је 
прерастао у процес реиндустријализације, односно, друштвено-економске  
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организације свих облика производних и непроизводних активности на 
индустријским принципима. Због тога постоје интенције, посебно у раз-
вијеним тржишним привредама, да се у оквире индустрије укључе, поред 
традиционалних делатности, и финансијске услуга (посебно онај део, који 
је у функцији финансирања пословања и развоја реалне привреде), агро-
индустријски комплекс (у смислу обједињавања пољопривреде, индус-
трије за производњу хране и пића и пратећих индустријских, саобраћајних 
и прометних делатности у репродукционе целине на принципима макро-
кластеризације), индустрија пословних услуга (сервисна индустрија) и ту-
ристичка индустрија.

Слика 2: Фазе развоја привреде

Извор:Мichael Porter, Attitudes, values and the microekonomics of prosperity, 2000.

Феномен реиндустријализације развијених тржишних привреда 
везује се, пре свега, за промену основне развојне парадигме, према коме 
успешан развој није више у поседовању природних ресурса и капитала 
у функцији масовне прераде природних материјала у стандардизова-
не производе. Савремена реиндустријализација јавних и индустријских 
предузећа све више зависи од расположиве технологије и иновација, 
образовања и мотивације радне снаге и вештина обезбеђења сарадње са 
кључним партнерима у ланцу репродукције. Ту се мисли на повезивање 
добављача  енергије, сировина, интермедијарних производа и пословних 
услуга, са једне стране, и потрошача икорисника, са друге стране.

Данас је очигледно да ће инвестиције у нову технологију, иновације и 
хумани капитал бити најважнији стубови новог реиндустријализованог 
система, док су најважнији ефекти постали већ видљиви. То су квалитет, 
разноврсност, новитет, раст улужног садржаја, глобална доступност, са-
чувана регионална  икултурна специфичност.
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Слика 3: Ефекти инвестиција у нову технологију и људски капитал

Извор: IMF, Working papers, No 23, 2003.

КОНЦЕПТ РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ

У суштини ради се о новом концепту индустријализације која никако 
не може да личи на индустријализацију која је примењена после Другог 
светског рата, када је држава градила нове фабрике. Нова индустријализа-
ција треба да се заснива на:

•	 Јасној државној стратегији о развоју индустрије;

•	 Рационално организованој форми индустријских зона и 
технолошких паркова;

•	 Доминацији и иницијативи приватног капитала чија се 
ефикасност темељи на тржишној економији;

•	 Савремене технологије и  значајно учешће знања;

•	 На програмима и зеленој технологији која не загађује животну 
средину и базира се на еколошким принципима
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•	 Реформи јавног сектора и

•	 Државним подстицајима.

Да би овакав концепт дао резултата, треба да се јасно дефинише шта 
држава треба да ради, а шта треба да раде власници капитала који су за-
интересовани да улажу у производне капацитете. Због тога неопходно је 
направити нову Стратегију развоја индустрије са свим појединостима, као 
на пример у каквој организационој форми треба развијати реиндустрија-
лизацију, која индустрија треба да се развија у којим регионима, какви тех-
нолошки и еколошки стандарди треба да се примењују, које ће подстицаје 
давати држава, начин запошљавања радника и слична питања. 

Нови документ који би се бавио питањима реиндустријализације која 
би требало да обухвати и питања реформе јавног сектора, треба јасно да 
утврди организациону форму у којој ће се развијати индустријска делат-
ност јавних и других предузећа и која би требало да буде једнообразна за 
целу Србију. Под тим се подразумева да се организациони облик развоја 
индустрије може применити на целу територију и путем кога се може под-
стицати равномерни развој Србије, која је изразито различито, неуједна-
чено развијена (развијени север и мање развијен југ Србије). Таква фор-
ма организовања индустрије треба да узме у обзир просторне, економске, 
саобраћајне, еколошке и комуналне аспекте. Поред рационалности, ор-
ганизациони облик треба да буде атрактиван за домаће и стране ула-
гаче. Пракса развијених привреда показује да је најрационалнија форма 
организовања индустријске производње – изградња индустријских зона. 
У последње време такви облици организовања се називају технолошким 
парковима. Замисао је да се у индустријским зонама концентришу произ-
водни погони. 

ЗАКЉУЧАК

Ако заиста постоји воља да се развијају програми реиндустријализа-
ције сектора индустрије и јавног сектора, неопходно је да се претходно 
направе механизми доброг управљања државом, које данас немамо. Без 
нових механизама планирања, осмишљавања и спровођења политика, 
програм реиндустријализације довешће до још већег расипања јавних 
средстава него што је то данас случај и до још интензивнијег западања у 
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дужничку кризу. Нобеловац Џозеф Стиглиц је још пре десетак година Ср-
бији поручио: „Прецењена вредност националне валуте и високе каматне 
стопе су рецепт за привредну пропаст“. 

Политика на основама реиндустријализације и реформе јавног секто-
ра подразумева изричитију, другачију и много уређенију сарадњу између 
привреде и државе него што је то данас. Та сарадња мора да укључује све 
битне сегменте привреде, да се ослања на обавезујуће механизме и крите-
ријуме у договарању и спровођењу политика, као и на озбиљну стручност 
оних елита које имају одговорност да воде државну политику.

Предлози за реиндустријализацију јавног и индустријског сектора 
постоје и креирани су од стране теоретичара поменутих у овом раду. Пре-
ма њиховим проценама реализацијом таквих пројеката би се омогућио 
убрзани развој земље, где би само по основу индустријске производње, 
бруто домаћи производ растао по просечној годишњој стопи од 7,33%. 
Ово би омогућило запослење 150.000 радника у периоду од седам годи-
на. Концептом нове индустријализације друштво би изашло из економске 
кризе што би довело до стабилног развоја и раста друштвеног стандарда 
чиме би се ојачала друштвена стабилност. Развојем индустријских зона и 
применом подстицајних мера, дошло би до отварања великог броја малих 
погона од којих би се један део развио у средње и велике фабрике. Ова-
ко светла слика је у потпуној супротности са данашњим реалним стањем 
где су индустријске и занатске радионице замењене спортским и другим 
кладионицама. Застрашујуће је да се у таквим кладионицама статистички 
региструје већи промет него у ранијим радионицама и укупан ефекат так-
ве транзиције је више него поражавајући. Отуда и питање у наслову рада: 
да ли је реиндустријализација и поновна реформа јавног сектора могућа 
реалност?

У концепту развоја индустријских зона по целој Србији, плански и 
организовано би се утицало на равномернији развој земље коју тренут-
но карактерише изразито неједнака концентрација капитала, предузећа и 
потенцијалних радних места концентрисаних у неколико градова Србије 
(Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац и слично) док је већина општина 
и градова у изразитом дефициту капитала и постепено „изумиру“ (као и 
већина сеоских подручја).

Успешном реиндустријализацијом би се позитивно утицало на развој 
трговине, саобраћаја и осталих услужних делатности, а створили би се и 
потребни робни фондови за извоз. Привлачним економским подстицајима 
мотивисали би се и наши исељеници из дијаспоре да улажу у Србију, а то 
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би позитивно утицало и на друге произвођаче из развијенијих земаља да 
део своје индустрије преселе у нашу земљу. Без индустрије не може бити 
стабилна ни једна, па ни наша земља.

SUMMARY 
RE-INDUSTRALIZATION OF SERIBAN ECONOMY  

— IMPERATIVE AND A DEVELOPMENT 
OPPORTUNITY OF SERBIA

The aim of this paper is to show that the re-industrialization of the Serbian 
economy, its public sector and a new concept of economic policy is not really 
a new conceptbutedesigning already existing. Re-industrialization of the whole 
economy as well as the public sector is going to happen when Serbia create a good 
business as a service business, where the justice system is working efficiently and 
thus reduce the level of corruption, when the state spent less competitiveness and 
productivity of businesses growing. In that case  economy will become attractive 
for investors. If you really want to start the process of re-industrialization, it 
can only be based on the construction of new industrial plants that would rely 
on small and medium enterprises. No industry can be no stable economies 
and economies of Serbia. A new concept for development of industrial zones 
on the Serbian territory, planned and organized, would result in more balanced 
economic development across the country. A new concept for development of 
industrial zones on the Serbian territory, planned and organized, would result 
in more balanced economic development across the country.

Keywords: re-industrialization, the economy, reform, strategy, industrial 
policy...
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RESUME

If indeed there is a will to develop programs re-industrialization of the 
industry and the public sector, it is necessary to make a pre-state mechanisms of 
good governance that we have today. No new mechanisms of planning, design 
and implementation of policy, program re-industrialization will lead to an even 
greater waste of public funds than is the case today, and an even more intense 
falling into a debt crisis. Nobel laureate Joseph Stiglitz has more than ten years, 
Serbia said: “ Overrated value of the national currency and high interest rates 
are a recipe for disaster economy”. Policies based on re-industrialization of the 
public sector involves explicitly different and many landscaped cooperation 
between business and government than it is today. This cooperation should 
include all important segments of the economy that relies on the binding 
mechanisms and criteria in the negotiation and implementation of policies 
and serious on the expertise of those elites who have the responsibility to guide 
government policy. Suggestions for reindustrialization public and industry are 
also created by the theorists mentioned in this paper. The concept of the new 
industrialization of society would come out of the economic crisis leading to a 
stable development and growth of the national standard by which to strengthen 
social stability. Development of industrial zones and of incentives, there would 
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be the opening of a large number of small plants that would make one part 
developed in medium and large factories. The concept of the development of 
industrial zones throughout Serbia, planned and organized to affected the 
balanced development of the country which is currently characterized by an 
extremely uneven concentration of capital, firms and potential jobs concentrated 
in a few cities in Serbia while other municipalities and cities in significant capital 
deficit and gradually “becoming extinct”. Successful re-industrialization would 
have a positive impact on the development of trade and transport and other 
service industries would be created and the necessary goods for export fonds. 
Attractive economic incentives to motivate our emigrants and the diaspora to 
invest in Serbia and would have a positive effect on other producers in developed 
countries to move part of its industry in our country. 

Овај рад је примљен 05.04.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 17.04.2013. године.
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(НЕ)КОНКУРЕНТНОСТ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ  
– ПОТРЕБА ЗА РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈОМ*

САЖЕТАК: Циљ овог рада је да укаже на проблем не-
довољне конкурентности индустрије Србије и неопходност 
реиндустријализације српске привреде. Рад је састављен из 
четири поглавља и закључних разматрања. У уводном делу 
приказани су концепти индустријског развоја у другој поло-
вини 20. века, током кризних 1990-их година, као и у периоду 
приватизације и реструктурирања након 2000. године. Друго 
поглавље рада сагледава међународну позицију индустрије 
Србије и анализира последице недовољне конкурентности 
које се огледају пре свега у израженој спољнотрговинској не-
равнотежи. У трећем поглављу су анализирани ефекти стра-

1 sanja.filipovic@ecinst.org.rs
 * Овај рад је део истраживачког пројекта 179011 (Организационе и информационе 

подршке систему управљања квалитетом као кључним фактором повећања конку-
рентности наших предузећа и њиховог бржег уласка на светско и ЕУ тржиште) и 
47009 (Европске интеграције и друштвено-економске промене привреде Србије на 
путу ка ЕУ) који су финансирани од стране Министарства за науку и технолошки 
развој Републике Србије.
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них директних инвестиција на развој српске индустрије, 
пре свега ефекти на продуктивност и трошкове радне снаге.  
Четврто поглавље рада представља механизме државне 
подршке индустријском развоју и извозу индустријских про-
извода. Коначно, у закључним разматрањима су сумиране 
главне поруке рада и дефинисане мере које треба предузети у 
правцу даљег индустријског развоја Србије.

Кључне речи: индустријска политика, реиндустријализа-
ција, стране директне инвестиције, извоз, конкурентност...

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

У периоду након Другог светског рата индустријализација Србије се 
одвијала према моделу индустријских центара. До краја 1960-их година 
у Србији је формирано око 160 индустријских центара (без Аутономне 
покрајине Косово и Метохија), од чега се 26 односило на велике индус-
тријске центре, 114 на мале и 22 на индустријске центре средње величине. 
У оквиру ових индустријских центара, на принципу вертикалног обје-
дињавања капацитета, формирано је 67 великих националних, републич-
ких или субрегионалних пословних система, који су имали функцију ма-
крокластера (Влада РС, 2011). Међутим, већина индустријских центара и 
макрокластера је нестала већ почетком 1980-их година.

Тадашњи концепт индустријског развоја базирао се на масовној, енер-
гетски, материјално и радно интензивној производњи, на основу имита-
ције иностраних технологија и доминатне улоге политичке елите у њеном 
структурирању и развоју. Развој предузетништва није усмераван ка произ-
водним секторима, већ ка услугама. Велику мањкавост оваквог концепта 
представљало је непостојање читавог низа тржишних и јавних институ-
ција потребних за реализацију индустријске политике на основу техно-
лошких иновација. 

Након стагнације 1980-их година, почетком 1990-их дошло је до дра-
матичног индустријског слома изазваног санкцијама, губитком тржишта 
бивших република и незахтевног тржишта земаља СЕВ-а. Највеће уруша-
вање производње претрпела је текстилна индустрија, која се данас налази 
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на тек десетом делу активности из 1980. године. Електронска индустрија 
због контракције током 1990-их, данас производи око 4,5 пута мање него 
1980. године. Производња моторних возила („ФИАТ Србија“) се опоравља, 
али ће и након очекиваног снажног раста током 2013. године достићи тек 
половину вредности из 1980. године.

Најзначајни удео, четвртину, у прерађивачкој индустрији има прехрам-
бена индустрија, а њена производња још увек је за око 8% мања него током 
1980-их година. Хемијска индустрија забележила је снажан раст од 55% у 
односу на 1989. годину, као и индустрија гуме и пластике, која има скоро 
два и по пута већи обим производње у односу на исту годину.

Основни метали су после деценије готово константног раста у снаж-
ном паду после одласка америчке компаније „USSteel“ (производња је да-
нас 15% мања него 1989. године). Непосредно пре ескалације економске 
кризе, привреда Србије је 2008. године достигла свега око 80% БДП-а из 
1990. године, а индустрија око 50% обима производње из исте године. Гло-
бална криза утицала је да неки деценијски проблеми у индустрији постану 
израженији и уочљивији.

Од 2008. расте производња стандардних металних производа (осим 
машина). Носиоци активности у тој области чине предузећа: „Колуба-
раМетал“, „АлфаПлам“, „Првипартизан“, „Крушик“, „Слобода“, „Застава 
оружје“ (претежно наменска индустрија, те се стога њени резултати могу 
приписати најпре доброј политици улагања и помоћи државе). Електрон-
ска и машинска индустрија до ескалације глобалне економске кризе пред-
водиле су групацију прерађивачке индустрије са најслабијим резултатима, 
али након доласка пре свега компаније „Горење“ ситуација се мења набоље.

Индустријска политика Србије у периоду након 2000. године је била 
пре свега усмерена на процес приватизације и реструктурирање привреде, 
али и на јачање предузетничког сектора и стварање конкурентног посло-
вног амбијента. У складу са тим стратешким опредељењима институцио-
нална решења и државни подстицаји имали су за циљ:

•	 приватизацију и реструктурирање друштвених предузећа,

•	 привлачење страних директних инвестиција,

•	 усмеравање развојних подстицаја и

•	 свеобухватну реформу прописа. 
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Индустријска производња се у 2012. години налази на нивоу од 39% 
производње из 1989. године и 54% производње из 1980. године. Индустрија 
је од 2001. просечно годишње расла за свега 0,4%, тако да је у односу на ре-
френтну годину прехрамбена индустрија већа за 18%, хемија за три четвр-
тине, металургија за 5%, производња металних производа (осим машина) 
за половину, продукција електричних машина за 47%, производња гуме и 
пластике за 21%.

За разлику од успешних земаља у транзицији, које су захваљујући тр-
жишним реформама и интензивним страним директним инвестицијама, 
извршиле специјализацију своје производње и њену структурну усклађе-
ност са потребама иностране увозне тражње, индустријска производња 
у Србији се суочава са сасвим другачијим тенденцијама које остављају 
трага на извозну активност и позицију на међународном тржишту. Један 
од кључних проблема је недовољан извоз (поседица неконкурентности 
српских индустријских производа), односно недовољне greenfild стране 
директне инвестиције (СДИ) које јачају извозну понуду и технолошки мо-
дернизују индустријску производњу, што у крајњој инстанци унапређује 
конкурентску позицију земље. 

МЕЂУНАРОДНА (НЕ)КОНКУРЕНТНОСТ СРПСКЕ 
ИНДУСТРИЈЕ

Остваривање макроекономске стабилности и унапређење конкурент-
ности представљају кључне предуслове динамичног економског раста и 
развоја. Постојање значајног спољнотрговинског дефицита је изазов са 
којим се Србија суочава већ дужи низ година. У 2012. години, спољнотр-
говински дефицит у робној размени је износио 5,95 млрд. ЕУР, што пред-
ставља раст од 2,4% у односу на 2011. годину. Посматрајући у односу на 
2001. годину, дефицит спољнотрговинске робне размене Србије је готово 
удвостручен. Током целог периода бележи се високо учешће спољнотрго-
винског дефицита у бруто домаћем производу, које је 2012. године износи-
ло око 20%.
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Табела 1: Спољнотрговински дефицит Србије и његово учешће у 
БДП-у

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Дефицит у 
спољној  
трговини 
робом,  
млрд. ЕУР

5,79 4,83 5,36 7,07 9,05 5,54 5,23 5,81 5,95

Учешће 
дефицита у  
БДП-у, %

30,4 23,8 23,0 24,9 27,7 19,1 18,7 18,5 19,9

Извор: Министарство финансија и привреде, www.mfp.gov.rs

Секторска структура спољнотрговинске размене Србије такође је не-
повољна. У структури извоза доминантно учешће имају производи нижих 
фаза прераде, пре свега сировине и полупроизводи. Посматрајући извоз 
према намени производа по класификацији Европске уније (ЕУ), током 
читавог периода након 2000. године, доминирају интермедијални и нетрај-
ни производи за широку потрошњу који су у 2012. години чинили око две 
трећине српског увоза. Са друге стране, у структури увоза значајно место, 
поред нетрајних производа за широку потрошњу, заузимају и капитални 
производи и енергија који генеришу знатно већу вредност. 

Посматрајући спољнотрговинску размену према секторима привред-
не делатности, најзначајнији увозни сектори српске привреде су: хемијска 
индустрија (12% учешће у укупној вредности увоза 2012. године), нафта и 
гас (9,1%), индустрија машина и опреме (7,1%) и индустрија основних ме-
тала (6,8%). Са друге стране, најзначајнији извозни сектори привреде су 
прехрамбена индустрија и производња пића (15,2% учешће у укупној вред-
ности извоза 2012. године), индустрија основних метала (9,4%), пољопри-
вреда (8,5%), производња моторних возила (7,9%) и индустрија гуме и 
пластика (7,1%). 

Неповољност структуре извоза према секторима делатности огледа се 
и у томе што извоз већине значајних индустријских сектора зависи од свега 
неколико великих предузећа из посматраних области. Тако се индустрија 
основних метала ослања на Железару из Смедерева, производња моторних 
возила на „ФИАТ“ из Крагујевца, а производња гуме и пластике на „Тигар“ 
из Пирота. Сваки проблем у пословању ових гиганата може да изазове ве-
лике поремећаје у спољнотрговинској структури, што се јасно види на при-
меру Железаре из Смедерева, имајући у виду да се, између осталог, одлазак 
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америчког „USSteel“-а током 2012. године рефлектовао на извоз индустрије 
основних метала који је у односу на 2011. годину опао за чак 40%.

Имајући у виду географску структуру, спољнотрговинска размена је 
најинтензивнија са земљама чланицама ЕУ, на које се односи 58,1% укупне 
спољнотрговинске размене у 2012. години. Такође, веома значајан трговин-
ски партнер представљају и земље ЦЕФТА споразума са којима се конти-
нуирано остварују високи суфицити у спољнотрговинској размени који су 
резултат високе вредности извоза пољопривредних производа, производа 
прехрамбене индустрије и индустрије пића, као и извоза гвожђа и челика.

Посматрано по појединачним земљама, највећи суфицити се остварују 
у трговини са Босном и Херцеговином, Црном Гором и Македонијом. Са 
друге стране, највећи дефицити се остварују са Русијом услед високе енер-
гетске зависности српске привреде и увоза енергената, затим са Кином, 
Немачком и Италијом.

Узроци вишегодишње спољнотрговинске неравнотеже леже у некон-
курентности српске индустрије и самој структури наше привреде, уз из-
останак адекватне спољнотрговинске стратегије, а уз истовремени раст 
конкурентности на међународном тржишту. Учешће индустрије у укуп-
ном БДП-у привреде Србије је релативно ниско. У 2012. годиније износило 
20,4% и није се значајније мењало током посматраног периода.

Табела 2: Стопе раста БДП-а и индустријске производње и учешће 
индустрије у БДП-у

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Реални раст 
БДП-а, % 9,3 5,4 3,6 5,4 3,8 -3,5 1,0 1,6 -1,7

Раст обима 
индустријске 
производње, 
%

7,1 0,8 4,7 3,7 1,1 -12,1 2,9 2,1 -2,9

Учешће 
индустрије у 
БДП-у, текуће 
цене, %

20,4 20,0 20,1 19,1 18,8 19,2 19,3 20,3 20,4

Извор: Министарство финансија и привреде, www.mfp.gov.rs и Републички завод 
за статистику, www.stat.gov.rs



41

СТР.  35-58

У напреднијим земљама које су прошле транзицију током претходне 
две деценије индустрија има значајнију улогу у привредном развоју тако 
да се учешће индустрије у бруто додатој вредности задржало на релативно 
високом нивоу (Мићић и др., 2011). Посебно се истичу Румунија и Чешка 
Република са учешћем индустрије у бруто додатој вредности већим од 30%, 
чиме се потврђују импресивни резултати у реструктурирању и трансфор-
мацији конзервативне и ригидне социјалистичке индустријске структуре 
(Савић, 2009).

Слика1: Учешће бруто додате вредности индустрије у укупној 
бруто додатој вредности привреде у 2012. години, %

Извор: EurostatDatabase, epp.eurostat.ec.europa.eu

Поред релативно ниског учешћа у бруто додатој вредности привреде, 
за српску индустрију је карактеристична и неодговарајућа технолошка 
структура. У индустријској производњи се користе застареле технологије 
које су далеко иза модерних технологија које се користе у индустријама 
земаља ЕУ. При томе, производи ниског и средње-ниског технолошког ин-
тензитета имају највеће учешће у укупној индустријској производњи, док 
је учешће производа високог и средње-високог технолошког капацитета 
током претходне деценије остало готово непромењено (Лековић и др, 2013). 
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Слика2: Технолошка структура српске индустрије, учешће 
технолошких група у укупној индустријској производњи, %

Извор: Лековић, 2013

Према Извештају Светског економског форума о глобалној конкурент-
ности за 2012/2013. годину, Србија је у групи од 144 земаље заузела 95. пози-
цију по оцени конкурентности. Посебно лош ранг карактеришу категорије 
конкурентности попут ефикасности тржишта роба, софистицираности 
пословања и иновација.  
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Табела 3: Позиција Србије по индексу глобалне конкурентности за 
2012. годину

Категорија
Ранг

(од 144 земаља)

Оцена 

(од 1 до 7)
Глобални индекс конкурентности 95 3,9

Основни захтеви 95 4,1
Институције 130 3,2
Инфраструктура 77 3,8
Макроекономска стабилност 115 3,9
Здравље и основно образовање 66 5,7

Побољшање ефикасности 88 3,8
Високо образовање и обука 85 4,0
Ефикасност тржишта роба 136 3,6
Ефикасност тржишта рада 100 4,0
Развој финансијског тржишта 100 3,7
Технолошка припремљеност 58 4,1
Величина тржишта 67 3,6

Иновације и софистицираност 124 3,0
Софистицираност пословања 132 3,1
Иновације 111 2,8

Извор: World Economic Forum, 2012.

У превазилажењу спољнотрговинске неравнпотеже и подизању међу-
народне конкурентности српске привреде кључни допринос може да пру-
жи индустријски сектор привреде. Индустријализација радикално мења 
структуру спољне трговине, чиме се степен финализације извозних про-
извода повећава, а доминантан увоз робе широке потрошње замењује уво-
зом технологије и репроматеријала неопходних за брз индустријски развој 
(Савић, 2009). При томе, агроиндустријски комплекс је показао посебно 
значајне резултате у претходној деценији и атрактивност за привлачење 
страних директних инвестиција, што га издваја као једног од могућих но-
силаца индустријског развоја (Николићи др., 2010).
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СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИНДУСТРИЈСКОМ 
СЕКТОРУ СРБИЈЕ

У периоду након 2004. године, од када су доступни подаци о СДИ по 
делатностима, највећа страна улагања остварена су у сектору услуга – 42% 
укупних СДИ. Према подацима СИЕПА2, сектор банкарства и осигурања 
забележио је највећи прилив СДИ од 6,3 млрд. УСД. Прерађивачка ин-
дустрија привукла је 4,5 млрд. УСД, а затим следе трговина на велико и 
мало, поправка моторних возила и послови са некретнинама. У периоду 
од 2005 до 2007. године највећа просечна улагања су остварена у сектору 
финансијског посредовања, да би у периоду од 2009 до 2011. године примат 
преузела прерађивачка индустрија. У 2011. години удео сектора трговине 
на велико и мало у пет највећих сектора износио је чак 48,2%, што је по-
следица куповине трговинског ланца „Макси“ од стране „Делез“ групе за 
932,5 млрд. ЕУР. 

Табела 4: Структура СДИ по секторима делатности, у %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Прерађивачка 
индустрија 30,4 18,9 18,4 14,1 17,2 29,4 39,3 24,1

Трговина на велико 
и мало 35,9 22,0 8,6 7,7 12,2 12,3 22,4 48,2

Саобраћај, 
складиште и везе 1,5 0,7 28,8 19,5 7,5 6,5 8,7 1,7

Финансијско 
посредовање 10,6 37,6 36,5 31,7 38,2 8,6 33,0 22,2

Послови са 
некретнинама 13,9 13,2 6,6 16,0 18,1 13,2 20,5 7,8

Пет највећих 
сектора, укупно 92,3 90,2 96,9 89,0 92,4 71,0 94,0 94,3

Извор: Bussinessinfogroup, 2012

2 Агенција за страна улагања и  промоцију извоза (SIEPA), www.siepa.gov.rs
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Према подацима НБС, износ остварених СДИ по делатностима у 2012. 
години је следећи: у области прерађивачке индустрије (1.427 мил. УСД), 
трговине на велико и мало, поправке моторних возила (340 мил. УСД), 
финансијске делатности и делатности осигурања (183 мил. УСД), инфо-
рмисања и комуникација (144 мил. УСД), грађевинарства (136 мил. УСД), 
стручне, научне и иновационе делатности (98 мил. УСД), послова са не-
кретнинама (89 мил. УСД), итд.

Према подацима Привредне коморе Србије, највећи страни инвеститор 
према вредности улагања је „Теленор“ (1,602 млрд. ЕУР), а затим следе „Газ-
пром Нефт“ - НИС (947 мил. ЕУР) и „ФИАТ Аутомобили“ (940 мил. евра). 
У групу највећих инвеститора спадају и „Delhaize“, „Stada-Hemofarm“, 
„Mobilkom-VIPmobile“, „PhilipMorrisDIN“, итд. Посматрано по земљама, 
доминантни су инвеститори из ЕУ. 

Прилив СДИ је био фокусиран на локалне монополе или олигополе у 
областима финансија, производње цемента, цигарета, енергената, тргови-
не на мало и др. СДИ су се углавном одвијале преко куповине предузећа у 
процесу приватизације, док тзв. гринфилд инвестиције нису заступљене у 
пуној мери. 

На основу приватизационог модела продаје друштвеног капитала из 
2001. године, приватизовано је више од 2.400 предузећа јавним тендерима 
и аукцијама, а путем „тржишта капитала” више од 700 предузећа. Програ-
мом приватизације преостало је да се приватизује још око 300 предузећа, 
од чега је 40 у индустрији. Глобална рецесија успорила је завршетак проце-
са и потенцирала следеће проблеме: 

•	 недовршена приватизација великих индустријских предузећа, 

•	 реструктурирање јавних предузећа,

•	 поништене приватизације, 

•	 корпоративно управљањеу приватизованим предузећима.
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Табела 5: Приватизација прерађивачке индустрије у периоду од 
2002. до 2010. године

Сектор/
подсектор

Привати- 
зовано

Реструкту- 
рирање

Поништени 
уговори

Преостала 
приватизација

Број % Број % Број % Број %
Прерађивачка 
индустрија 878 100 58 100 258 100 40 100

Прехрамбени 
производи, 
пиће и дуван

202 23,0 3 5,0 48 18,6 12 30,8

Текстил и 
текстилни 
производи, 
кожа и 
предмети од 
коже

91 10,4 7 11,7
44

17,1 2 5,1

Дрвна 
индустрија и 
папир

144 16,4 4 6,7 58 22,5 10 25,6

Хемијски 
производи, 
гума и 
пластика

66 7,5 6 10,0 17 6,6 3 7,7

Производи 
од осталих 
минерала

77 8,8 4 8,3 23 8,9 1 2,6

Метали и 
метални 
производи

116 13,2 6 10,0 24 9,3 2 5,1

Остале 
машине и 
уређаји

40 4,6 4 6,7 10 3,9 3 7,7

Електрични 
и оптички 
уређаји

68 7,7 6 10,0 10 3,9 7 17,9

Саобраћајна 
средства 38 4,3 17 28,3 16 6,2 - -

Извор: Републички завод за развој, на основу података АПР-а

Користи од СДИ су вишеструке – подиже се стандард становништва, 
отварају се нова радна места, повећава се ниво образовања, уводе нове 
технологије, побољшава инфраструктура, односно утиче се на подизање 
конкурентности домаће производње.
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У Студији „Економски положај индустријских грана и пројекције рас-
та 2011-2020. године у Републици Србији“ (Економски институт, 2010) из-
вршена је регресиона анализа са циљем да се утврди међузависност СДИ 
на кретање продуктивности рада, односно трошкове рада. Резултати ис-
траживања потврдили су полазну хипотезу да прилив СДИ у предузећа 
прерађивачке индустрије Србије има изузетно повољне ефекте на раст 
продуктивности и обарање трошкова рада. Две области са највећом про-
дуктивношћу (265 – Производња цемента, креча и гипса и 160 – Произ-
водња дуванских производа) управо су и области у којима је инострана 
својина доминантна.

Слика3: Утицај СДИ на кретања продуктивности и коефицијента 
трошкова рада у прерађивачкој индустрији

Напомена: посматрано је 90 области прерађивачке индустрије у 2008. 
години; продуктивност је изражена као однос новостворене вредности по 
запосленом, а коефицијент трошкова рада као удео трошкова бруто зарада 
у новоствореној вредности.

Подаци о страним директним улагањима коришћени за ову једнос-
тавну анализу у аналитичком смислу су много значајнији од података који-
ма располаже Народна банка Србије (НБС) од 2004. године на нивоу делат-
ности. Наиме, овом приликом су искоришћене предности међународних 
рачуноводствених стандарда по којима су привредна друштва у обавези 
да приликом састављања финансијских извештаја исказују и вредност 
стварног власништва у укупној вредности капитала. На овај начин изра-
чуната, укупна вредност стваног власништва у капиталу свих привредних 
друштава у Србији на крају 2009. године (што је други назив за ефективна 
страна улагања у привредна друштва од почетка транзиције, и то како ди-
ректних тако и гринфилд улагања) достигла су 550,6 млрд. РСД (5,74 млрд. 
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ЕУР) што је 17,0% вредности укупног капитала. У оквиру тога, на нивоу 
прерађивачке индустрије вредност капитала у страном власништву изно-
си 2,19 млрд. ЕУР, што значи да је 31% вредности капитала привредних 
друштава прерађивачке индустрије у Србији тренутно у страном влас-
ништву. 

Износ удела страног капитала у власништву није једнак и укупном из-
носу СДИ коју евидентира статистика НБС, јер не обухвата реинвестирану 
добит, а што је још важније ни сва улагања која је страни власник преу-
зео као обавезу приликом куповине неког предузећа (било у целости, било 
удела). Ова улагања се по правилу не третирају као докапитализација, од-
носно она не увећавају капитал страног власника. С друге стране, стварни 
удео страних власника у укупном капиталу привредних друштава у овом 
тренутку је свакако много већи него што је то књиговодствено приказано, 
будући да је у међувремену дошло до значајне депрецијације динара.

У овом тренутку за Србију је најважније да створи стабилно и пред-
видиво пословно окружење које ће привући стране компаније да долазе и 
инвестирају, јер постојећа домаћа штедња није довољна да подржи плани-
рани привредни раст у наредној деценији. При томе треба имати у виду да 
Србија у наредних пет година сноси ризик оптерећења високим отплатама 
приватног дуга тако да се предстојећи инвестициони циклус мора засни-
вати управо на СДИ. Динамичну инвестициону активност мора пратити 
еволуција постојећег финансијског сектора који поред увећаног капаците-
та треба да обезбедити и смањивање трошкова банкарског посредовања. 
Код дугорочног финансирања треба рачунати и на алтернативне изворе 
попут развојних фондова, концесија или партнерства приватног и јавног 
сектора.

Тренутно најјачи аргумент за привлачење страних инвеститора да ула-
жу у Србију је ценовно конкурентна радна снага. Просечна плата изражена 
у еврима је због снажне депрецијације динара враћена на ниво из средине 
2007. године и међу најнижима је у окружењу.  

Међутим, како би привукла масивније инвестиције Србија мора крену-
ти у одлучне структурне реформе, и то на свим нивоима, и тако поправити 
неповољан инвестициони рејтинг. Највеће замерке страних инвеститора у 
Србији иду у правцу регулаторне функције државе која се мора значајно 
побољшати поједностављењем административних процедура, смањењем 
корупције, унапређењем политике конкуренције, јачањем финансијске 
дисциплине и регулисањем својинских права. С друге стране, већи ризик 
земље у погледу макроекономске нестабилности такође одбија инвестито-



49

СТР.  35-58

ре. Проблем је и неодговарајућа структура радне снаге. Стране компаније 
у мањим градовима не могу да нађу квалификоване раднике и због тога ће 
бити неопходна реформа образовног система (FIC, 2012). 

У прегледу области које су до сада биле атрактивне за стране инвес-
титоре могу се уочити области које су важне у процесу реиндустријали-
зације (прехрамбенаиндустрија, хемијскаиндустрија, моторнавозила), 
али се такође примећује изостајање инвестиција у производњу машина и 
уређаја и у електронску индустрију. Успешни предкризни примери при-
лива СДИ које су значајније утицале и на пораст извоза су: приватизације 
у производњи гвожђа и челика и обојених метала, индустрији пића и ду-
вана, производњи опреме за домаћинства, али и вагона и бродоградили- 
штима. 

Актуелно инвестирање ФИАТ-а и пратећих компанија из производње 
аутоделова приближиће нас извозној структури развијених европских 
земаља у погледу значајности аутоиндустрије у сегменту извоза и про-
изводње. Међутим, задовољавајућу сличност са овим земљама Србија ће 
постићи тек када привуче и неколико великих иностраних компанија из 
електронске индустрије која би производњом опслуживала друга иностра-
на тржишта. Попут ФИАТ-а, овакви инвеститори привукли би неколико 
пратећих компанија у производњи компонената. Привлачење циљних ин-
вестиција у области електронске индустрије као и другим областима више 
средње технологије, захтеваће и снажну пореску стимулацију и финансиј-
ско учешће државе, пре свега кроз прихватање трошкова обуке радника 
и изградњу саобраћајне и остале инфраструктуре. Упркос томе, пракса је 
показала да инвеститори између подстицаја и окружења у које улажу, у 
већини случајева се пре опредељују за стабилно окружење које пружа си-
гурност да ће се инвестиција сама исплатити. 

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ДРЖАВЕ ЗА РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ  
И ИЗВОЗ

У циљу подршке развоју индустрије и промоције извозних активнос-
ти, дефинисани су одређене мере које се могу груписати на: пореска ос-
лобођења и олакшице, царинске олакшице, извозне и друге иницијативе. 
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Тако у складу са Законом о порезу на добит правних лица постоје по-
реска ослобођења за: велике инвеститоре, инвеститоре у недовољно раз-
вијена подручја и за концесионаре. Поред пореских ослобађања постоје и 
пореске олакшице у виду: пореског кредита за улагања у основна средства, 
третирање пословног губитка и отклањање двоструког опорезивања доби-
ти остварене у другој држави. 

Закон о доприносима за социјално осигурање ослобађа послодавца 
обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање уколико за-
посли одређене категорије становништва. 

Царински закон дефинише царинске олакшице за: привредна друштва 
у области здравства, привредна друштва за професионално оспособља-
вање и запошљавање инвалида и за лица (осим физичких) која увозе оп-
рему која се не производи у земљи, а служи непосредно за заштиту жи-
вотне средине. Увозне дажбине не плаћају се на: нову опрему која се не 
производи у земљи, која се увози за нову или проширење постојеће про-
изводње, модернизацију производње, увођење нове, односно осавремења-
вање постојеће технологије, осим путничких моторних возила и апарата 
за игре на срећу.

Закон о страним улагањима прописује да се увоз опреме, других ос-
новних средстава и материјала за изградњу објеката, који представљају 
улог страног лица или повећање улога, ослобађа увозних дажбина.

Извозне иницијативе су подржане Законом о спољнотрговинском 
промету којим су дефинисане надлежности Агенције за страна улагања 
и промоцију извоза. Ова Агенција додељује бесповратна финансијска 
средстава малим и средњим привредним друштвима за активности које 
доприносе повећању извоза. У складу с тим бесповратним средстви-
ма су подржане следеће активности: дизајн новог производа, тестирање, 
сертификација и ресертификација производа, сертификација и ресер-
тификација система управљања квалитетом, самостално учешће на 
међународним привредним сајмовима у иностранству, стицање и по-
тврђивање права индустријске својине, дизајн новог паковања произво-
да, дизајн промотивних материјала – брошура и веб сајт, организовани 
пословни сусрети у иностранству, организоване посете страним тржиш- 
тима.

На основу Закона о агенцији за осигурање и финансирање извоза Ре-
публике Србије основана је Агенција за осигурање и финансирање извоза 
Републике Србије (АОФИ). Агенција за осигурање и финансирање извоза 
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обезбеђује повољне краткорочне кредите извозним предузећима која ост-
варе извоз већи од пописаног лимита. 

Законом о слободним зонамa је, у циљу привлачења страних инвести-
ција као и целокупног унапређења српске привреде, успостављена правна 
основна за формирање слободних зона. Слободне зоне представљају ин-
фраструктурно опремљено земљиште на коме постоји стимулативан ре-
жим пословања. Погодности везане за пословање у слободним зонама су 
следеће: 

•	 фискалне погодности (ослобађања од свих пореских оптерећења 
за СДИ, ПДВ, такси и пореза локалне самоуправе),

•	 ослобођења од плаћања царине за увоз опреме, сировина и 
репроматеријала за производњу намењену извозу, грађевинског 
материјала намењеног за изградњу инфраструктуре у слободној 
зони и др.

•	 финансијске погодности (слободан проток капитала, профита и 
дивиденди),

•	 ефикасна администрација на принципу једног шалтера,

•	 једноставна и брза царинска процедура захваљујући испоставама 
Управе царина, 

•	 субвенције од стране локалне самоуправе, 

•	 пружање сета услуга корисницима по повлашћеним ценама 
(организација транспорта, претовар, утовар, шпедитерске 
услуге,агенцијске услуге, услуге осигурања и реосигурања, 
банкарски послови и др.).

Законом о Фонду за развој Републике Србије су дефинисане актив-
ности Фонда чији је циљ подстицање: равномерног регионалног развоја, 
пословања правних лица и предузетника, конкурентности и ликвидности 
привреде и запошљавања. Средства за кредитну подршку привреди обез-
беђују се из буџета Републике Србије, а по основу Закона о буџету за одгова-
рајућу буџетску годину. Распоред и коришћење наведених средстава врши 
се по посебном програму који усваја Влада РС, на предлог Министарства 
финансија и привреде. Средства се одобравају у виду тзв. „меких“ креди-
та, преко Фонда за развој Републике Србије, уз валутну клаузулу, каматну 



52

С. ФИЛИПОВИЋ, М. МИЉКОВИЋ, Ђ. МАРТИНОВИЋ (НЕ)КОНКУРЕНТНОСТ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ...

стопу 1% на годишњем нивоу, роком враћања кредита 36 месеци, при чему 
период отплате наступа 12 месеци од дана повлачења кредита, у току кога 
се камата обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу. 

•	 У оквиру Програма мера Владе за ублажавање ефеката светске 
економске кризе у Србији реализоване су и следеће директне мере 
подршке:

•	 директно субвенционисање каматне стопе на кредите за 
одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних 
средстава и извозне послове;

•	 суфинансирање кредита за инвестиције без гаранције и са 
гаранцијом Фонда за развој Републике Србије;

•	 директно субвенционисање каматне стопе на потрошачке кредите 
(лизинг) и кредите за правна лица за куповину одређених трајних 
потрошних добара;

•	 субвенционисање куповине аутомобила произведених у 
Републици Србији заменом старо за ново;

•	 подстицање производње и продаје трактора у Републици Србији и 
субвенционисање куповине трактора произведених у Републици 
Србији;

•	 директно субвенционисање каматне стопе на потрошачке кредите 
за куповину грађевинског материјала као одређеног трајног 
потрошног добра;

•	 субвенционисану куповину теретних моторних возила-камиона 
произведених у Републици Србији и замену старо за ново и 
субвенционисану куповину и ремонт грађевинских машина 
произведених у Републици Србији;

•	 директно субвенционисање каматне стопе за стамбене кредите и 
дугорочностамбено кредитирање.

У наредној табели следи преглед реализације средстава из буџета 
Републике Србије по програмима Владе Републике Србије за субвенције 
у привреди, односно кредитну подршку привреди у периоду 2002-2012. 
године.
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Табела 6: Буџетска средстава по програмима Владе за субвенције, 
односно кредитну подршку привреди, у мил. РСД

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Сабраћајна 
сред. 1.658 1.848 1.640 1.347 1.435 1.365 1.839 1.653 1.617 982 1.022

Мет. комплекс 1.305 1.408 882 805 754 621 696 710 1.150 1.172 1.045

Металургија 1.210 843 743 496 211 297 96 95 18 0 0
Текстил и 
кожа 372 419 379 390 360 122 151 143 292 499 393

Хемијска инд. 397 430 420 406 330 295 215 343 19 75 41

Неметали 182 305 231 210 285 45 172 74 179 158 188

Ел. машине 237 376 244 156 120 130 247 230 265 152 26

Прехрамбена 137 211 65 - - -  - 16 30 125 2

Дрвна инд. 132 121 149 174 161 12 16 3 200 101 51

Индустрија 5.634 5.963 4.755 3.986 3.658 2.890 3.434 3.269 3.773 3.267 2.770

Грађевина 127 138 167 199 160 121 46,2 32,3 14 6 8

Укупно (И+Г) 5.762 6.101 4.922 4.185 3.818 3.011 3.481 3.301 3.788 3.274 2.778

Извор: Министарство финансија и привреде, www.mfp.gov.rs

Корисници средстава су предузећа из области прерађивачке индус-
трије и грађевинарства. Приоритет при одобравању ових средстава имају 
предузећа која сe припрeмају или су отпочела процес реструктурирања и 
приватизације. Паралелно са напретком процеса реструктурирања и при-
ватизације, средства за кредитну подршку се смањују. Окончањем процеса 
приватизације у Републици Србије престаће потреба за овим видом кре-
дитне подршке привреди.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Имајући у виду налазе истраживања, може се закључити да недовољна 
конкурентност српске индустрије узрокује следеће карактеристике спољ-
нотрговинске размене Србије:

•	 континуирани дефицит у спољнотрговинској размени робе,

•	 релативно високо учешће дефицита спољнотрговинске размене у 
БДП-у,
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•	 доминантно учешће производа нижих фаза прераде у извозу, 

•	 доминантно учешће производа виших фаза прераде у увозу,

•	 зависност укупне извозне динамике од активности неколицине 
предузећа из најзначајнијих извозних сектора привреде,

•	 неповољна географска структура, имајући у виду 
концентрисаност суфицита на свега неколико земаља из 
непосредног региона.

Стога је неопходно предузети хитне мере које би утицале на превази-
лажење свих неповољних карактеристика спољнотрговинске размене Ср-
бије, а које се огледају пре свега у дефинисању стратешких праваца развоја 
индустрије, чиме би се допринело подизању конкурентности српске ин-
дустрије на светском тржишту.

•	 Решавање проблема негативног спољнотрговинског биланса мора 
се посматрати у оквирима стратегије економског развоја и њоме 
одређених индустријских политика. У том контексту неопходно је:

•	 идентификовање кључних група производа који имају извозни по-
тенцијал (ниво конкурентности), али и производа који се увозе и 
где је могуће извршити супституцију домаћом производњом,

•	 дефинисање мера и инструмената којима креатори економске по-
литике могу стимулативно утицати на развој идентификовних 
извозних грана и грана чијом производњом се врши супституција 
увоза. 

•	 Добијање одговора на наведена питања подразумева детаљну ана-
лизу: спољнотрговинских токова, конкурентности домаће про-
изводње, расположивих ресурса, мера економске политике, за-
конодавног оквира и прописа који регулишу спољнотрговинску 
размену. 

Како раст извоза зависи од позиционирања на светском тржишту, оп-
редељење Србије треба да буде стварање стимулативног амбијента за ди-
верзификован и компетитиван извозни сектор, што је једино остварљиво 
кроз континуирани процес структурних реформи и либерализацију тр-
жишта.
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Србија нема конкурентан, разноврстан и развијен извозни сектор, што 
намеће потребу за интезивирањем активности на подстицању наведених 
вредности. Међународно тржиште карактерише динамичан раст конку-
рентности, брзо усвајање нових технологија, убрзан циклус производње, 
повећање квалитета производа, флексибилност у промени делатности 
предузећа, изузетно познавање других тржишта и карактеристика њихове 
тражње.

У једном таквом окружењу које диктира континуирано унапређење 
перформанси производа (квалитет, промоција, брзина испоруке робе и 
др.) и намеће тржишне услове пословања, домаћа извозно оријентисана 
предузећа треба да буду флексибилна у односу на кретања на иностраним 
тржиштима, да имају развијене извозне програме, да буду спремна да ин-
вестирају у нове технологије и људе, што ће им омогућити да постану чла-
нови глобалне трговинске мреже.

SUMMARY 
(UN)COMPETITIVENESS OF SERBIAN INDUSTRY  

– THE NEEDS FOR REINDUSTRIALIZATION

The aim of this paper is to point out the problem of insufficient competitiveness 
of Serbian industry and the needs for reindustrialization of Serbian economy. 
The paper is consisted of four chapters and concluding remarks. In introduction 
there was presented the concepts of industrial development in the second half 
of the 20th century, during the crisis in the 1990s, as well as during the period 
of restructuring and privatization in the 2000s. The second chapter provides 
a picture of international position of Serbian industry and analyses the 
consequences of low level of competitiveness, in first line the expressed foreign 
trade imbalance. The third chapter gives insight into the effects of foreign 
direct investments on development of Serbian industry, in first line the effects 
on productivity and labour costs. The fourth chapter provides information 
about state mechanisms for support of industrial development and exports of 
industrial products. Finally, the last section summarizes key message and define 
supportive measures which should be undertaken for industrial development of 
Serbian economy.

Key words: industrial policy, reindustrialization, foreign direct investment, 
export, competitiveness
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RESUME

Given theresearch findings, it can be concludedthatinsufficient competitive-
ness of Serbian industry causes the following characteristics of Serbia’s foreign 
trade exchange: 

•	 continuousdeficit in foreign trade of goods,

•	 relativelyhigh shareof foreign trade exchangedeficitin GDP,

•	 dominant shareof the lower-level processing products in exports,

•	 dominant shareof the higher-level processing products in imports,

•	 dependenceof overallexportdynamicson theactivities of severalcompanies 
from the most important export-oriented sectorsof the economy,

•	 unfavourablegeographic structure, given the surplus concentrationona 
fewcountries in theimmediate region.

Therefore, it isnecessary to takeurgent measures so as to influence theover-
comingof all unfavourablecharacteristics of Serbia’s foreign trade exchange,re
flectedprimarilythrough defining strategic directions ofindustry development. 
The said would contribute to an increase in competitiveness of Serbian industry 
in the global market.

Reindustrializationhas to be considered within the strategy of economic de-
velopment and the economicpolicies defined therein.  In this context, it is neces-
sary to:

•	 identify key product groupswith exportpotential (level of competitive-
ness), but also imported products wheresubstitution with domestic pro-
duction is possible,

•	 define measuresandinstruments by which economic policy makers can 
incentively influence development ofidentifiedexport-oriented branch-
es, and development of branches whose production substitutes imports.

Providing answers tothese questionsinvolvesa detailed analysis of: availa-
bilityof industrial capacities andavailable resources, competitivenessof domestic 
production, foreign trade flows, economic policy measures, legislativeframe-
workand regulations governing foreign trade exchange.
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Sinceexport growthdepends on thepositioning in the worldmarket, Serbia’s 
determination should be the creationof stimulating environmentfor a more di-
versifiedandcompetitive export-oriented sector, which is feasible only through 
acontinuous process of structuralreforms andmarket liberalization.

Serbiadoes not havea competitive, diversifiedanddeveloped export-oriented 
sector, which imposes theneed to intensify activitiesinpromoting the saidvalues.
International marketis characterized bydynamic growth ofcompetitiveness, rapid 
adoptionof new technologies, accelerated production cycle, increase in product 
quality, flexibility in changing thecompany’s activities, extensive understanding 
of othermarkets andcharacteristics of the demand thereof. 

Insuch an environment that dictates continuous improvement ofproduct pe
rformance(quality,promotion,speed of goods delivery, etc.) and imposesmarket 
conditions of business operations, the domestic export-oriented enterprises 
should be flexible as regards foreign market trends, should have developed ex-
port programmes, should be ready to invest in new technologies and people, 
since this would enable them to become the members of global trade network.

Овај рад је примљен 23.04.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 22.05.2013. године.
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РЕФОРМА ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ - ПРАВЦИ, ТРЕНДОВИ, ИЗАЗОВИ*

САЖЕТАК: Предмет истраживања у раду јесте анали-
зирање тренутног стања и околности у јавном сектору Ре-
публике Србије, са циљем да се на бази тако прикупљених 
информација створе реалне претпоставке за предлагање 
низа конкретних мера и инструмената којима ће се започе-
ти реформа јавног сектора у правцу стабилизације прилика и 
околности на њему. Полазна хипотеза истраживања јесте да је 
јавни сектор у Републици Србији ниско продуктиван и ефи-
касан, нерационално постављен, са низом проблема који су 
карактеристични за лоше формулисане и управљане послов-
не системе. У контексту потврђивања ове хипотезе лежи и из-
ведена хипотеза истраживања која претпоставља да стања и 

1 andjelic1975@gmail.com
2 v_djakovic@uns.ac.rs 

*Рад је финансијски подржан од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, у оквиру пројекта бр. 47028.
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прилике у јавном сектору директно утичу на стања и прилике  
у целокупном друштвено-економском систему и да је та веза 
истосмерна, у смислу да добро конципиран јавни сектор 
доприноси развоју друштвено-економског система у целости, 
и обрнуто. Методологија коришћена у истраживању обухва-
та методе анализе и синтезе, дедукције, индукције и компа-
рације. Основни циљ истраживања јесте долажење до низа 
сазнања о тренутном стању и приликама у јавном сектору, на 
бази којих ће се предложити конкретне мере и инструменти 
у правцу реформе и развоја јавног сектора Републике Србије. 
Резултати истраживања биће корисни како академској јавно-
сти, тако и креаторима економских политика, јер ће пружити 
читав низ механизама и мера којима ће се јасно определити 
правац реформе јавног сектора Републике Србије у смеру ње-
гове рационализације.

Кључне речи: јавни сектор, друштвено-економски систем, 
јавна предузећа, друштвено уређење, реформа... 

УВОД

Република Србија као држава која се налази у транзицији, суочена је 
са много изазова на томе путу. Промена друштвено-економског система 
са собом носи извесне предности, али и завидан број изазова. Ови изазови 
прожимају сваку сферу живота и значајно утичу на стања и прилике на 
тржишту, а што опет као своју последицу има сталну потребу за усаглаша-
вањем и подешавањем темпа и правца промена у складу са актуелним тр-
жишним тренутком. Република Србија је на почетку транзиторних проме-
на пре више од десет година јасно декларисала своју економску политику 
као пре свега неолиберални концепт тржишта, са израженом тенденцијом 
за смањивање утицаја државе на тржишне токове. У том смеру су промене 
и кренуле да се одигравају и реализују, али је глобална економска криза 
наметнула потребу за значајним редефинисањем основних постулата на 
којима је реформа базирана. Наиме, глобална економска криза је као своју 
последицу имала нагли пад нивоа привредне активности, дестабилизацију 
стања и прилика на финансијском тржишту Републике Србије (које је и 
пре кризе било релативно слабо развијено) и даље урушавање основних 
принципа и претпоставки неолибералног концепта. Наједном, постало је 
очигледно да неолиберални концепт уређења тржишних односа не може 
да одговори на изазове окружења и да је нужно у што краћем року вршити 
извесне промене у приступу схватања и функционисања тржишта, како 
у целини, тако и у његовим појединим сегментима. У таквом тржишном 
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амбијенту, питање позиције и дефинисање места, улоге и значаја јавног 
сектора Републике Србије у тржишним токовима добија још већи значај. 
Јавни сектор Републике Србије има своју дугу историју која своје корене 
„вуче“ још из периода социјалистичког уређења државе и друштва. У том 
периоду јавни сектор је представљао „продужену руку“ државе и пре-
ко њега је директно оствариван њен утицај на збивања у економији. Пре 
даљих анализа и бављења јавним сектором Републике Србије потребно 
је јасно нормативно уредити обухват јавног сектора, односно покушати 
пружити одговор на питање: шта се подразумева под јавним сектором у 
Републици Србији?

Јавни сектор Републике Србије не чине само јавна предузећа на репу-
бличком нивоу власти, него ту спадају и она на покрајинском и локалном 
нивоу власти. Уколико се тако посматра, онда се са правом може конста-
товати да јавни сектор Републике Србије чини невероватно велики број 
јавних предузећа, која по својој делатности, обухвату и географској рас-
прострањености покривају значајан део тржишта Републике Србије. Та-
кође, битно је указати и на чињеницу да се јавни сектор у Републици Ср-
бији може посматрати у ширем и ужем контексту. У ужем контексту јавни 
сектор Републике Србије чине сва малочас наведена јавна предузећа на 
различитим нивоима власти (република, покрајина и локал). Шири кон-
текст јавног сектора, поред наведених јавних предузећа, чине и сва дру-
га привредна друштва и појединци који било директно, било индирект-
но послују са тим јавним предузећима и самим тим у највећој мери имају 
сличне интересе као и јавна предузећа. То је сасвим логично и економски 
оправдано, јер основни интерес привредних друштава и појединаца који 
остварују сарадњу са јавним предузећима јесте да се стање и начин функ-
ционисања јавног сектора Републике Србије не мења, јер на тај начин њи-
хова позиција није угрожена. Управо је један од основних задатака који 
је постављен пред ауторе овога рада и истраживања тај да рационалним 
информацијама укажу јавности, а нарочито креаторима економских по-
литика, на нужност мењања система функционисања јавног сектора Репу-
блике Србије, у функцији оптимизације његовог рада. Једино на тај начин 
могуће је очекивати развој друштвено-економског система Републике Ср-
бије у целости.

Реформа јавног сектора Републике Србије представља нужност и не-
миновност, и не може се више „гурати под тепих“. Величина јавног сектора 
Републике Србије, његов обухват и утицај на друштво у целости је јако 
значајан и интензиван, па свака промена у јавном сектору директно утиче 
на стања и прилике на тржишту Републике Србије, и то како у позитив-
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ном, тако и у негативном смеру. Нажалост, до сада је било мало „светлих“ 
примера, а много више оних других.

Основна хипотеза истраживања (Х0) тестирана у раду јесте да је јавни 
сектор у Републици Србији ниско продуктиван и ефикасан, нерационално 
постављен, са низом проблема који су карактеристични за лоше форму-
лисане и управљане пословне системе. У контексту потврђивања ове хи-
потезе лежи и изведена хипотеза истраживања (Х1) која претпоставља да 
стања и прилике у јавном сектору директно утичу на стања и прилике у 
целокупном друштвено-економском систему и да је та веза истосмерна, у 
смислу да добро конципиран јавни сектор доприноси развоју друштвено-
економског система у целости, и обрнуто. Тестирајући у истраживању ове 
две хипотезе очекује се долажење до низа конкретних мера и инструмената 
чијом имплементацијом ће се реализовати реформа јавног сектора Репу-
блике Србије на ефикасним и рационалним основама, уз пуно уважавање 
специфичности које тржиште Републике Србије носи са собом.

Резултати истраживања имаће своју економску и друштвену димен-
зију. Економска димензија огледаће се у чињеници да ће реформа јавног 
сектора допринети стабилизацији не само јавног сектора, него и тржишта 
Републике Србије уопште, а што ће се у крајњој линији валоризовати и 
кроз пораст друштвеног-бруто производа, стабилизацију тржишта и слич-
но, а друштвена димензија ће се огледати кроз призму промене друштвене 
свести о месту, улози и значају који јавни сектор треба да има у друштву 
Републике Србије. 

Рад је структуиран на следећи начин. У уводном делу рада су презен-
тована уводна разматрања о предмету истраживања. У другом делу рада 
је пружен компаративни преглед сличних истраживања у области. У на-
редном, трећем делу рада, приказано је стање и прилике у јавном сектору 
Републике Србије, да би се у четвртом делу рада предложиле конкретне 
мере и инструменти у правцу ефикасне реформе јавног сектора. У петом 
делу рада су приказана закључна разматрања, и на крају је презентована 
литература.
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ТЕОРИЈСКА ПОДЛОГА

Преиспитивање места, улоге и значаја јавног сектора на глобалном 
нивоу као последице глобалне економске кризе је условило првенствено 
анализирање постојећег стања и прилика у датом сектору, а у функцији 
његове реформе, и то на рационалним и ефикасним основама. Наравно, 
неопходно је да реформа јавног сектора у Републици Србији нарочито 
уважи специфичности истог, услед транзиторних и рецесионих услова по-
словања. Потребно је да избор и прилагођавање одређеног модела јавног 
сектора уважи постојеће тржишне трендове и околности и то нарочито 
имајући у виду могућности за даљи раст и развој целокупног друштвено-
економског система, као и повећање конкурентности тржишта у целости. 

 Вучковић (2012) истиче да предузећа од јавног сектора очекују ниске 
порезе, одговарајућу буџетску подршку и допринос стабилности фискал-
ног и финансијског система. Сва три задатка актуелне јавне финансије не 
обављају на одговарајући начин. Прво, јавна потрошња је у Републици 
Србији висока и неодговарајућа. Квалитет услуга који јавни сектор пружа 
привреди није на задовољавајућем нивоу. Друго, структура јавних расхода 
је неповољна. Текући расходи, а унутар њих плате и пензије, имају пред-
ност, док се, с друге стране, спроводи и планира оштро смањење капи-
талних расхода, субвенција и државних позајмица, као и куповина робе 
и услуга из буџета. Треће, јавне финансије не унапређују финансијску 
стабилност (Вучковић, 2012:41). Ово истраживање је нарочито значајно, 
јер аутор закључује да ће као део потребне реформе јавног сектора, бити 
потребно прво да држава озбиљно покаже привреди да ће кроз реформе 
здравства, образовања, јавне управе, јавних предузећа и пензионог систе-
ма, као и кроз регулисање пословног окружења и сивe економијe, услови 
и трошкови пословања бити повољнији у будућности (Вучковић, 2012: 49).

Т. Christensen и др. (2007) истражују културно-институционалну перс-
пективу реформе јавног сектора, те посматрају развој јавних организација 
као више еволутиван него дизајниран, при чему свака јавна организација 
временом развија јединствене институционалне или неформалне норме 
и вредности. Истиче се чињеница да постоји веома мали број учесника у 
процесу реформе јавног сектора који би оповргли предности интегрисаног 
државног апарата или узимање било чега другог осим широког и зајед-
ничког гледишта (Christensen и др., 2007:1062). У овом истраживању аутори 
заступају становиште да целисходно решење реформе јавног сектора мора 
бити у складу са свеобухватним системским приступом.
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Суботић (2010) наводи да се јавни менаџмент у политичком систему 
може посматрати кроз три основна подсистема повезана различитим ни-
воима хијерархијске структуре: оперативном, координативном и страте-
гијском подсистему (Суботић, 2010:68). Такође, истиче да циљ јавног уп-
рављања није, како се то најчешће мисли, максимизирање профита, већ 
обезбеђење опстанка организације. Профит јесте синоним егзистенције 
јавног сектора; његово максимизирање, односно стални доток, обезбеђује 
опстанак и просперитет друштва, јавног сектора, односно функционисање 
државе (Суботић, 2010:69). Аутор закључује да јавни сектор као целина која 
обухвата државну администрацију, јавне службе, социјалне фондове, регу-
латорна тела, локалну управу и администрацију, државну имовину и сис-
тем управљања државном имовином, као и систем управљања градским 
грађевинским земљиштем и градском рентом, није досадашњим процесом 
приватизације и реформи готово ни додирнут, не рачунајући реформу фи-
скалних инструмената усвајањем одређених стандарда и прописа ЕУ у јав-
ним сервисима и парцијалне рационализације у тим сервисима (Суботић, 
2010:99). 

Чабрило и др. (2010) се баве анализом пословања јавног сектора на 
покрајинском нивоу, што је нарочито значајно уколико се имају у виду 
потребе за сагледавањем специфичности јавног сектора Републике Србије 
на различитим нивоима власти, односно друштвено-економског уређења. 
С обзиром да је јавни сектор у друштвима у транзицији, пример неуређе-
ности и неефикасности, најозбиљнији услов за пријем кандидата у члан-
ство ЕУ је реформа јавног сектора. Под све већим притиском, усмереним 
на побољшање перформанси и повећање одговорности и транспарентно-
сти, организације у јавном сектору Републике Србије суочавају се са неоп-
ходношћу промене начина пословања. Такође, у фокусу аутора су принци-
пи промена, који би могли олакшати и унапредити институционализацију 
промена у јавном сектору АП Војводине, а самим тим допринети успеш-
ном остваривању нових надлежности (Чабрило и др., 2010;197). Истиче се 
неопходност реформе и уважавање регионалних специфичности, односно 
стања и прилика јавног сектора у АП Војводини.

Ковачевић и др. (2009) су истраживали везу између привредног раз-
воја, јавног сектора и конкурентности предузећа у Републици Србији, што 
је нарочито значајно уколико се на адекватан и сврсисходан начин жели 
анализирати место, улога и значај јавног сектора у Републици Србији са 
посебним акцентом на могућност тржишног развоја, као и друштвено-
економског система у целини. Сходно томе, аутори констатују да нема 
окружења које ће подстицати предузетнички дух, инвестиције и реин-
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дустријализацију без свеобухватне реформе јавног сектора, те да су нео-
пходни свеобухватни реформски захвати у области јавних предузећа, са-
обраћајне инфраструктуре, грађевинског земљишта, денационализације и 
реституције (Ковачевић и др., 2009:43).

Ђуричин и др. (2013) наводе да је привреда Републике Србије у другом 
таласу рецесије са дуплим дном, те да глобални стрес фактори убрзавају 
механизме преношења негативних утицаја дубоко укорењених локалних 
структурних неравнотежа. Такође, истичу да је евидентно да јавни сек-
тор и већи део приватног сектора стварају губитке (Ђуричин и др., 2013:1). 
Перформансе финансијског сектора (банке и осигуравајуће компаније) су 
далеко боље од перформанси нефинансијских сектора (привреда, јавни 
сектор и домаћинства). Међутим, таква ситуација је неодржива (Ђуричин 
и др., 2013:4). Аутори јасно идентификују проблематику постојећег модела 
јавног сектора у Републици Србији, односно главне разлоге за забринутост. 
Што се тиче јавног сектора, политика цена и оперативна неефикасност су 
главни разлози за забринутост. Пуна цена се не практикује. Такође, са та-
козваном „партијском својином“ као крајњим моделом управљања јавним 
предузећима, ефикасност плаћа цену. Политичке странке које непосредно 
управљају јавним предузећима не прате искључиво принципе економске 
ефикасности. То доводи до подоптимизације и корупције (Ђуричин и др., 
2013:6). Аутори истичу значајност јавног сектора за привреду у целости, јер 
јавни сектор постаје главни купац за више индустријских грана, те да је 
неопходно извршити темељне структурне реформе у привреди, заједно са 
јачањем улоге науке у друштву, што представља кључне полуге реиндус-
тријализације у Републици Србији (Ђуричин и др., 2013:12 и 18).

Brunsson и др. (2000) посматрају реформе јавног сектора као покушај 
конструисања организација. Ентитети јавног сектора, који су се у про-
шлости могли описати као посредници, извршили су трансформацију у 
потпуније организације и то путем увођења (или поновног увођења) ло-
калног идентитета, хијерархије и рационалности. Претходна интерпрета-
ција помаже при објашњавању сигнификантних аспеката процеса рефор-
ме јавног сектора (Brunsson и др., 2000:721). Ово истраживање је значајно, 
јер аутори указују на важност социјалног аспекта приликом анализирања 
и сагледавања процеса реформе јавног сектора у целости, као и начина на 
који теоријски концепт организације утиче на исти. Такође, указује се на 
чињеницу да традиционални јавни сектор не пружа услуге на задовоља-
вајући начин, што је проузроковано кључним аспектима организација у 
посматрању (Brunsson и др., 2000:722). 
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J.G. Christensen и др. (2001) наводе четири различите врсте реорганиза-
ције јавног сектора, и то:

1. делегација финансијске власти из политичко-административног 
топ менаџмента на менаџмент специјализованих агенција и инсти-
туција;

2. увођење институционалних одредби за избор корисника и демо-
кратију у оквиру институција које пружају социјалне услуге;

3. уговарање послова са спољним пословним партнерима;

4. корпоратизација и приватизација (Christensen и др., 2001:180).

Посматрајући процес реорганизације јавног сектора, аутори истичу 
да у случају да је реорганизација покренута и спроведена у више нивоа 
институција (национално vs. под-националнo, политички vs. менаџерски), 
дистрибуција краткорочних користи и трошкова на најнижем нивоу ин-
ституција ће одредити вероватноћу успешног спровођења датог процеса 
(Christensen и др., 2001:200).

Уважавајући све горе изнето и анализирајући истраживања у предмет-
ној области, може се закључити да је питање реформе јавног сектора акту-
елно, са циљем долажења до конкретних сазнања о могућностима рефор-
ме јавног сектора на ефикасним и рационалним основама, и то посебно у 
транзиторним земљама, као што је Република Србија. Транзиторне еконо-
мије се одликују читавим низом специфичности и карактеристика, с об-
зиром да се ради о економијама у којима се ниво промена, како на микро, 
тако и макро плану, много интензивније манифестује, тржишне осцила-
ције су значајније и њихови ефекти су много евидентнији (Анђелић и др., 
2012:115). 

СТАЊЕ И ПРИЛИКЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Као што је већ у претходним деловима рада и речено, јавни сектор 
Републике Србије има своју дугу традицију. Ова традиција своје корене 
вуче још из доба социјалистичког уређења државе и друштва, када је јавни 
сектор представљао пре свега „продужену руку“ државе и њених органа. 
Нажалост, логика функционисања и организовања јавног сектора у Репуб-
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лици Србији се није временом значајно променила. Питање које се намеће 
као сасвим логично јесте зашто се то није десило? Зашто јавни сектор Ре-
публике Србије није пролазио кроз промене које су биле неопходне, зашто 
се није прилагођавао промени друштвеног уређења, друштвене свести и 
новим тржишним токовима? Одговора на ова питања има доста. Врста од-
говора зависи од тога шта је у фокусу анализирања. Уколико се као основ-
ни предмет анализе постави друштвена свест појединаца у Републици Ср-
бији, онда се може констатовати да разлог немењања јавног сектора лежи 
у амбицији власти да задржи непромењено стање, а  јавни сектор им у тој 
амбицији може значајно помоћи. Ако се као основни предмет анализе по-
стави економска стабилност, онда се као разлог немењања јавног сектора 
може дефинисати жеља власти да преко привидне економске стабилности 
задржи своје позиције у држави. И на крају, отпор променама у оквиру 
јавног сектора је такође један од значајних разлога његовог немењања. 

Социолошки гледано, стање и прилике у јавном сектору би требало да 
прате стања и прилике у држави. Па ипак, у случају Републике Србије то и 
није случај. Уколико се  за анализирање узме период од почетка деведесe-
тих година XX века, онда се може закључити да и у најтежим периодима за 
Републику Србију, стање и прилике у јавном сектору, за оне који су у њему 
запослени и оне који остварују посредну или непосредну сарадњу са њим, 
уопште нису биле лоше. Имали смо ситуацију да је велики број јавних пре-
дузећа пословао или послује са губитцима, а да су притом запослени у тим 
предузећима имали врло угодне и релаксиране позиције. Управо та пома-
ло „шизоидна“ ситуација, да су јавна предузећа на једној страни значајни 
губиташи, а да та иста предузећа на другој страни редовно исплаћују висо-
ке плате, спонзоришу различите манифестације које немају никакве везе 
са њиховом основном делатности, мора да се превазиђе. У том смислу ре-
форма јавног сектора мора коначно да започне, али треба бити врло обаз-
рив са њеном имплементацијом, како појединци не би сматрали да се ради 
о личној борби естаблишмента са нерационалним и „окошталим“ јавним 
сектором, него да се ради о системској активности која мора да доведе до 
ефикасног и рационалног јавног сектора.

Врло је интересантно анализирати однос броја и структуре јавних пре-
дузећа између појединих нивоа власти. У широј јавности се најчешће као 
примери јавних предузећа и јавног сектора уопште, наводе она која при-
падају републичком нивоу. Међутим, уколико се погледа структура јавног 
сектора Републике Србије онда се може уочити да је расподела броја јавних 
предузећа у Републици Србији таква да значајно највећи број чине пре-
дузећа локалног нивоа власти, па тек онда републичког и покрајинског. 
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Наравно, да по обухвату делатности, висини средстава којима располажу, 
јавни сектор на нивоу републике и покрајине је већи него онај на локалном 
нивоу, али у контексту развоја друштвене свести о месту, улози и значају 
који јавни сектор у развијеном друштву треба да има, и локална јавна пре-
дузећа имају велики значај.

Подаци о броју и структури јавних предузећа и других правних лица 
као окоснице јавног сектора у Републици Србији су веома дисперзовани и 
несистематизовани. На слици 1. је приказан однос броја и структуре јав-
них предузећа и других правних лица на републичком, покрајинском и 
локалном нивоу (репрезентативан узорак локалног нивоа: град Београд и 
град Нови Сад). У податке на републичком нивоу су укључени подаци о 
броју и структури јавних предузећа и других правних лица АП Косова и 
Метохије.

Слика 1. – Број и структура јавних предузећа на републичком, 
покрајинском и локалном нивоу у Републици Србији

Извор – http://www.poverenik.rs/yu/katalog-organa.html (ажурирано: 18.4.2013.)
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Легенда:

1. Јавна предузећа и друга правна лица са већинским државним 
капиталом или са јавним овлашћењима – (републички ниво)

2. Републичке агенције, заводи  и  друге  организације (републички 
ниво)

3. Јавна предузећа, установе и друге јавне службе АП Војводина 
(покрајински ниво)

4. Органи, организације, јавна предузећа, установе и друге јавне 
службе града Београда – без градских општина (локални ниво)

5. Органи, организације, јавна предузећа, установе и друге јавне 
службе града Новог Сада – без градских општина (локални ниво)

Стање у јавном сектору Републике Србије је далеко од оптималног. 
Вишегодишња политизација јавног сектора, нерационална економска, 
кадровска и уопште, пословна политика, неразумевање државе о поло-
жају јавног сектора у модерном друштву, неспремност државе да на ра-
ционалним основама започне његову реформу, само су неки од разлога 
који за своју последицу имају ниско продуктиван, поткапитализован јав-
ни сектор. Нужно је рашчистити са „духовима прошлости“ и према узору 
на земље које имају солидно постављен јавни сектор започети реформу 
јавног сектора Републике Србије. Стабилан јавни сектор представља основ 
развоја земље и његов темељ на коме почива даљи развој, док нестабилан 
јавни сектор представља „тег око ногу“ сваке економије који онемогућава 
њен развој. 

У протеклој деценији било је покушаја реформе јавног сектора Репу-
блике Србије, али заједничко за све те покушаје јесте одсуство системског 
приступа решењима, парцијална и врло често исфорсирана решења која 
нису продуковала оптималне резултате. У Републици Србији не постоји 
јасно стратешко опредељење какав јавни сектор је потребан Републици 
Србији, у каквом обиму и са каквим надлежностима? Такође, нејасан је 
став државе у вези са професионализацијом јавног сектора. Да ли ће јавни 
сектор бити високо професионализован или ће се, као што је до сада био 
случај, јавни сектор користити као средство поделе политичког плена. Не 
постоји јасно опредељење државе ни по једном од горе изнетих отворених 
питања.
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 Држава, која је оличена кроз лик и дело естаблишмента власти, увек 
изнова покушава са козметским променама јавног сектора, које до сада 
нису продуковале очекиване резултате. Не може се реформа јавног секто-
ра спроводити без целокупне реформе тржишног система. Реформа јавног 
сектора мора да буде део пакета системске реформе и промена које треба 
да омогуће креирање друштвено-економског система постављеног на ефи-
касним и рационалним основама. У крајњој инстанци, политика треба да 
се води у Парламенту, а не у јавним предузећима.

Ипак, мора се бити искрен и реално сагледати стање ствари на тр-
жишту и као један од разлога немењања јавног сектора Републике Србије 
навести и велики отпор који постоји од стране запослених у јавном секто-
ру, чланова њихових породица и свих оних који било директно, било ин-
директно, сарађују са јавним сектором. И то је сасвим рационално. Угодне 
позиције, стабилна и у поређењу са осталима релативно висока примања 
и различите погодности, представљају кључне мотиве отпора променама у 
ширем становништву. Интересантно је уочити да ће ретко ко од оних који 
се противе променама то јавно и саопштити, али ће зато учинити све што 
је у његовој моћи да се затечено стање одржи што дуже. На крају крајева, 
људи као свесна и рационална бића увек полазе од себе и својих позиција, 
па је тако и у овом случају.

Стање у јавном сектору Републике Србије је далеко од доброг. Тренут-
но, јавни сектор Републике Србије представља значајно оптерећење њеног 
развоја и прилагођавања стандардима Европске уније и развијених зе-
маља. Реформа јавног сектора мора да отпочне што пре, али само под ус-
ловом да буде део системског пакета мера које треба да омогуће системску 
промену целог друштвено-економског система Републике Србије.

У том смислу, наредни део рада ће се бавити конкретним мерама и ин-
струментима чија имплементацијa треба да омогући реформу јавног сек-
тора Републике Србије на рационалним и ефикасним основама.   

ПРАВЦИ РЕФОРМЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Питање реформе јавног сектора јесте једно од основних питања тр-
жишне свакодневице, и то како за развијене економије, тако и за економије 
земаља у транзицији. Последњих деценија дошло је до значајних проме-
на на тржишту, у смислу начина функционисања, информисања, повези-
вања, ефектуирања и слично, а што све за своју последицу има потребу ре-
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дефинисања места, улоге и значаја јавног сектора у тржишним токовима. 
Развијене земље такође имају потребу за реформом јавног сектора, и неке 
од њих су већ увелико отпочеле тај процес, док у случају земаља у транзи-
цији процес реформе јавног сектора или није почео уопште, или је у свом 
рудиментарном облику.

У наставку рада ће бити анализирани могући правци реформе јавног 
сектора Републике Србије, као домицилне економије, са задатком да се 
предложе конкретне мере и инструменти чијом имплементацијом ће се 
отпочети реформа јавног сектора на ефикасним и рационалним основама. 
Већ је напред у раду констатовано да реформа јавног сектора Републике 
Србије мора да буде део системског пакета мера којима ће се обухватити 
промена целокупног друштвено-економског система земље, а да ће у окви-
ру тог пакета мера, као значајан чинилац и део, бити садржани и механи-
зми реформе јавног сектора. Следствено томе, реформу јавног сектора Ре-
публике Србије треба посматрати као континуирану, системску активност 
усмерену ка јасном опредељењу какав јавни сектор је потребан Републици 
Србији у времену које је пред њом. У том смислу, дефинисању конкретних 
праваца и мера реформе јавног сектора Републике Србије треба да претхо-
ди целовита и језгровита анализа актуелног стања на тржишту и друштву 
како би се добила јасна и поуздана представа о стању у коме се целокупан 
друштвено-економски систем Републике Србије налази. Ова анализа тре-
ба да обухвати, између осталих, и следеће аспекте:

•	 социјални аспект (какво је расположење становништва по питању 
спремности за реформу целокупног друштвено-економског систе-
ма, па у оквиру тога и јавног сектора),

•	 економски аспект (какво је затечено економско стање тржишних 
субјеката и који су могући извори његовог побољшања),

•	 институционални аспект (које прописе је потребно прилагодити и 
променити да би се реформа успешно спровела). 

Након спроведене анализе стања и прилика на тржишту уз пуно ува-
жавање малочас презентованих основних аспеката на којима анализа тре-
ба да почива, могуће је започети са конкретизацијом мера и инструмената 
којима ће се определити правац реформе јавног сектора у Републици Ср-
бији.
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Шематски се то може представити на следећи начин (Слика 2.):

Слика 2. – Основни аспекти реформе јавног сектора у Републици 
Србији

Извор – Аутори

Заправо се ради о томе да у контексту анализирања социјалног, еко-
номског и институционалног аспекта лежи јединство тржишта и тржиш-
них односа уопште. Имагинарна пирамида представљена на слици 2. при-
казује тројство ова три апсекта и њихов заједнички утицај на тржишне 
односе. Спознајом ова три аспекта ће се створити реалне претпоставке за 
конкретизацију реформе јавног сектора Републике Србије. Све док се то не 
оствари, ма који покушај реформе јавног сектора биће узалудан (као уоста-
лом и сви досадашњи) и представљаће ништа више до слова на папиру.

Основни циљ истраживања реализованог у овоме раду јесте да се 
предложе конкретне мере и инструменти реформе јавног сектора Репу-
блике Србије које ће бити применљиве у пракси и чијом имплементацијом 
ће се заиста реализовати целовита и оптимална реформа јавног сектора 
Републике Србије. Све док се на овај начин не започне решавање овог пи-
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тања, не могу се очекивати конкретни резултати и успешно решавање овог 
питања.

Правци реформе јавног сектора могу да буду усмерени у неколико пра-
ваца:

а)  ка потпуној корпоратизацији јавног сектора Републике Србије,

б)  у смеру креирања јавно-приватног партнерства,

ц)  комбинацији претходна два модела.

Потпуна корпоратизација јавног сектора Републике Србије би под-
разумевала целовито институционално редефинисање јавног сектора у 
смеру креирања јавних друштава, а што би за своју последицу имало и ре-
дефинисање организационог и управљачког приступа у тим компанијама. 
Предности овог приступа се огледају у томе што би се пословање јавног 
сектора учинило јавним и доступним широкој популацији, а један од ос-
новних недостатака лежи у потенцијалној опасности од мењања власничке 
структуре и утицаја приватног капитала на пословање тих компанија. Та 
околност би могла да створи извесне изазове, с обзиром да је интерес при-
ватних инвеститора и државе врло често различит (инвеститори се пре 
свега руководе мотивом максимизације профита, а држава би по својој 
природи требало да води рачуна и о социјалним и другим потребама које 
немају баш значајну везу са профитом). Па ипак, овај модел би могао да 
допринесе порасту продуктивности и ефикасности у јавном сектору, јер 
би се јасно могле утврдити линије ауторитета и одговорности. Још уколико 
би се заједно са имплементацијом овога модела инсистирало на потпуној 
професионализацији јавног сектора, овај модел би могао да пружи со-
лидне резултате.

Јавно-приватно партнерсто јесте модел о коме се дуго говори и пише. 
Искуства развијених земаља потврђују тезу да је за одређене делатности 
које су сада обухваћене јавним сектором овај модел у великој мери опти-
малан. Поставља се као логично питање могућности практичне импле-
ментације овога модела у Републици Србији. Најпре не постоји адекватна 
институционална регулатива којом би се у потпуности уредило питање 
јавно-приватног партнерства. Поред тога, интерес приватног капитала је 
присутан и јавно декларисан, тако да би се имплементацијом овога модела 
могла успешно решити многа питања у области јавног сектора као што су: 
питање организовања јавног сектора, управљања, поделе одговорности и 
слично. Па ипак, треба бити врло опрезан уколико се определи за овај мо-
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дел, јер пракса указује да се овај модел најбоље показао у високо уређеним 
економијама, док је у случају оних других било доста изазова.

Уважавајући специфичности тржишта Републике Србије неопходно је 
анализирати и следећу могућност, а то је комбинација претходна два мо-
дела реформе јавног сектора. Комбинујући претходна два модела добила 
би се значајна флексибилност и могућност адаптабилности понуђених ре-
шења уз пуно уважавање специфичности јавног сектора Републике Србије 
на републичком, покрајинском и локалном нивоу и та чињеница је веома 
значајна. Са друге стране, постоји објективна опасност да се у пракси овај 
приступ покаже као неприменљив, јер друштвено-економски систем Ре-
публике Србије није спреман за овакав приступ уређења јавног сектора. 
Чини се да би комбинација два горе наведена метода за Републику Србију 
била оптимално решење, али се то не може тврдити са сигурношћу све до-
тле док се не реализују неопходне анализе и сагледавања стања и прилика 
на тржишту Републике Србије, са пројекцијом очекиваних трендова.

ЗАКЉУЧАК

Неопходност реформе јавног сектора у Републици Србији представља 
неминовност, и то нарочито уколико се има у виду интегрисање целокуп-
ног друштвено-економског система у савремене глобализоване тржишне 
токове, односно прилагођавање истог стандардима Европске уније. Раст 
конкурентности на тржишту Републике Србије је условљен реструктури-
рањем јавног сектора, односно јавних и јавно-комуналних предузећа, како 
на републичком и покрајинском, тако и на локалном нивоу. Динамични и 
турбулентни услови привређивања, а нарочито последице глобалне еко-
номске кризе, истичу потребу за системским решењем и промптним ак-
тивностима, што би за последицу требало да има јавни сектор постављен 
на тржишним принципима тј. ефикасним и рационалним основама. На-
име, јавни сектор мора постати ефикасан и конкурентан сходно захтевима 
тржишта, како би представљао основ развоја економије у целости. Постоје 
бројне објективне и субјективне околности које утичу на успоравање про-
цеса реформи јавног сектора у Републици Србији: неспремност за проме-
не, недостатак компетентних људских ресурса, недостатак финансијских 
ресурса, непостојање стратегије реформе тржишног система, предимензи-
онирани јавни сектор, и сл.

Имајући све претходно у виду, може се потврдити хипотеза Х0, односно 
да је јавни сектор у Републици Србији ниско продуктиван и ефикасан, не-
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рационално постављен, са низом проблема који су карактеристични за 
лоше формулисане и управљане пословне системе. Такође, потврђена је 
хипотеза (Х1), односно да стања и прилике у јавном сектору директно ути-
чу на стања и прилике у целокупном друштвено-економском систему и да 
је та веза истосмерна, у смислу да добро конципиран јавни сектор допри-
носи развоју друштвено-економског система у целости и обрнуто.

Успешна реформа јавног сектора у Републици Србији подразумева 
уважавање социјалног, економског и институционалног аспекта у датом 
процесу. Наравно да процес реформе јавног сектора подразумева редефи-
нисање тржишних односа у целини са јасним одређивањем предности и 
недостатака. Такође, да би реформа била успешна, неопходна је и промена 
политичко-економског еквилибријума, јер реформу карактерише мулти-
димензионалност и могућност појаве привремене дисфункционалности. 
Реформа јавног сектора мора уважити комплексну интеракцију између 
бројних задатака и принципа на којима се иста спроводи. 

На бази сагледаних чињеница, компаративних анализа и синтеза може 
се закључити да у актуелном тржишном тренутку у Републици Србији не 
постоји јасна спремност за отпочињање реформе јавног сектора на сис-
темским основама. Решења понуђена у овоме раду би требало да мотиви-
шу креаторе економских политика да интензивирају активности у правцу 
отпочињања реформе јавног сектора, јер једино тако се може очекивати 
стабилизација друштвено-економског система Републике Србије. Правци 
реформе јавног сектора Републике  Србије треба да буду усмерени ка њего-
вој професионализацији, јасном дефинисању ауторитета и одговорности, 
а онда је опредељење за конкретан модел реформе јавног сектора само 
последица јасно формулисане стратегије. Сходно томе, правци даљих ис-
траживања подразумевају контиунирано праћење стања и прилика јавног 
сектора Републике Србије са посебним акцентом на структурне реформе 
друштвено-економског система у складу са стандардима Европске уније, и 
то у функцији јачања конкурентности истог.
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SUMMARY 
PUBLIC SECTOR REFORM OF THE REPUBLIC OF 
SERBIA - DIRECTIONS, TRENDS, CHALLENGES

Subject of this study is to analyze the current condition and circumstances 
in the public sector of the Republic of Serbia, in order, on the basis of gathered 
information, to create real preconditions for proposing a series of concrete 
measures and instruments that will initiate the reform of the public sector 
towards stabilizing the condition and circumstances on it. The basic hypothesis 
is that the public sector in the Republic of Serbia is low productive and efficient, 
irrational set, with a number of problems that are characteristic for poorly 
formulated and managed business systems. In the context of the confirmation 
of this hypothesis lies and derived hypothesis that assumes that the conditions 
and circumstances in the public sector directly affect the conditions and 
circumstances in the entire socio-economic system, and that the relationship 
is directly correlated, in the sense that well-designed public sector contributes 
to the development of socio-economic system as a whole and vice versa. The 
methodology used in the study includes methods of analysis and synthesis, 
deduction, induction and comparison. The main objective of the research is to 
acquire a series of information about the current condition and circumstances 
in the public sector, on the basis of which will concrete measures be proposed in 
direction to reform and develop the public sector of the Republic of Serbia. The 
results of the research will be useful to academics and economic policymakers, 
because it will provide a number of mechanisms and measures that will clearly 
determine the course of the reform of the public sector in the Republic of Serbia 
in the direction of its rationalization.

Keywords: Public sector, Socio-economic system, Public companies, Social 
order, Reform...   
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RESUME

Significant number of studies in this area confirms the significance of the 
authors that the focus of the research is the public sector reform in the Republic 
of Serbia. The complexity of public sector reform in the Republic of Serbia is 
caused by the condition and circumstances of socio-economic system as a whole. 
Hence, the obvious problem is the failure to implement structural reforms, low 
productivity and liquidity of the real sector, the financial loss of public sector, 
the lack of a market system strategy, resistance to change, and so on. The com-
plexity of the reforms is conditioned by the existence of different levels of gov-
ernment and public enterprises that operate in republic, provincial and local 
levels. This fact points to the importance of public sector at all levels and its cor-
relation with other sectors of the socio-economic system. In fact, especially the 
place, role and importance of public sector is emphasized in crisis, i.e. recessive 
business conditions. The importance of the proper functioning of the public sec-
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tor is unquestionable in the given business conditions and the necessity for the 
survival and sustainable development of other market participants. Exactly the 
complexity of the situation and circumstances in the Serbian market conditions 
the reform of the public sector in an efficient and rational basis. Analyzing the 
situation and circumstances of the public sector understand the analysis of the 
social, economic and institutional aspects. In this way it is possible to create ad-
equate prerequisites for the system solution for public sector reform. In addition, 
it is necessary to clearly define the authority and responsibilities of the political-
economic equilibrium, whose change is also needed. Only such transparent con-
ditions can create a solid basis for the start of the reform and the choice of an 
appropriate model that will best respond to the challenges faced by the market 
of the Republic of Serbia. Strengthening the competitiveness of the public sec-
tor is the primary goal, whose implementation will create the preconditions for 
strengthening the competitiveness of the market as a whole. The implementa-
tion of the above directly affect the selection of the appropriate model, that is, 
commitment to perform complete corporatization of the public sector of the Re-
public of Serbia, the creation of public-private partnerships, or a combination of 
the previous two models. Each model has certain advantages and disadvantages, 
but the fact is that the delay of the reform, even in the short term, can cause a 
further distortion of the market and market relations in general. In each case a 
consensus is needed for reform implementation on efficient and rational basis of 
all stakeholders. It is important to also mention that the process of public sector 
reform in the Republic of Serbia must comply with the standards that exist in the 
European Union with special emphasis on competitiveness. Consequently, di-
rections for further research include continuous monitoring of the situation and 
circumstances of the public sector of the Republic of Serbia with an emphasis on 
structural reform of the socio-economic system in line with European Union 
standards, in order to strengthen the competitiveness of it.

Овај рад је примљен 08.04.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 17.04.2013. године.
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ABSTRACT: This article deals with the role of citizen par-
ticipation in public administration reform, and more specifically, 
with the international standards pertinent to a right to free access 
to public data as a distinct human rights which enables citizen to 
make the work of public authorities more transparent and closer 
to their constituencies.  The article is divided into four chapters. 
Chapter one provides a general overview of issues pertinent to citi-
zen participation in shaping and implementing public policies. It 
notes that the underlying role of participatory democracy is not to 
replant representative democracy— which is based on the separa-
tion of powers, multi-party system and free elections— but rather 
to supplement it and make it better functioning by performing 
several important functions, including monitoring the conduct of 
public authorities and the implementation of adopted policies. 

Chapter two goes on to outline major principles governing 
sound public administration in the European Union.  It points 
to the role of the European Court of Justice in this respect, given 

1 dragan.golubovic2@gmail.com.
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that member states have not embraced a uniformed approach in 
governing those issues. Based on the principles developed by the 
Court, the following requirements underpinning the “European 
approach” towards sound public administration can be discerned: 
1) reliability and predictability (legal certainty); 2) openness and 
transparency; 3) accountability and 4) efficiency and effectiveness. 
This chapter also notes the significance of citizen participation 
in ensuring the openness and transparency of public administra-
tion, and elaborates on a different meaning of terms openness and 
transparency in the context of public administration. 

The international standards governing a right to free access to 
public data are dealt with in Chapter three.  It provides an over-
view of pertinent instruments of the United Nations, the Council 
of Europe, and the European Union, respectively. Special consid-
eration in this respect is given to the European Convention on Hu-
man Rights and the Convention on Access to Official Documents 
of the Council of Europe, as well as to the development of the EU 
legal framework. As for the European Convention, this chapter de-
scribes how the case-law of the European Court of Human Rights 
has evolved towards a broader interpretation of the freedom of 
speech so as to include a right to free access to public data. As for 
the European Union, this chapter describes the evolvement of free 
access to public data in the EU acqui from being a “favor” which 
was given to citizens at the discretion of the EU institutions, to-
wards a distinct right which enjoys robust protection of the EU 
Treaties and other pertinent instruments, under the oversight of 
the European Court of Justice.

Chapter four describes some arguably regressive develop-
ments with regard to a right to free access to public data in Hun-
gary, Denmark and South Africa. In the concluding remarks a 
point is made that developments in those countries seem to in-
dicate that— in addition to legal safeguards provided in domestic 
and international instruments— informed and engaged public, 
including robust civil society and free media, are needed in order 
to ensure the full implementation of a right to free access to public 
data and citizen participation in the conduct of pubic authorities. 

Key words: citizen participation, public administration re-
form, European Union, free access to public data...
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CITIZEN PARTICIPATION: POLICY JUSTIFICATION, COMMON 
PRINCIPLES, LEVELS OF PARTICIPATION AND THE NATURE OF 
RIGHT TO PARTICIPATE2

Citizen participation in shaping and implementing public policies at state 
and local level is regarded as a critical ingredient of participatory democracy. 
It is noteworthy that the underlying role of participatory democracy is not to 
replant representative democracy, which is based on the separation of powers, 
multi-party system, and free elections, but rather to supplement it and make it 
better functioning.3 As stated in the Resolution No. 326/2011 of the Congress 
of Regional and Local Authorities of the Council of Europe representative de-
mocracy: “is the key mechanism whereby citizens can directly influence deci-
sion-making processes through universal suffrage. Participatory democracy is 
complementary to this process, serving as a tool to enable local and regional 
representatives to effectively carry out the role to which they are elected”.4 Thus, 
the concept of citizen participation can only be meaningfully discussed within 
the framework—and against the background—of representative democracy.5 To 
that end, citizen participation serves several important functions: (1) It provides 
an opportunity and creates conditions necessary for citizens to engage in po-
litical life regularly—and not only during elections.6 (2) It creates a framework 
for citizens to advocate for their legitimate interests and thus contributes to the 
development of a vibrant democratic society.7 (3) It makes the work of public au-
thorities more transparent and closer to their constituencies. (4) It contributes to 

2 Chapter one of this article is an abbreviated version of first two chapters of an article with a 
working title: “An Enabling Legal and Institutional Framework for Citizen Participation at 
Local Level”, which the Central and Eastern European Citizens Network (CEECN) has com-
missioned the author to prepare for the forthcoming book on citizen participation at local 
level.    

3  Barnes, M.,  “Researching public participation”, Local Government Studies, 25(4), 1999, p. 67.
4 Point 3 of the Resolution, available at https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1854777&Site= 

Congress
5 Michels, A. and De Graaf, L., “Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy 

Making and Democracy”, Local Government Studies, 2010, pp. 478-481 with further refer-
ences. Online publication date: 11 August 2010. See also Resolution of the Congress of Re-
gional and Local Authorities of the Council of Europe, supra note 3, point 3. 

6  Forbrig, J., “Citizen Participation and Local Democracy in Europe”, Learning for Local De-
mocracy: A Study of Local Citizen Participation in Europe, the Central and Eastern European 
Citizens Network, in partnership with the Combined European Bureau for Social Devel-
opment, 2011, p. 5 and further. Available at http://www.ceecn.net/storage/2011/CALLDE/
complete%20study.pdf

7  As a starting point, legitimate are deemed those interests which in democracy are not ex-
plicitly prohibited by law. See Bollinger T., “The Tolerant Society”, Oxford University 
Press, Oxford, 1988. Mendel, T., “Restricting Freedom of Expression: Standards and Prin-
ciples” (background paper for the meeting hosted by the UN Special Rapporteur on Free-
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the quality of adopted public policy and its smooth, cost-effective implementa-
tion. If all stakeholders participate in the process, their legitimate interests will 
presumably be protected and the costs of implementation of such a policy will 
be reduced, as they will be less inclined to resort to judiciary and other remedies 
to protect their interests. A study referenced in the Public Hearings Manual, 
which is published by the Organization for Security and Co-operation in Eu-
rope (OSCE), suggests that citizens are more inclined to embrace public policy 
if they have an opportunity to participate in the process of its shaping, even if 
their proposals are not favorably met.8 (5) It facilitates civil society organizations’ 
(CSOs)9 watchdog role in monitoring the conduct of public authorities and the 
implementation of adopted policies.10 

The overriding benefits of citizen participation are contested by some schol-
ars, which point to the perceived risks associated with citizen participation, 
including the time-consuming process and the disproportional influence of 
various lobbying groups on policy-makers.11 However, those perceived risks are 
primarily discussed in the context of inefficient legal and institutional frame-
work for citizen participation—or for that matter poor implementing practices 
thereof—rather than in the context of negating the concept as such.12   

dom of Opinion and Expression), Centre for Law and Democracy.  Available at http://www.
law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.03.Paper-on-Restrictions-on-FOE.pdf

8  OSCE, Public Hearing Manuals: Committee Consultation with the Public, p. 6., available at  
http://www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2010122016042890eng.pdf

9  The term: ‘civil society organizations’ (CSOs) is used inter-changeably with the term: ‘non-
governmental organizations’ (NGOs) and is understood to encompass all institutional 
forms of choice which meet the following criteria: 1) they are established voluntarily, by 
virtue of private law instruments (contract, decision on establishment), rather than by 
virtue of law; 2) they are established to pursue mutual or public benefit goals and ac-
tivities, rather than generate profit; 3) they may be membership (universitas personam) 
or non-membership organizations (universitas rerum); 4) they are not part of the government 
structure, although they may be entrusted to perform some public services; 5) they may or may 
not have the legal entity status. These include associations, foundations, endowments, funds, 
not-for-profit corporations, private institutes, etc. 

10  Golubović, D., “An Enabling Framework for Citizen Participation in Public Policy: An Out-
line of Some of the Major Issues Involved”, International Journal of Not-for-Profit Law, Vol. 
12, No. 4 (November 2010), pp. 38-39.  Available at http://www.icnl.org/research/journal/
vol12iss4/ijnl_vol12iss4.pdf   

11 Irvin, R.A. and Stansbury, J., “Citizen Participation in Decision-Making: Is It Worth the Ef-
fort?”, Public Administration Review, Vol. 64, No. 1, 2004, pp. 56, 58.

12 Haruta, C., Radu, B., “Citizen Participation in the Decision Making Process at Local and 
County Levels in the Romanian Public Institutions”, Transylvanian Review of Administra-
tive Sciences, No. 31E/2010. pp. 77-80, with further references. Available at http://www.rtsa.
ro/en/files/TRAS-31E-5-HARUTA,%20RADU.pdf
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While the legal and institutional framework for citizen participation may 
vary from country to country,13 the 2001 manual of the Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development (OECD): “Citizens as Partners: OECD 
Guide to Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making”,14 
distinguishes three general levels of participation, which also bear relevance on 
the relationship between citizen participation and public administration:

Information—A one-way relationship in which information flows in one 
direction, from the government to citizens. The government informs citizens 
about its decisions and initiatives as it sees fit, or citizens extract information 
at their own initiative. An example of this relationship is public access to docu-
ments of public significance (infra, Chapter 3), an official gazette, and the gov-
ernment‘s Internet pages. 

Consultation—The government seeks feedback from citizens in the process 
of shaping public policy. It is a two-way relationship in which the government 
determines participants, in order to receive sound feedback. The government 
ensures that citizens are provided with pertinent information in advance. An 
example of this type of relationship is comments to draft laws.

Active participation—A higher degree of a two-way relationship in which 
citizens are actively involved in shaping public policies, such as through mem-
bership in working groups commissioned to prepare a draft law. The improved 
collaboration with citizens and other social actors, however, does not relinquish 
the state actors from their ultimate responsibility to choose and implement a 
particular pubic policy.

One of the first challenges the policy-makers need to confront in developing 
the mechanism for citizen participation in public policies is to make sure they 
understand where exactly the right to citizen participation fits into their respec-
tive legal systems. Is it a constitutional right per se, or a right derived from some 
other rights that enjoy direct constitutional protection? Is it a declaratory right 
that cannot be enforced, or a right whose breach is effectively sanctioned? With 
few notable exceptions, such as Switzerland and its system of direct democracy 
which gives citizens an extraordinary power of political self-determination and 
the right to participate in the legislation process,15 citizen participation per se is 

13 See Golubović, supra note 9, pp. 46-52.  
14 Available at http://www.oecd.org.  See also: OECD Public Management Policy Brief: “Engag-

ing Citizens in Policy Making: Information, Consultation and Public Participation”. Avail-
able at  http://www.oecd.org/governance/public-innovation/2384040.pdf

15 See more at http://direct-democracy.geschichte-schweiz.ch/
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generally not regarded as a distinct and enforceable constitutional right.16 Rath-
er, it is being recognized and enforced by invoking the other rights which other-
wise enjoy direct constitutional protection, including freedom of speech (infra, 
Chapter 3), freedom of public assembly, freedom of association, right to petition, 
right to access to information of public significance (infra, Chapter 3), right to 
live in healthy environment, etc. 

This article examines the role of citizen participation in the reform of pub-
lic administration and focuses on two intertwined benefits associated with citi-
zen participation in this respect: making the work of public authorities more 
transparent and facilitating citizens and civil society organizations (‘organized 
citizens’) watchdog role in monitoring the conduct of public authorities and the 
implementation of adopted policies (supra).17 To that end, it focuses on one of key 
institutional conditions which enable citizen participation in public administra-
tion—that is, a right to free access to data/information  of public significance 
(hereinafter: a right to free access to public data). Rather than providing country-
specific analyses, the article deals with the international standards pertinent to 
a right to free access to public data and outlines recent developments impeding 
those standards.   

MAJOR PRINCIPLES UNDERPINNING PUBLIC ADMINISTRATION 
IN THE EUROPEAN UNION

The member states of the European Union (EU) have not embraced harmo-
nized approach with regard to regulations setting out the major principles of 
sound public administration.  In some member states those principles are scat-
tered in various pieces of legislation and the ensuing case-law, while in the others 
an attempt was made to codify them in a single piece of legislation (e.g. Austria, 
Denmark, Netherlands, and Portugal). As for the EU acquis communautaire, 
the European Court of Justice has embarked on defining the EU administrative 
law principles by invoking the general principles of administrative law common 
to all member states. Those principles include: administration through law; pro-

16 Golubović, supra, note 9, pp. 43.45.  
17 CSOs play a twofold role in the participation process. On the one hand, CSOs are a suitable 

institutional tool, which facilitates citizen participation in public policy. They allow citizens 
to organize themselves and express and advocate for their legitimate interests more effec-
tively—as well as making the entire process of participation more transparent. On the other 
hand, CSOs are also a legitimate party to this process—at least insofar as some of the human 
rights from which the right of citizen participation is derived are also extended to CSOs. See 
Golubović, supra note 9, p. 39. 
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portionality, legal certainty, protection of legitimate expectations, non-discrim-
ination, the right to a hearing in administrative decision-making procedures, 
interim relief, fair conditions for access of individuals to administrative courts, 
and non-contractual liability of the public administration.18 Based on the fore-
going principles, the following requirements underpinning the “European ap-
proach” towards sound public administration can be discerned: 1) reliability and 
predictability (legal certainty); 2) openness and transparency; 3) accountability 
and 4) efficiency and effectiveness.19 For the purpose of this article though, the 
requirement for openness and transparency merits special consideration. 

While openness and transparency are often times used inter-changeably, be-
cause of their intrinsic link, they do have somewhat different connotations with 
respect to public administration. Openness entails that public authorities are 
available for outside scrutiny, while transparency refers to unhindered (‘foren-
sic”) access to information and data for the purpose of scrutiny and supervision 
in public interest. Openness and transparency serve twofold purposes: 1) they 
protect the public interest by reducing the risk of maladministration and cor-
ruption; and 2) they protect individual rights, as they require that administra-
tive bodies cite reasons for their decisions, thus creating legal conditions neces-
sary for launching the redress procedure.20 As such, openness and transparency 
are the necessary ingredients of good governance, transparency, rule of law and 
greater democratic pluralism.

Citizen participation plays an important role in serving the first of the two 
underlying purposes of openness and transparency in public administration: 
protecting the public from maladministration and corruption.  Indeed, “social 
insulation” (i.e. low transparency and poor participation) is widely recognized 
as one of key factors for the recurring failures of public administration reforms 
in developing countries. This is largely accredited to the fact that  governments 
in those countries exhibit dominant bureaucratic structures in which various 
crony interests require a protective ‘shield’ against external influences which 
might tip the balance of power among those interests. Because citizen participa-
tion is perceived as a threat for the private interests and established structural 
behaviors, neither political representatives nor administration have an incentive 
to open governance process to citizen involvement.21 

18 OECD, “European Principles for Public Administration”, Sigma Papers, No. 27, 1999, p. 4, 
OECD Publishing. Available at http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zwdr7h-en

19 Ibid. 
20 Ibid.  p. 11. 
21 Andrews M., Shah A., “Citizen-Center Governance: A New Approach to Public Sector 

Reform”, in Shah, Anwar, (editor), Bringing Civility in Governance, Vol. 3, 2003, Hand-
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CITIZEN PARTICIPATION AND PUBLIC ADMINISTRATION 
REFORM: INTERNATIONAL STANDARDS PERTINENT TO FREE 
ACCESS TO DATA

As discussed in the previous chapters, the issue of public administration re-
form needs to be placed in the context of good governance, transparency, rule 
of law and greater democratic pluralism, in order to achieve the requirements of 
more efficient and more transparent public administration. Indeed, those two 
requirements are so intrinsically linked that it safe to argue they need to be ad-
dressed holistically, rather than separately. 

Although the requirement for a transparent public administration is cer-
tainly not new, the last two decades have seen a spike of legislative measures and 
administrative reforms in the EU member states (but also candidate countries) 
aimed at ensuring more administration transparency, including an easier ac-
cess to information held by the public authorities. In this respect, administrative 
transparency is not only increasingly recognized by courts, constitutions and in-
ternational treaties as a fundamental human right (infra), but has also been per-
ceived as one of key freedoms essential for economic and social development, as 
well as attracting foreign investment.22 In many ways, free access to public data 
is now regarded one of key institutional pillows which make the work of public 
authority more transparent and closer to citizens. No reform of public admin-
istration stands chances to succeed without a proper legal framework for free 
access to public data and effective legal remedies in place to enforce this right. In 
this respect, free access to public data serves several important functions. First, it 
enables citizens to more closely participate in public decision-making processes. 
Second, it strengthens citizens’ watchdog over the government and thus helps in 
preventing corruption and other forms of maladministration. Third, it strength-
ens the legitimacy of administration as public service for citizens.23

book on Public Sector Performance Reviews. Washington D.C. The World Bank, pp. 6.2., 
6.4. See also Meyer-Sahling, J. (2009), “Sustainability of Civil Service Reforms in Cen-
tral and Eastern Europe Five Years After EU Accession”, Sigma Papers, No. 44, OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5kml60pvjmbq-en. Meyer-Sahling, J. (2012), “Civ-
il Service Professionalisation in the Western Balkans”, Sigma Papers, No. 48, OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k4c42jrmp35-en. 

22 OECD, “The Right to Open Public Administrations in Europe: Emerging Legal Stan-
dards”, Sigma Papers, No. 46, 2010, p. 4, OECD Publishing. Available at http://dx.doi.
org/10.1787/5km4g0zfqt27-en

23 Ibid.
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With a notable exception of Sweden, in which the principle of free access to 
official records was recognized as early as in 1766 as part of the freedom of the 
press, the first laws recognizing and protecting the right to free access to public 
data emerged in the middle of XX century. Finland enacted a law on free ac-
cess to information in 1951, followed by the United States (1966), Norway and 
Denmark (1970), Australia, Canada (1982) and New Zealand (1983). In the con-
tinental Europe and the United Kingdom those legislative developments initially 
met strong resistance: administrative transparency was regarded as a procedural 
issue, which was covered by administrative proceedings acts. This trend was 
reversed in the last two decades in which a right to free access to public data 
has been widely recognized as distinct human right which enjoys constitutional 
protection. In addition, freedom of information acts—which set out substan-
tive and procedural rules governing the implementation of constitutionally pro-
tected right to free access to information—have been enacted in Hungary (1992), 
Portugal (1993), Ireland (1997), Latvia (1998), the Czech Republic (1999), the 
United Kingdom (2000), Estonia (2000), Lithuania (2000), Poland (2001), Ro-
mania (2001), Slovenia (2003), and Germany (2005). On the other hand, Austria, 
France, Italy and Spain have accommodated their administrative proceedings 
legislation to the requirements of the new public information transparency.24 
The EU candidate countries have also followed suit: Albania enacted the free-
dom of information act in 1999; Croatia in 2003; Serbia in 2004, Montenegro in 
2005, etc. These legislative developments are largely attributed to two factors: 
the development of international law and a more mature state of democracy in 
Europe.

As for the international law, the United Nations’ Universal Declaration of 
Human Rights25 and the International Covenant on Civil and Political Rights26 
both establish that freedom of opinion and expression includes freedom to seek, 
receive and impart information and ideas through any media and regardless 
of the frontiers (Articles 19). However, while those instruments played a criti-
cal role in defining the scope of freedom of opinion and expression, they lack 
mechanisms to enforce its effective implementation.

Article 10(1) of the European Convention on Human Rights of the Council 
of Europe27— which is closely patterned to Article 19 of the Universal Declara-

24 Ibid. p. 7.
25 http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx.
26 www.treaties.un.org/doc/Publication. 
27 The Convention as amended by its Protocol No. 14 (CETS No. 194), which came into force 

on 1 June 2010 ( http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm).
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tion— also provides that a right to freedom of expression includes freedom to 
receive and impart ideas “without interference by public authority”, and sets out 
legitimate restrictions in this respect (prescribed by law and are necessary in a 
democratic society, in the interests of national  security, territorial integrity or 
public safety, for the prevention  of disorder or crime, for the protection of health 
or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing 
the disclosure of information received in confidence, or for  maintaining the au-
thority and impartiality of the judiciary). The European Court of Human Rights 
had originally resorted to a narrow reading of Article 10 of the Convention in 
that it does not impose positive obligation on a contracting state to disseminate 
or disclose information to the public. However, that position changed in the case 
of Sdružení Jihočeské Matky v. Czech Republic, which involved a denial to grant 
an NGO access to documents and plans regarding a nuclear power station in 
Temelin, Czech Republic.28 Although the Court recognized it was difficult to 
derive from Article 10 a general right to free access to administrative documents, 
it noted that such denial may nevertheless give rise to violation of Article 10. 
While in this particular case the Court did not find the breach of Article 10—as 
it found the interference of the Czech government to have been within the am-
bit of Article 10 Paragraph 2—the Court’s decision nevertheless represented an 
important milestone in ensuring the international protection of the right to free 
access to information. In Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary the Court 
went a step further by specifically acknowledging a shift towards broader inter-
pretation of the notion of ‘freedom to receive information’ and the recognition 
of a right of access to information.29 

The Council of Europe’s Convention on Access to Official Documents, which 
was adopted on 27 November 2008, represented another important milestone in 
the development of international standards shaping a right to free access to pub-
lic data.30 The Convention is the first internationally binding instrument to rec-
ognize a general right of access to official documents held by public authorities. 

It was the culmination of the Council of Europe’s efforts towards international 
recognition of a right to free aces to information, which was preceded by the 
adoption of a number of recommendations addressing the same subject.31 The 

28 Application No. 19101/03, decision of 10 July 2006.
29 Application No. 37374/05, decision of 14 April 2009, para 35. See also Ovey C., White R., 

“The European Convention on Human Rights”, Oxford University Press, third edition, 
pp.276-289.

30  CETS No.:  205. Available at http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=205&CM=1&CL=ENG

31 Chief among them are Recommendation No. R (81)19 on the access to information held by 
public authorities; Recommendation No. R (91)10 on the communication to third parties of 
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Preamble of the Convention specifically acknowledges that the exercise of a right 
to access official documents is a necessary ingredient of pluralistic, democratic 
society, which provides a source of information for the public, helps the public 
to form an informed opinion on the state of the society and on public adminis-
tration, and: “fosters the integrity, efficiency, effectiveness and accountability of 
public authorities, so helping affirm their legitimacy”.

The Convention obliges its parties to guarantee the right of everyone, without 
discrimination on any ground, to have access, on request, to official documents 
held by public authorities and take the necessary measures in their respective do-
mestic laws to give effect to the provisions for access to official documents set out 
therein (Article 2). The notions of “public authorities” and ”official documents” 
are construed broadly. Public authorities include government and administra-
tion at national, regional and local level, legislative bodies and judicial authori-
ties insofar as they perform administrative functions pursuant to national law, 
and natural or legal persons insofar as they exercise administrative authority.  
Official documents mean all information recorded in any form, drawn up or re-
ceived and held by public authorities (Article 1). The all-encompassing approach 
in defining the key terms in the Convention is consistent with its goals: to ensure 
effective implementation of a right to free access to information. Thus far, 14 
member states of the Council of Europe (including Bosnia and Herzegovina and 
Macedonia, but not Serbia) have signed the Convention.32 

At the EU level, the requirement for transparency of the EU institutions first 
gained traction in 1992 with the Declaration No. 17 (‘the right of access to in-
formation’) attached to the Maastricht Treaty33, followed by the enactment of 
the Amsterdam Treaty which introduced a right of access to documents as a 
distinct right (Article 255, EC Treaty).34 The Declaration triggered the adoption 
of a code of conduct by the European Commission and the Council of Ministers, 
respectively, which set out the conditions for access to information held by those 
institutions.  In 2001, at the initiative of the European Ombudsman, those codes 
are subsequently replaced by unformed code of conduct for the EU institutions 
(‘The European Code of Good Administrative Behavior’), which was adopted 
by the Resolution of the European Parliament.35 In 2001, invoking Article 225 

personal data held by public bodies; and Recommendation No. R (2002)2 on access to of-
ficial documents.

32 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=205&CM=1&DF= 
&CL=ENG

33  Official Journal of the EU C 191, 29 July 1992.
34  Official Journal of the EU C 340, 10 November 1997.
35  http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces#hl0
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of the EC Treaty, the EU approved Regulation No. 1049, which further details 
disclosure obligations of the EU institutions.36 The application of the Regula-
tion— as well as other ensuing pertinent instruments37—has been under the 
close scrutiny of the European Court of Justice.38 Prior to those developments, 
access to information held by the EU institutions was not recognized as distinct 
and enforceable right, but was rather implicitly presumed and left at the discre-
tion of those institutions.39 

A right to access to information is further bolstered by the Treaty of the 
European Union (Lisbon Treaty). Title II of the Treaty (Democratic Principles) 
underscores the principle of representative and participatory democracy (i.e., the 
role of political parties and citizens, respectively) in the functioning of the Un-
ion. With regard to the latter, it obliges the EU institutions to engage in consulta-
tions and maintain open and transparent dialogue with citizens. The Treaty im-
poses particular responsibility on the European Commission in this respect.40 In 
order to promote good governance and ensure civil society participation, Article 
11(1) of the Treaty obliges EU institutions to ensure by appropriate means that 
citizens and representative associations have the opportunity to make known 
and publicly exchange their views in all areas of Union action. The institutions 
shall maintain an open, transparent and regular dialogue with representative 
associations and civil society (Article 11(2))  

The EU legal framework for free access to information is also strengthened 
by the EU Charter on Fundamental Rights.41  The Charter is now Part II of the 
European Treaty and binding for all member states, and includes as fundamen-
tal rights of Union citizenship the right to good administration (Art. 41) and the 

36  Official Journal of the EU, L 145, 31 May 2001.
37  Chief among them are Directive 2003/4/EC of 28 January 2003 on public ac-

cess to environmental information, repealing Council Directive 90/313/EEC; 
Directive 95/46/EC of 24 October 1995 on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such 
data (data protection directive); and Directive 2003/98/EC of 17 November 
2003 on the re-use of public sector information.

38 For a detailed account on the pertinent case law of the ECJ see: May C., “Transparency in EU 
Institutional Law: A Practitioner’s Handbook”, 2008, Cameron May Limited.  

39  OECD, “The Right to Open Public Administrations in Europe: Emerging Legal Standards,  
supra note 21, pp. 7-9.

40 Article 9-11 of the consolidated Treaty. The consolidated version of the Treaty was 
published in the Official Journal of the EU C83/13, 30 March, 2010. 

41 Official Journal of the EU C 364/1, 18 December, 2000.
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right to complain to the European Ombudsman against maladministration by 
the Union’s institutions and bodies (Art. 43).

Finally, the Treaty on the Functioning of the European Union further bol-
sters the legal protection of a right to free access to public data.42 Article 15 of 
the Treaty mandates the EU institutions, bodies, offices and agencies to conduct 
their work as openly as possible, in order to promote good governance and en-
sure the participation of civil society (Para. 1). It also envisages that the Euro-
pean Parliament shall meet in public, as shall the Council when considering and 
voting on a draft legislative act (Para 2). Furthermore, Article 15 of the Treaty 
guarantees to any citizen of the Union, and any natural or legal person residing 
or having its registered office in a Member State, a right of access to documents 
of the Union institutions, bodies, offices and agencies, whatever their medium, 
subject to the principles and the conditions set out in the Treaty. General prin-
ciples and limits on grounds of public or private interest governing a right of 
access to public data shall be determined by the European Parliament and the 
Council, by means of regulations, acting in accordance with the ordinary leg-
islative procedure. Each EU institution, body, office or agency shall ensure that 
its proceedings are transparent and shall elaborate in its own Rules of Procedure 
specific provisions regarding access to its documents, in accordance with the 
pertinent regulations. On the other hand, the Court of Justice, the European 
Central Bank and the European Investment Bank shall be subject to the pre-
scribed disclosure requirements only when exercising their administrative tasks, 
while the European Parliament and the Council shall ensure publication of the 
documents relating to the legislative procedure (Para. 3). 

FREE ACCESS TO DATA OF PUBIC SIGNIFICANCE: SOME 
REGRESSIVE DEVELOPMENTS

Despite domestic and international legal standards protecting the right to 
free access to information, recent developments in some countries testify that 
their full implementation remains an ongoing challenge. For example, only a 
week after the Government of Hungary presented its ‘Open ‘Government Part-
nership’ action plan,43 on April 28, 2013, MPs from the ruling coalition initiated 

42 Official Journal of the EU C 115/7, 9 May,2008 (consolidated version).
43 The Open Government Partnership (OGP) is a new multilateral initiative that seeks to se-

cure concrete commitments from governments around the globe to promote transparency, 
empower citizens, fight corruption and utilize new technologies to strengthen good gover-
nance. OGP is overseen by a steering committee composed of governments and CSOs. To 
become a member of OGP, participating countries must accede to the Open Government 
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in Parliament amendments to the Freedom of Information Act which, despite 
the public outcry, were passed under the urgent procedure only two days after 
they had been introduced to the Parliament’s floor. According to watch dog or-
ganizations, the amendments will undermine freedom to information in several 
important ways.  First, the full access to data of public significance is limited to 
two government’s oversight bodies, the State Audit Office (ÁSZ) and the Gov-
ernment Control Office (KEHI), while the general public is no longer put on 
equal footing with those bodies. Second, the amendments provide for a narrower 
definition of public data thereby limiting the scope of legal action should public 
institutions fail to provide requested information. Third, the amendments allow 
public institutions to deny request for access to information which they find 
“excessive”. Since the amendments do not specify what is deemed excessive, it is 
argued that public institutions are granted a great deal of unwarranted discre-
tionary power in this respect. A number of watchdog organizations have called 
on President not to sign amendments into law and have filed a request with the 
Constitution Court for preliminary hearing on the amendments.44 

In Denmark, in April 2013, the Government introduced to Parliament 
amendments to the Freedom of Information Act, which have stirred some con-
troversy. Perhaps the most contentious part of the amendments is a section 
which will impede access to preliminary and advisory ministerial documents 
developed during the policy creation process. The Government has justified this 
novelty by the need to create room for confidential exchanges among the line 
ministries and agencies in the initial phase of developing public policy docu-
ments. It is argued however that the amendments, if enacted in the current form, 
will have an adverse impact on the Denmark’s international transparency stand-
ing and will undermine the watch dog role of the media.45 

In South Africa the Parliament has recently passed contentious secrecy act, 
which will expand the government’s power to restrict access to information that 
the government classifies as secret. The act imposes severe penalties, including 
jail terms, on journalists which are found in the breach of the act. It is expected 

Declaration; deliver a country action plan developed through public consultations; and 
commit to independent progress reporting. The OGP was formally launched on September 
20, 2011 by the United States, Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, Philippines, South Africa, 
and United Kingdom. Thus far 47 additional countries have committed to the initiative. 
http://www.opengovpartnership.org

44 See “Disturbing Trends on Restrictions Affecting Participation and Access to Information”,  
http://ecnl.org/index.php?part=14news&nwid=438

45 http://www.freedominfo.org/2013/04/opposition-builds-in-denmark-to-foi-amendment-
proposal/
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that the act will be challenged before the Constitutional Court, should the Presi-
dent sign it into law. These legislative developments underscore inter alia the 
ongoing role of the international standards pertinent to freedom of speech in 
ensuring a right to free access to public data (supra, Chapter 3).46

CONCLUSIONS

The issue of public administration reforms needs to be placed in the context 
of good governance, transparency, rule of law and greater democratic plural-
ism, in order to achieve the requirements of more efficient and more transpar-
ent public administration.  Although the requirement for a transparent public 
administration is not new, the last two decades have seen a spike of legislative 
measures and administrative reforms in the EU member states (but also candi-
date countries) aimed at ensuring more administration transparency, including 
an easier access to information held by the public authorities. In this respect, 
administrative transparency is not only increasingly recognized by courts, con-
stitutions and international treaties as a fundamental human right, but has also 
been perceived as one of key freedoms essential for economic and social devel-
opment, as well as attracting foreign investment. In many ways, free access to 
data of public significance is now regarded one of key institutional pillows which 
make the work of public authority more transparent and closer to citizens. No 
reform of public administration stands chances to succeed without a proper le-
gal framework for a free access to public data and effective legal remedies in 
place to enforce this right. Free access to public data serves several important 
functions, which underscore the role of citizen participation in ensuring trans-
parency of public institutions. First, it enables citizens to more closely participate 
in public decision-making processes. Second, it strengthens citizens’ watchdog 
over the government and thus helps in preventing corruption and other forms 
of maladministration. Third, it strengthens the legitimacy of administration as 
public service for citizens. 

The last two decades have seen the evolvement of free access to informa-
tion from a “favor” which was granted to the public at the discretion of the ad-
ministration to a distinct human right which is afforded robust domestic and 
international protection. However, reform of public administration — and in 
that context securing a right to free access to public datа — remains an ongo-
ing challenge, as recent developments in Hungary, Denmark and South Africa 

46 http://www.nytimes.com/2013/04/26/world/africa/south-africa-lawmakers-pass-conten-
tious-secrecy-bill.html?smid=tw-share&_r=2&
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manifestly testify. Those developments also seem to suggest that — in addition 
to legal safeguards provided in domestic and international instruments — in-
formed and engaged public, including robust civil society and independent me-
dia, are needed in order to ensure the full implementation of a right to free ac-
cess to public data and citizen participation in the conduct of pubic authorities.  
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REZIME

У овом чланку анализира се улога грађанске партиципације у реформи 
јавне управе, са посебним освртом на међународне стандарде од значаја 
за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног зна-
чаја, као једном од људских права које омогућава грађанима да допринесу 
транспарентнијем раду јавне управе. Чланак је подељен на четири погла-
вља. У првом поглављу разматрају се општа питања од значаја за учешће 
грађана у обликовању и примени јавних политика. 

У другом поглављу анализирају се основни принципи јавне управе у 
Европској унији. Указује се на улогу Европског суда правде у развоју ових 
принципа, имајући у виду различите стандарде у земљама-чланицама 
Уније. На основу принципа које је у својој пракси развио Европски суд, 
могу се препознати следећи захтеви тзв. „Европског приступа“ на којем се 
заснива модерна јавна управа: 1) правна сигурност и предвидивост; 2) от-
вореност и транспарентност; 3) одговорност; 4) ефикасност и експедитив-
ност. Ово поглавље такође указује на различито значење термина отворе-
ност и транспарентност у контексту јавне управе. 

У трећем поглављу анализирају се међународни стандарди од значаја 
за право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Посебна 
пажња посвећена је Евопској конвенцији о људским правима и Конвенцији 
о приступу службеним документима Савета Европе, као и релевантним 
инструментима Европске уније. Када је реч о Евопској конвенцији, ука-
зује се на релевантну праксу Европског суда за људска права која показује 
како је евалуирао став Суда у погледу садржине права на слободу говора 
и изражавања, као и на значај овог процеса за осигурање правне заштите 
приступу информацијама од јавног значаја. Кад је реч о Европској унији, 
указује се како је приступ информацијама од јавног значаја евалуирао од 
дискреционог права институција Уније до посебног права  грађана и прав-
них лица на територији Уније које ужива пуну заштиту Уговора о Европ-
ској унији, Уговора о функционисању Европске уније и других релеатних 
правних извора Уније, о чијој се примени стара Европски суд правде. 

У четвртом поглављу анализирају се рецентни трендови у појединим 
земљама који указују на покушаје сужавања права на слободан приступ 
нформацијама од јавног значаја. Констатује се да ови трендови указују да 
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је, осим одговарајуће правне инфраструктуре, неопходно вибрантно ци-
вилно друштво и слободни медији, како би се осигурала пуна примена 
права на слободан приступ јавним информацијама и контрола јавне упра-
ве од стране грађана.

 
 
 

Овај рад је примљен 09.05.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 22.05.2013. године.
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др Слађана Чабрило, доцент1

Универзитет Едуконс, Сремска Каменица – Нови Сад, Факултет за 
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мр Татјана Савић-Шикопарија2
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ИСТРАЖИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У ФУНКЦИЈИ 
УПРАВЉАЊА ПРОМЕНАМА У ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА

САЖЕТАК: На конфликте треба гледати као на саставни 
део живота и рада сваког појединца. У циљу сагледавања из-
вора, начина манифестовања и решавања конфликата у јав-
ним предузећима, која су у транзиционим земљама услед 
процеса реформе јавног сектора и приватизације посебно 
изложена организационим конфликтима, у раду је приказано 
емпиријско истраживање, које је спроведено техником упит-
ника у два јавна предузећа на територији Новог Сада. Циљеви 
емпиријског истраживања су били провера ставова запосле-
них према конфликтима и стиловима решавања конфликата, 

1 sladjana.cabrilo@educons.edu.rs
2 tanja.sikoparija@gmail.com
3 tamara.klicek@gmail.com
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као и утврђивање врсте, величине и најчешћих извора конф-
ликата у јавним предузећима. 

Резултати спроведеног истраживања у два одабрана јавна 
предузећа показују да су међуљудски конфликти и расправе 
на радном месту у посматраним предузећима ретка појава 
и да се најчешће ради о малим конфликтима на личном ни-
воу. Резултати такође указују да је најснажнији потенцијални 
извор конфликата у посматраним предузећима лош систем 
награђивања и да запослени приликом решавања конфли-
ката најчешће примењују колаборацију. Ово истраживање 
може послужити као полазна основа будућих истраживања 
са циљем испитивања корелација између конфликта и ефи-
касности спровођења промена у јавним предузећима. 

  Кључне речи: Конфликти, јавна предузећа, јавни сектор, 
управљање променама...

  УВОД

Последњих тридесет година, организације су услед глобализације и 
убрзаног технолошког развоја изложене великим променама у окружењу. 
Најчешће организационе промене представљају низ промена у организа-
ционој култури, вредностима и веровањима запослених, који се веома спо-
ро и веома тешко мењају. Разликују се три основна циља организационих 
промена4:

•	 адаптација организације у односу на промене у окружењу,

•	 промена у организационом понашању запослених,

•	 промене у функцији управљања.

У циљу опстанка и конкурентности у таквом брзо променљивом ок-
ружењу, савремене организације су приморане да се флексибилно прила-
гођавају променљивим захтевима тржишта, и да све већу пажњу посвећују 
променама унутар организације. Ове промене обухватају иновирање про-

4 Грубић-Нешић, Л., Чабрило С., Баријере за успешно управљање променама у јавном 
сектору Војводине, Политичка ревија, 1/2010, 2010, стр. 331-344.
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извода и услуга, иновирање пословних процеса, промене организационе 
структуре, организационе културе и промене многих других важних еле-
мената организације. 

Према Џону Котеру5 промене је могуће водити, а то подразумева низ 
сложених активности у правцу успостављања заједничке визије, поделе 
улога и одговорности, стварања атмосфере поверења у којој се формира 
позитиван однос према агенту промене и самој промени. 

Приликом управљања променама неопходно је следити пет фаза упра-
вљања променом односно развојем и то по дефинисаном редоследу6:

1. Дефинисање циљева и задатака који се желе остварити променама.

2. Дефинисање структуре, врсте, места и начина спровођења проме-
на.

3. Развој или прибављање иновираних или нових технолошких ре-
шења (елемената).

4. Стварање услова за спровођење промена у текућем функциони-
сању (стању).

5. Спровођење и мониторинг спровођења промена у текућем функ-
ционисању (стању).

Свака организација мора да се мења, јер једино што је извесно уколико 
се она не прилагођава окружењу, јесте њен крај и нестанак са тржишта. 
При томе је, проналажење адекватне промене брз и лак задатак, док је им-
плементација те промене много тежи задатак, јер успех и трајност промена 
зависе од људског потенцијала и спремности чланова организације да се 
мењају. Запослени најаву увођења промена од стране менаџмента углав-
ном дочекују са извесном неверицом и страхом, па је отпор променама сас-
тавни део процеса спровођења промена у организацији. Разлози за отпор 
променама су бројни. Ипак, најчешћи извор супростављања променама 
јесте страх за губитак статуса и позиција у организацији, који је условљен 
недовољном спремношћу на промене или неповерењем у сопствена знања 
и вештине. 

5 Котер, Џ., Вођење промене, Желнид, Београд, 1998
6 Ђурић, З.,Управљање променама, Универзитет „Браћа Карић“ – Факултет за предузет-

ни менаџмент, Нови Сад, 2004, стр. 22.
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Конфликти су саставни део отпора на промене и процеса спровођења 
промена, и јављају се чак и уколико се спровођење промена пажљиво ис-
планира и реализује. Уколико се конфликти у организацији дочекају не-
спремно, они могу да угрозе брзину и успех имплементације промена. 
Постоје различити приступи сагледавању утицаја конфликта на радни 
учинак запослених. Традиционални приступ истиче да су конфликти не-
гативни и да их треба избегавати, јер указују на проблеме. Са друге стране, 
савремено схватање конфликта узима да су конфликти саставни и неиз-
бежни резултат заједничког рада различитих појединаца и да нису оба-
везно негативни, јер често имају потенцијал да постану позитивна сила у 
радном учинку. Врло је неопрезно оцењивати конфликте у организацији 
као лоше или добре. Да ли је конфликт лош или добар за организацију за-
виси од његових последица. У циљу ефикасног решавања конфликата, не-
опходно је да менаџмент зна да препозна конфликт и узорке настанка, као 
и да примени одговараће технике и методе којима ће решавање конфликта 
имати позитивне последице за организацију. 

ПОЈАМ ОРГАНИЗАЦИОНОГ КОНФЛИКТА 

Иако су сазнања о конфликтима скромна и недовољно истражена, фе-
номен међуљудских конфликата изазива велико интердисциплинарно за-
нимање и представља предмет истраживања различитих наука. Међутим, 
и поред великог интересовања које за ову област показују првенствено со-
циологија, психологија и организационе науке, достигнута сазнања нису 
довољна да би обезбедила предвиђања и управљање конфликтима међу 
људима, јер је човек често непредвидив у одређеним ситуацијама7.

Значај изучавања проблема конфликата је вишеструк. Он је првен-
ствено у томе што је највећи број људи, али и друштвених група склон да 
неспоразуме у међусобним односима решава конфликтима, који су често 
обележавали историјске епохе. „Историја људских цивилизација је омеђе-
на разноразним ратовима и сударима, који су у основи имали некакав кон-
фликт, често и веома безначајан.“8 

7 Михаиловић Д., Ристић С., Менаџмент – људска страна, Факултет техничких наука 
Нови Сад 2006., стр 239.

8 Михаиловић Д., Ристић С., Менаџмент -људска страна, Факултет техничких наука 
Нови Сад 2006., стр 239.
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Под организационим конфликтима подразумева се неслагање између 
два или више члана организације или група, које се појављује услед тога 
што деле ретке ресурсе, радне задатке, имају различите циљеве, ставо-
ве или перцепције. У контексту организационог понашања, термин кон-
фликт првенствено описује примере када јединице или појединаци уну-
тар једне организације раде један против другог, уместо један са другим. 
Конфликт је процес у којем једна страна сматра да је нека друга страна 
предузела, или намерава да предузме, неку акцију која ће имати негативне 
последице по њене главне интересе. Бранећи своје потребе, циљеве, инте-
ресе и схватања, чланови организације се нађу у сукобу, што даље може 
имати негативне последице на пословне процесе и међуљудске односе.

Основни узроци конфликата су неусаглашени интереси и вредности 
супротних страна (код неких аутора начин руковођења или незадовоља-
вајући начин расподеле плата)9. У литератури која се бави конфликтима, 
као најопштији узроци конфликата спомињу се организациони, техно-
лошки и економски услови рада који подразумевају лоше економско стање, 
лоше услове рада, неадекватну поделу посла, ниске личне дохотке10. 

Постоје различите теорије које полазе од различитих становишта веза-
них за друштвену функцију конфликта и његову конотацију, у смислу по-
зитивног или негативног ефекта на понашање појединца, групе и друштва 
у целини. Сва гледишта о конфликту можемо сврстати у две групе11:

а)  плуралистичко гледиште и 

б)  гледиште са становишта међуљудских односа. 

Сукоби се одговарајућим методама и техникама могу решавати, одр-
жавати и усмеравати ка путу ефикасног остварења циљева организа-
ције, али и циљева запослених који су у сукобу. Стварање и одржавање 
позитивних међуљудских односа и организационе климе тражи вештине 
ефективног управљања конфликтима у организацији. Немогућност кон-
структивног регулисања конфликта представља извор несклада у односи-
ма међу људима и умањује појединачни и организациони учинак. Уколико 
се конфликтом не управља на адекватан начин, он може проузорковати 
непријатељско понашање, насиље, уништавање међуљудских односа у ор-
ганизацији и у најгорем сценарију распад организације. Са друге стране, 

9 Бојановић, Р. Психологија међуљудских односа, Београд,1998.
10 Sansford, R, Human Relations,Columbus,Ohio,1973
11 Luthans, Organizational Behavior, New York: McGrow Hill, 1989.
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уколико се конфликт држи под контролом и њиме адекватно управља, он 
може постати конструктиван и имати позитивне последице за организа-
цију. Конфликт некада може стимулисати промене, иновативност и креа-
тивност и позитивно утицати на међуљудске односе. 

УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Јавна предузећа су пословно-технолошки системи и организационо-
економске јединице преко којих се сходно Уставу и закону остварује јавни 
интерес у свим оним делатностима које се остварују као тржишно одржи-
ве, технолошки прихватљиве и тржишном амбијенту прилагођене јавне 
функције.12

Јавно предузеће се оснива и послује ради: обезбеђивања трајног оба-
вљања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга; развоја и унапређивања обављања делат-
ности од општег интереса; обезбеђивања техничко-технолошког и економ-
ског јединства система и усклађености његовог развоја; стицања добити; 
остваривања другог законом утврђеног интереса. Оснива га држава, од-
носно јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина. Делатнос-
ти од општег интереса јесу делатности које су као  такве одређене законом 
у области: производње, преноса и дистрибуције електричне  енергије; про-
изводње и прераде угља; истраживања, производње, прераде, транспорта 
и дистрибуције нафте и природног и течног гаса; промета нафте и нафтних 
деривата; железничког, поштанског и ваздушног саобраћаја; телекомуни-
кација; издавања службеног гласила Републике Србије; информисања; из-
давања уџбеника; коришћења, управљања, заштите и унапређивања доба-
ра од општег интереса (воде, путеви, минералне сировине, шуме, пловне 
реке, језера, обале, бање, дивљач), као и комуналне делатности. 

Јавно предузеће се оснива и послује у складу са Законом о јавним пре-
дузећима и обављању делатности од општег интереса. С обзиром на то да 
јавно предузеће обавља делатност од општег интереса, а оснива га држава, 
односно јединица локалне самоуправе, по сили природе је оно монопо-
листичко предузеће, тако да је неопходно кориснике услуга ових преду-
зећа заштитити од свих негативних карактеристика везаних за овај облик 
недостатака конкуренције.� Зато се врло често помиње да је потребно да је 

12 Костадиновић Светолик, Управљање јавним сектором, Београд, 2002, стр. 26.
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испуњен најмање један критеријум – природни монопол, државно влас-
ништво или државна контрола, да би се неко предузеће могло сматрати 
јавним.

Предузећа која обављају делатности од општег интереса, могу користи-
ти и средства у државној и другим облицима својине, у складу са законом 
којим се уређује обављање делатности од општег интереса, оснивачким 
актом и уговором. Јавна предузећа и привредна друштва са већинским 
учешћем државног капитала, која обављају делатност од општег интереса, 
имају своју имовину којом управљају и располажу у складу са законом, 
оснивачким актом и уговором. Привредна друштва са приватним капи-
талом, односно привредна друштва са већинским учешћем приватног ка-
питала, која обављају делатност од општег интереса, имају своју имовину 
којом управљају и располажу у складу са законом којим се уређује правни 
положај привредних друштава, оснивачким актом и уговором.13

Постоји мноштво аргумената из економске теорије који се помињу по-
водом формирања јавних предузећа. Аргумент у прилог оснивању јавних 
предузећа у јавном власништву је недовољна ефикасност тржишног ме-
ханизма у обезбеђивању јавних добара. Приватна иницијатива се слабо 
испољава у овом подручју делатности. Потребна су значајна иницијална 
улагања, посебно када је реч о инфраструктурним делатностима. 

Аргумент у прилог оснивању јавних предузећа јесте и постојање при-
вредних грана које имају карактеристике природног монопола. У при-
родне монополе се убрајају електропривреда, железница, водопривреда, 
дистрибуција природног гаса итд. Заједничко својство ових делатности је 
неопходност великих улагања. Да би при релативно ниском нивоу цена 
остварила довољан износ прихода за покриће високих трошкова посло-
вања, појединачна предузећа у овим привредним гранама морају имати 
велики број корисника својих производа и услуга. Стога је нерационално 
постојање већег броја предузећа која задовољавају исте потребе, јер онда 
ниједно од њих није довољно велико да ужива ефекте економије обима. 
Зато је економски нерационално било какво решење осим монопола, али 
је боље да то буду јавно контролисани монополи, него приватни монополи, 
где би приватник био вођен искључиво профитом.

13 Илић Милена; Радновић Бранислав, Обезбеђење квалитета у јавним предузећима на 
примеру ЈП „Градско стамбено Београд“, ЈП “Градско стамбено” Београд, (2009) стр. 
102.
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Следећи аргумент за постојање јавних предузећа је могућност вођења 
економске политике, јер се управљањем јавним предузећима може ути-
цати на решавање проблема целе привреде. Зато се јавним предузећима 
приписују и шири социјални циљеви као што су отварање нових радних 
места или спречавање раста незапослености. Такође, и одбрамбени разло-
зи и производња у војној и наменској индустрији могу бити оправдање за 
оснивање јавних предузећа.

КОНФЛИКТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КАО ПОСЛЕДИЦА 
РЕФОРМЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Општи је утисак да је јавни сектор у Републици Србији, посебно инсти-
туције које имају директан контакт и сервисирају захтеве обичних грађа-
на, пример неуређености и неефикасности. 

У транзиционим земљама, као што је Србија, која је кандидат за члан-
ство у ЕУ, најозбиљнији услов за пријем у чланство је управо реформа 
јавног сектора. Реформа јавног сектора се дефинише као „промишљене 
промене структуре и процеса у организацијама из јавног сектора са циљем 
да оне у неким сегментима послују боље“14.

Свеобухватна реформа јавног сектора свакако мора да обухвати: из-
градњу административних капацитета, јачање капацитета стратегија и по-
литика, институционалну реформу, смањење (downsizing) државне служ-
бе. Неопходне активности приликом реформе јавног сектора представљају 
широк спектар промена, које је неопходно спровести како би се створио 
ефикасан и делотворан јавни сектор.

Спровођење промена у организацијама јавног сектора захтева15: ос-
мишљавање циљева и стратегија којима се пожељни циљеви могу оства-
рити на најповољнији начин за све актере. 

За очекивати је да ће читав низ промена, које се спроводе у јавним пре-
дузећима, или морати да се спроведу у предузећима која до сада нису запо-
чела спровођење неопходних промена, свакако пратити одређени отпори 

14 Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интерса („Сл. гласник 
РС“, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон)

15 Pollitt i Bouckaert , Public Management Reform: A Comparative Analysis, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 2004.
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променама и конфликти, који ће се јављати као баријере успешном спро-
вођењу промена. Страх од губитка посла и други страхови запослених у 
јавним предузећима, утичу на радну атмосферу коју у јавним предузећима 
карактерише напетост, нервоза, нетолеранција, итд. Отпори променама и 
конфликти који се јављају као последица недовољне спремности на про-
мене запослених у јавним предузећима, могу бити врло важни фактори у 
процесу спровођењу реформских процеса. Зато су истраживања у домену 
отпора променама и ставова запослених у јавним предузећима према кон-
фликтима значајна, јер резултати тих истраживања доприносе конципи-
рању најадекватнијих стратегија и тактика спровођења промена у јавним 
предузећима16.

ИСТРАЖИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Проблем истраживања

Различите организације имају различите приступе конфликтима. Ос-
новна проблематика овог рада јесте у ставовима према конфликтима, који 
представљају врло важан елемент у ефективном управљању променама.  

Услед честих промена и неизвесности које те промене доносе са собом, 
организације су приморане да се стално прилагођавају различитим ситу-
ацијама у циљу одржавања конкурентности на тржишту. Такође, своје за-
послене морају стално да едукују о новонасталим променама, како би на 
тај начин спречиле настајање конфликата. Уколико  не би пратиле корак 
са развојем технологије и напретком модерног доба, не би могле да стекну 
конкурентску предност, нити да опстану на тржишту.

Како је управљање променама саставни део савременог менаџмента, 
може се рећи да не постоји менаџмент без конфликата. Промене су појава 
којом треба управљати, а како постоје различити стилови управљања чес-
то долази до конфликата због различитих интереса који настају самим тим 
променама. Успех код управљања променама јесте у томе да се деструктив-
ни конфликт претвори у конструктивни. Решавање сваке врсте конфли-
ката у организацији је битно за нормално функционисање организације. 
Комуникација и узајамно поштовање су основно оруђе да се краткотрајна 

16 Грубић-Нешић, Л., Чабрило, С., Баријере за успешно спровођење промена у јавном 
сектору Војводине, Политичка ревија, 1/2010, стр. 331-344, 2010.
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неуравнотеженост у интересима изглади и конфликти интереса постану  
конструктивни. Због тога се ефективан менаџмент заснива на тимском 
раду који се одвија кроз узајамно поверење и поштовање, добру комуни-
цију и спремност за промене. 

У циљу подизања ефикасности и ефективности јавних предузећа у 
Србији, неопходне су реформе, које морају обухватати читав низ свеобух-
ватних промена. С обзиром на специфичности јавних предузећа, као и 
тренутно стање у погледу управљања променама, проблем истраживања у 
овом раду јесу конфликти у јавним предузећима, који се јављају као после-
дица неправовременог и неадекватног управљања променама и предста-
вљају снажан ометач у њиховом функционисању и пословању. 

Предмет, циљ и хипотезе истраживања

У циљу сагледавања извора, начина манифестовања и стилова реша-
вања конфликата у јавним предузећима која су у транзиционим земљама 
услед процеса реформе и приватизације посебно изложена организацио-
ним конфликтима, предмет емпиријског истраживања јесу ставови за-
послених у јавним предузећима у домену организационих конфликата. 

Циљ овог емпиријског истраживања је утврђивање врсте, величине и 
најчешћих извора конфликата, као и утврђивање стилова решавања конф-
ликата у јавним предузећима.

На основу предмета и циља рада, као и на основу посебног циља емпи-
ријског истраживања техником упитника, у овом раду су постављене три 
основне хипотезе:

ОХ-1 Запослени сматрају да су најчешћи међуљудски конфликти на 
радном месту, конфликти на личном нивоу.     

ОХ-2 Запослени сматрају да су лоши системи награђивања основни из-
вор конфликата.

ОХ-3 Запослени посматрају конфликт као битку у којој мора да се побе-
ди и примењују такмичарски стил решавања конфликата. 
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Инструмент истраживања

Приликом овог истраживања, коришћена је метода анкетирања и упит-
ник као инструмент истраживања. Коришћени упитник се састоји од чети-
ри дела и укупно 30 питања. Први део упитника се односи на опште демо-
графске податке о исптаницима (пол,  старост, образовање и радни стаж у 
организацији). Други део упитника се односи на испитивање фреквенције, 
извора и величине конфликата у организацији. У овом делу постављено 
је укупно пет питања, од чега се једно питање односило на фреквенцију 
међуљудских конфликата у којима је испитаник учествовао у последњих 
годину дана (испитаници су заокруживали један од пет понуђених од-
говора), док су следећа четири питања испитивала степен слагања са по-
нуђеним тврдњама, које су се односиле на величину и изворе међуљудских 
конфликата у њиховој организацији. У овом делу упитника је примењена 
Ликертова скала 1-5, где је 1– уопште се не слажем, а 5 – у потпуности се 
слажем. У трећем делу упитника се испитују ставови запослених према 
потенцијалним изворима конфликата у организацији. У оквиру овог дела 
понуђено је укупно 6 потенцијалних извора организационих конфликата, 
при чему су испитаници утврђивали постојање понуђених извора конфли-
ката у њиховој организацији одговорима „да“ и „не“. Четврти део упитника 
је конструисан за испитивање ставова испитаника према конфликтима и 
стиловима решавања конфликата у организацији. Овај део састоји се од 20 
тврдњи. Испитаници су уз помоћ Ликертове скале 1-5, изражавали степен 
слагања са наведеним тврдњама, које су се односиле на пет различитих 
стилова решавања конфликата: такмичење, колаборација, прилагођавање, 
избегавање и компромис. 

Узорак истраживања

Истраживање је спроведено у два одабрана јавна предузећа са тери-
торије Новог Сада. Анкетирано је укупно 150 запослених. Анкета је била 
анонимна, а број испитаника из одређеног јавног предузећа одредила је 
њихова вољност да учествују у овом истраживању. Испитаници су разли-
чити по полу, годинама старости, стручној спреми и годинама рада у одаб-
раним јавно комуналним предузећима. Истраживање је спроведено током 
2012. године. 

Од укупног броја испитаника, 54% су жене, а 46% су мушкарци. На 
графикону 1 је представљена структура узорка по полу а на графикону 2 
структура узорка по старости испитаника. 
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Графикон 1. Структура узорка по полу

Графикон 2. Структура узорка према старости испитаника

На графикону 3 је представљена структура узорка према степену 
стручне спреме испитаника. Највећи број испитаника (40%) има завршен 
факултет (висока стручна спрема), а следи по бројности група испитаника 
са завршеном средњом школом (36%). Знатно мање је испитаника са завр-
шеном вишом школом (14%) и испитаника са звањем мастера (8%). Најмање 
је испитаника, који су по степену стручне спреме квалификовани (2%), док 
у узорку није било испитаника са следећим стручним квалификацијама: 
нискоквалификовани, висококвалификовани, магистар и доктор наука. 
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Графикон 3. Структура узорка по степену стручне спреме 
(образовању) испитаника

Графикон 4. Структура узорка према дужини радног стажа 
испитаника у предузећу



110

С. ЧАБРИЛО, Т. САВИЂ-ШИКОПАРИЈА, Т. КЛИЧЕК ИСТРАЖИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У ФУНКЦИЈИ...

На основу графикона 4 могуће је закључити да највећи проценат испи-
таника (30%) ради мање од 5 година у одређеном јавно комуналном преду-
зећу, као и да следе по бројности групе испитаника које у одабраним пре-
дузећима раде од 6 до 10 година (20%) и између 11 и 15 година (20%).

Резултати истраживања и диксусија

У циљу испитивања фреквенције конфликата у одабраним јавним пре-
дузећима, испитаницима је постављено питање колико су се често нашли 
у међуљудским конфликтима и расправама на радном месту у последњих 
годину дана. Испитаници су могли да одаберу један од 5 понуђених одго-
вора (никада, ретко, понекад, често и готово свакодневно).  

Графикон 5. Фреквенција међуљудских конфликата и расправа на 
радном месту

На основу добијених резултата (Графикон 5), могуће је закључити да су 
међуљудски конфликти и расправе на радном месту у посматраним пре-
дузећима, према оцени запослених, ретка појава, јер је највећи проценат 
испитаника (38%) дао овакву оцену. Следе уједначене групе испитаника 
који су фреквенцију међуљудских конфликата и расправа на радном месту 
оценили као „понекад“ (22%), „никада“ (20%) и „често“ (20%). Оно што је 
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добро је да се међуљудски конфликти у посматраним организацијама, по 
оцени запослених, не дешавају свакодневно (0%). На основу добијених ре-
зултата могуће је закључити да запослени у одабраним јавним предузећи-
ма оцењују конфлике као ретку појаву, што је добро, као и резултат да нема 
испитаника, који су оценили да се свакодневно у последњих годину дана 
налазе у конфликтим ситуацијама на радном месту. Такође, испитаници 
имају различите оцене везано за фреквенцију организационих конфлика-
та, у складу са сопственим искуствима у погледу међуљудских конфликата 
на радном месту.

Следећа четири питања у оквиру друге групе питања у упитнику, ис-
питивала су величину (мали или велики конфликти) и изворе конфликата 
(начин обављања задатака или конфликти на личном нивоу-интерперсо-
нални конфликти) у посматраним предузећима. 

Посматрајући мале конфликте о начину обављања радних задатака до-
бијени су резултати да се највећи проценат испитаника (38%) делимично 
слаже, док се 6% у потпуности слаже да су међуљудски конфликти у јав-
ним предузећима мали конфликти око начина обављања задатака. Пос-
матрајући мале конфликте на личном нивоу добијени су резултати да се 
највећи проценат испитаника (36%) делимично слаже, док се 14% у потпу-
ности слаже да су међуљудски конфликти у јавним предузећима мали 
конфликти на личном нивоу. Резултати добијени у вези са великим кон-
фликтима о начину обављања радних задатака показују да се највећи број 
испитаника тј. 34% делимично слаже, а 10% се у потпуности слаже да су 
конфликти у организацији велики конфликти око начина обављања за-
датака. Резултати везани за велике конфликте на личном нивоу показују 
да се највећи број испитаника тј. 30% делимично слаже, а 10% се у потпу-
ности слаже да су конфликти у њиховим организацијама велики конфли-
кти на личном нивоу.

У трећем делу упитника испитивани су ставови запослених према 
потенцијалним изворима конфликата у организацији. Понуђено је укуп-
но шест потенцијалних извора организационих конфликата, при чему 
су испитаници утврђивали постојање понуђених феномена у њиховој 
организацији у већој мери, одговорима „да“ и „не“. Уколико посматрамо 
постојање наведених феномена као потенцијалних извора конфликата, 
на основу графикона 10 је могуће закључити да је потенцијално најснаж-
нији извор конфликата у посматраним јавним предузећима лош систем 
награђивања (22%), затим стрес, напетост, непријатељства и нервоза међу 
запосленима (19%), погрешна политика предузећа (18%), запослени сма-
трају да други угрожавају њихове интересе (17%), запослени пружају отпор 
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другим запосленима или се агресивно понашају (14%), док је потенцијално 
најслабији извор конфликата у јавним предузећима оскудица радних ре-
сурса (10%). 

Графикон 6. Постојање одређених феномена као потенцијалних 
извора конфликата у јавним предузећима 

Четврти део упитника је кроз испитивање степена слагања испитаника 
са тврдњама (Ликертова скала: од 1 – никада до 5 – увек), које су се одно-
силе на пет различитих стилова решавања конфликата (такмичење, кола-
борација, прилагођавање, избегавање, компромис) испитивао стил реша-
вања конфликата који се у посматраним јавно комуналним предузећима 
у највећој мери примењује приликом организационих конфликата. Сваки 
стил решавања конфликата испитиван је кроз степен слагања испитаника 
са четири наведене тврдње.

Стил решавања конфликата – ТАКМИЧЕЊЕ испитиван је кроз сле-
деће четири тврдње: 
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1. Тврдња број 17 у упитнику је гласила: Користим свој утицај или 
искуство да се донесе одлука каква мени одговара. 

2. Тврдња број 18 у упитнику је гласила: Врло сам убедљив када треба 
да се победи у расправи.

3. Тврдња број 28 у упитнику је гласила: Одлучан сам када треба ис-
трајати у некој идеји о решавању проблема.

4. Тврдња број 30 у упитнику је гласила: Уживам у ситуацијама где се 
треба такмичити и трудити да се победи.

Стил решавања конфликата – КОЛАБОРАЦИЈА испитиван је кроз сле-
деће четири тврдње: 

1. Тврдња број 11 у упитнику је гласила: Заједно са колегама покуша-
вам да истражим проблем како бисмо нашли решење које је свима 
прихватљиво. 

2. Тврдња број 14 у упитнику је гласила: Покушавам да спојим своје 
идеје са идејама сарадника како бисмо заједнички дошли до одлу-
ке.

3. Тврдња број 16 у упитнику је гласила: Трудим се да нађем средње 
решење како би изашли из пат позиције у разговорима.

4. Тврдња број 20 у упитнику је гласила: Размењујем тачне информа-
ције са сарадницима да бисмо уаједно решили проблем.

Стил решавања конфликата – ПРИЛАГОЂАВАЊЕ испитиван је кроз 
следеће четири тврдње: 

1. Тврдња број 12 у упитнику је гласила: Покушавам да задовољим 
потребе својих сарадника. 

2. Тврдња број 19 у упитнику је гласила: Прилагођавам се жељама 
својих сарадника.
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3. Тврдња број 21 у упитнику је гласила: Када смо у конфликту учи-
ним уступке својим сарадницима.

4. Тврдња број 26 у упитнику је гласила: Када смо у конфликту учи-
ним онако како моји сарадници предложе.

Стил решавања конфликата – ИЗБЕГАВАЊЕ испитиван је кроз сле-
деће четири тврдње: 

1. Тврдња број 13 у упитнику је гласила: Покушавам да избегнем да 
сам центар пажње када постоји конфликт. 

2. Тврдња број 15 у упитнику је гласила: Када размишљам другачије, 
избегавам отворене расправе са другима у томе.

3. Тврдња број 24 у упитнику је гласила: У разговорима са сарадници-
ма се трудим да избегнем неслагање око теме.

4. Тврдња број 25 у упитнику је гласила: Избегавам отворена сучеља-
вања са сарадницима.

Стил решавања конфликата – КОМПРОМИС испитиван је кроз сле-
деће четири тврдње: 

1. Тврдња број 22 у упитнику је гласила: Углавном ја предлажем ком-
промис како би разрешили наизглед безизлазне ситуације. 

2. Тврдња број 23 у упитнику је гласила: Преговарам са сарадницима 
како би могли постићи компромисе.

3. Тврдња број 27 у упитнику је гласила: И дајем и примам у расправи 
како би се пронашло средње решење.

4. Тврдња број 29 у упитнику је гласила: Покушавам да изнесем на 
чистац све што брине сваког од нас како би се проблеми решили на 
најбољи могући начин.
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У циљу свеобухватног сагледавања добијених резултата у домену при-
мене различитих стилова решавања конфликата у посматраним јавним 
предузећима, формирана је табела  1, која даје преглед средњих вредности 
примене свих стилова решавања конфликата.  

Табела 1. Преглед свих стилова решавања конфликата у посматраним 
предузећима

СТИЛ ТАКМИЧЕЊЕ

Тврдња 17 Тврдња 18 Тврдња 28 Тврдња 30
Средња 

вредност
3.08 3.23 3.85 3.44 3.40

СТИЛ КОЛАБОРАЦИЈА

Тврдња 11 Тврдња 14 Тврдња 16 Тврдња 20
Средња 

вредност
3.66 3.98 3.73 4.19 3.89

СТИЛ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ

Тврдња 12 Тврдња 19 Тврдња 21 Тврдња 26
Средња 

вредност
3.78 3.12 3.38 2.98 3.31

СТИЛ ИЗБЕГАВАЊЕ

Тврдња 13 Тврдња 15 Тврдња 24 Тврдња 25
Средња 

вредност
3.83 3.23 3.40 3.44 3.48

СТИЛ КОМПРОМИС

Тврдња 22 Тврдња 23 Тврдња 27 Тврдња 29
Средња 

вредност
3.48 3.66 3.94 3.86 3.74

Посматрајући примену различитих стилова решавања конфликата 
(графикон 7), могуће је извести закључак да запослени у посматраним јав-
ним предузећима најчешће примењују колаборацију као начин решавања 
међуљудских конфликата. Следе према примени компромис, избегавање 
и такмичење, док запослени у јавним предузећима најређе користе прила-
гођавање као један од могућих начина решавања конфликтних ситуација.  
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Графикон 7. Примена различитих стилова решавања конфликата у 
јавно комуналним предузећима

На основу другог дела упитника у којима су проверавани ставови за-
послених према величини (мали или велики) и изворима конфликата 
(начин обављања задатака или конфликти на личном нивоу – интерпер-
сонални конфликти) у посматраним предузећима, добијени су резултати 
приказани у табели 2.

Табела 2. Величина и извор конфликата у јавним предузећима

Проценат испитаника који су 
исказали делимично или потпуно 
слагање 

Мали конфликти око начина 
обављања задатака 44%

Мали конфликти на личном 
нивоу 50%

Велики конфликти око начина 
обављања задатака 44%

Велики конфликти на личном 
нивоу 40%



117

СТР.  97-122

Резултати приказани у табели 2, указују да је највећи број испитаника 
у посматраним јавним предузећима исказао делимично или потпуно сла-
гање да су најчешћи међуљудски конфликти у њиховом предузећу мали 
конфликти на личном нивоу (50%) и потврђује прву постављену хипотезу 
ОХ1 – „Запослени сматрају су најчешћи међуљудски конфликти на рад-
ном месту, конфликти на личном нивоу“.     

Приликом посматрања потенцијалних извора конфликата у преду-
зећима, на основу добијених резултата је изведен закључак да је потен-
цијално најснажнији извор конфликата у јавним предузећима лош систем 
награђивања. Након њега следе стрес, напетост, непријатељства и нерво-
за међу запосленима, погрешна политика предузећа, запослени сматрају 
да други угрожавају њихове интересе, запослени пружају отпор другим 
запосленима или се агресивно понашају, док је потенцијално најслабији 
извор конфликата у јавним предузећима оскудица радних ресурса. На овај 
начин је потврђена и друга постављена хипотеза  ОХ2 – „Запослени сма-
трају да су лоши системи награђивања основни извор конфликата“.

Посматрајући примену различитих стилова решавања конфликата 
у одабраним јавно комуналним предузећима, изведен је закључак да за-
послени у посматраним јавним предузећима најчешће примењују кола-
борацију као начин решавања међуљудских конфликата. Следе према 
примени компромис, избегавање и такмичење, док запослени у јавно ко-
муналним предузећима најређе користе прилагођавање као један од мо-
гућих начин решавања конфликтних ситуација. Овакав резултат одбацује 
трећу постављену хипотезу ОХ3 – „Запослени посматрају конфликт као 
битку у којој мора да се победи и примењују такмичарски стил реша-
вања конфликата“.  

ЗАКЉУЧАК

Конфликти међу запосленима су нормална појава и нису знак да се 
компанијом лоше управља. Неминовно је да ће се конфликти појавити 
тамо где постоји било каква интеракција међу људима који су различитих 
схватања, интереса и који деле ограничена средства и ресурсе за рад. Да 
ли ће конфликти имати позитивне или негативне исходе и последице за-
виси пре свега од њиховог узрока, али исто тако и од начина управљања и 
решавања. Управо зато је веома важно да менаџери у својим тимовима на 
време уоче и препознају потенцијалне конфликте како би их благовремено 
разрешили или предупредили. Такође сваки члан неког тима мора бити 
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спреман да на бази зреле и објективне процене ситуације слуша супротну 
страну – чак иако се не слаже са њеним мишљењем, направи компромис 
или инсистира на својој идеји, али само уз уважавање туђих ставова. Сва-
ка конфликтна ситуација у коју улазимо је јединствена и због тога је нај-
бољи приступ за њено решење онај који истиче флексибилност и бирање 
приступа који одговара тренутним околностима.

Решавање конфликата представља значајан елемент процеса спро-
вођења промена у организацијама и значајан проблем са којим се може 
поступати на два начина: 1) конфликти се могу игнорисати услед чега про-
блеми у организацији остају нерешени и током времена се продубљују; 2) 
откривањем извора конфликта, стављањем конфликта у функцију бољег 
решавања проблема и предузимањем позитивних корака према промени. 
Конфликти често носе негативне емоционалне реакције, фрустрације и 
незадовољство. Услед тога, они могу бити значајан чинилац очувања здра-
вља појединаца у организацији, па и у читавом друштву. Конфликти битно 
утичу на интеракције запослених и њихову комуникацију, и представљају 
утицајне факторе радне ефикасности.

Приликом спроведеног истраживања у два одабрана јавна предузећа 
са територије Новог Сада, утврђено је да су међуљудски конфликти и рас-
праве на радном месту у посматраним предузећима ретка појава и да се 
свакако не може говорити о свакодневним међуљудским конфликтима у 
овим јавним предузећима. Запослени у одабраним јавним предузећима 
оценили су да су најчешћи међуљудски конфликти у овим предузећима 
мали конфликти на личном нивоу. Следе мали и велики конфликти око 
начина обављања задатака, док су најређи међуљудски конфликти у овим 
предузећима – велики конфликти на личном нивоу. Најснажнији потен-
цијални извор конфликата у овим предузећима је лош систем награђи-
вања, а следе стрес, напетост, непријатељства и нервоза међу запосленима, 
погрешна политика предузећа, угрожавање интереса од стране запосле-
них, пружање отпора другим запосленима или агресивно понашање, док 
је потенцијално најслабији извор конфликата у овим предузећима оскуди-
ца радних ресурса. 

Начини, које најчешће примењују запослени приликом решавања 
међуљудских конфликата, представљају важну информацију за менаџ-
мент предузећа. Посматрајући одабрана јавна предузећа, изведен је закљу-
чак да запослени најчешће примењују колаборацију као начин решавања 
међуљудских конфликата. Следе према примени компромис, избегавање и 
такмичење, док запослени у јавно комуналним предузећима најређе кори-
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сте прилагођавање као један од могућих начина решавања конфликтних 
ситуација.  

Ово истраживање може послужити као полазна основа будућих ис-
траживања са циљем испитивања корелација између конфликта и ефикас-
ности спровођења промена у јавним предузећима.

 На конфликте треба гледати као на саставни део живота и рада сва-
ког појединца. Будући да смо људска бића, морамо научити да живимо са 
конфликтима, уколико желимо да сарадња са другим људима буде продук-
тивна. 

SUMMARY 
RESEARCHING CONFLICTS AS A FUNCTION OF 

CHANGE MANAGEMENT IN PUBLIC COMPANIES

The conflict should be seen as an integral part of each individual life and 
work. In transitional countries, such as Serbia, public sector organisations are 
particularly exposed to organisational conflicts due to the public sector reform 
as well as privatisation of public companies. In order to evaluate the sources and 
manifestations of conflicts as well as to identify how to manage these conflicts 
in public companies, the paper presents an empirical study, conducted by the 
questionnaire in two public companies in Novi Sad. The main goals were to test 
the employees’ attitudes towards conflicts and styles of conflict resolution, as 
well as determining the type, size, and the most common sources of conflicts in 
the public sector.

The results in two selected public companies show that interpersonal 
conflicts at the workplace in the surveyed companies are rare and usually they 
are small conflicts on a personal level. The results also indicate that the most 
powerful potential source of conflict in the observed companies is a poor reward 
system and that the employees commonly use collaboration to resolve the 
conflict situation. This study can serve as a baseline for future studies designed 
to examine the correlation between conflicts and the effectiveness of change 
management in the public sector.
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RESUME

Although conflict knowledge is modest and insufficiently researched, the 
phenomenon of interpersonal conflicts cause great interdisciplinary interest and 
is the topic of various sciences.

Conflict resolution is an important element in the implementation of 
organizational changes and a significant problem that can be treated in a twofold 
manner: 1) conflicts can be ignored causing problems to remain unresolved and 
to deepen over time, and 2) sources of conflict can be detected in order to solve 
the problem better and take positive steps toward change. Conflicts often create 
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negative emotional reactions, frustration and dissatisfaction. Thereby, they can 
be important factors for individual health preservation in the organization, 
and in whole society. Conflicts significantly affect employee interaction and 
communication, and influence work efficiency.

Conflicts should be regarded as integral parts of life and work of every 
individual. Conflicts between employees are normal and they are not a sign 
that the company is being mismanaged. Conflict is an inevitable outcome of 
interaction among people having different beliefs and interests, and sharing 
limited funds and resources. Whether conflicts will have positive or negative 
outcomes and consequences depend primarily upon their causes, but also 
upon conflict management and resolution. That is why it is very important 
that managers detect and identify potential conflicts in their teams, in order to 
resolve them promptly or prevent them on time.

Since change management is an integral part of modern management, it 
can be said that there is no management without conflicts. Changes should be 
managed; different management styles often lead to conflicts because of different 
interests that arise from changes themselves. The success of change management 
is to turn a destructive conflict into a constructive one. Conflict resolution in 
the organization is essential for its normal functioning. Communication and 
mutual respect are essential tools to reconcile temporary imbalance of interests 
and an excellent way for conflicts of interest to become constructive. Therefore, 
effective management is based on teamwork carried out through mutual trust 
and respect, good communication and willingness to change.

In order to improve the efficiency and effectiveness of public companies in 
Serbia, reforms including a comprehensive series of changes are necessary. With 
regard to peculiarities of public companies and the current situation in terms of 
change management, this study researches conflicts in the public sector which 
occur as a result of untimely and inadequate change management and cause the 
strong disutility in their functioning.

In order to evaluate the sources and manifestations of conflict management 
in public companies that are in transition countries particularly exposed 
to organizational conflicts due to the process of public sector reforms and 
privatization, the paper presents the empirical study, conducted with a 
questionnaire technique in two public companies in Novi Sad. The goals of the 
empirical study are to test the employees’ attitudes towards conflict and styles 
of conflict resolution, and to determine the type, size, and the most common 
sources of conflicts in the public sector.
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The results of the research show that interpersonal conflicts and discussions 
in the workplaces in the surveyed public companies are little and usually 
personal. The results also indicate that the most powerful potential source of 
conflict in the surveyed enterprises is the poor reward system and that employees 
commonly use collaboration in conflict resolution. This study can serve as a 
baseline for future studies designed to examine the correlation between conflicts 
and effective change implementation in the public sector.

Овај рад је примљен 10.05.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 22.05.2013. године.
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др Саша Обрадовић, ванредни професор1
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др Борис Сиљковић, доцент3

Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу

СИРОМАШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА 
НЕУЈЕДНАЧЕНОГ ГЛОБАЛНОГ  РАЗВОЈА*

САЖЕТАК: У раду је дат компаративни приказ основних 
резултата истраживања у вези са сиромаштвом, као и запа-
жања аутора у вези са датом темом. Дају се одговори где је 
позиција Србије у односу на свет и шта треба предузети да би 
се стање сиромаштва поправило. Сиромаштво у свакој еко-
номији, а нарочито у мање развијеној, представља озбиљан 
и стално присутан проблем. Аутори настоје да изнесу основе 
мерења, дијагнозе, узроке, последице, као и начине решавања 
овог проблема са којим ће се и Република Србија суочавати у 
наредним деценијама. Дати су основни теоријски концепти, 
прикази и могућности решења овог глобалног феномена. Си-

1 sasaobra@yahoo.com
2 milenko.dzeletovic@gmail.com
3 boris_siljkovic@yahoo.com
 * Овај рад је део истраживачког пројекта под шифром 179015 (Изазови и перспективе 

структурних промена у Србији: Стратешки правци економског развоја и усклађивање 
са захтевима ЕУ), финансираног од стране Министарства за науку и технолошки 
развој Републике Србије.
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ромаштво се може једино смањити применом специфичних 
теоријских решења и економских мера у конретном случају, 
а које се у раду и предлажу. Сиромаштво се никада не може у 
потпуности елиминисати у економији, али се може извршити 
редукција и то само у дугом року, путем економског раста.

Кључне речи: сиромаштво, инвестиције, капитал, еконо-
мија, замка сиромаштва...

УВОД

Мерење сиромаштва отпочиње утврђивањем границе сиромаштва. 
Идеално дефинисана граница сиромаштва односила би се на доходак до-
маћинства пер капита, тако да би домаћинства била сврстана у категорију 
сиромашних, уколико су им примања испод утврђене границе. Запажања 
о сиромаштву варирају од земље до земље. Србија спада у најсиромашније 
земље Европе, што показују релативно новији подаци америчке Централне 
обавештајне агенције. ЦИА у редовном извештају на свом сајту упоређује 
низ индикатора друштвеног и економског развоја свих земаља Света. Пре-
ма подацима америчких обавештајаца, Србија је на 164. месту у свету по 
стопи раста реалног БДП, а на 100. месту по висини БДП по становнику 
(CIA, The World Factbook, 2010). Испод Србије на листи су остале земље 
Западног Балкана, што чини ово подручје свеукупно периферним са аспе-
кта развоја. Ни вредности осталих показатеља нису добре, што нажалост 
указује на дубоку укорењеност сиромаштва, као судбине у Србији. Тако на 
пример, по стопи раста становништва, Србија је на 225. месту, а просечна 
старост становништва је 41.1 година. По стопи смртности новорођенчади 
смо на 174. месту, док смо по укупној стопи смртности, при врху табеле 
(22. место) (CIA, The World Factbook, 2010). Све то указује да до сада донете 
мере у компарацији са остатком Света нису дале очекиване резултате и да 
је потребно хитно предузети низ економско-социјалних мера, како би се 
ови негативни трендови барем ублажили.

Као опште правило у светским размерама треба узети став, да што је 
земља богатија, то је виша национално дефинисана граница сиромаштва. 
Релативно сиромаштво односи се на примања испод национално дефини-
саног просека примања. Тако на пример, у већини ОЕЦД земаља се као 
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граница релативног сиромаштва узима од 40% до 70 % просечног дохотка 
пер капита. У земљама ЕУ третира се релативно сиромаштво, јер се већи-
ни грађана омогућава приближно сличан начин живота, а не минимум за 
преживљавање, као што је то случај са економски слабим земљама. Други 
разлог је што постоји ризик да минимални животни стандард, неопходан 
за опстанак, неће омогућити људима да учествују у нормалним друштве-
ним и културним активностима. То је у супротности са принципима јед-
накости и социјалне солидарности, што је и уграђено у документима ЕУ 
(Лисабонски Уговор, члан 10, ЕУ Право – Повеља о фундаменталним пра-
вима, члан 20, 21 и 51, Директива о расној једнакости (2000/43/ЕЦ), Дирек-
тива о једнакости при запошљавању(2000/78/ЕЦ)). 

Према подацима Владе Републике Србије, својевремено изнетим у ре-
зимеу Стратегије за смањење сиромаштва у Србији је око 20 % екстремно 
сиромашних становника – прима мање од 2,9 $ дневних прихода (нацио-
нално дефинисана (релативна) граница сиромаштва) тј. 6.000 динара ме-
сечно, од чега 10,6% (око 800.000 грађана Србије) живи на мање од 4.489 
динара месечно (Резиме Стратегије за смањење сиромаштва 2003: 11). 

Србија, по последњим расположивим подацима званичне статистике 
има око 7,9% становника испод апсолутне линије сиромаштва. По основу 
анкете о потрошњи домаћинства из 2008. године, категоријом сиромаш-
тва била су обухваћена сва домаћинства, где је потрошња била испод 7937 
динара по потрошачкој јединици. Показатељ релативног сиромаштва (60 
% медијане личне потрошње по потрошачкој јединици) указује на 13,2 % 
становника (http://www.prsp.gov.rs, 2010). Дубина и оштрина сиромаштва 
у 2010. години су се по неким проценама, драматично повећали за чак, 
100.000 становника (http://www.novosti.rs/vesti, 2010), иако је примећен ула-
зак у благи опоравак привреде (ниска стопа економског раста). Претходно 
побројани подаци су јако битни, јер показују да свакa кризa, поремећај и 
у крајњој линији, рецесија привреде убацује директно велики број грађа-
на Србије у зону сиромаштва и беде са свим проблемима које она носи. 
Проблем се додатно компликује у томе што, управо сиромашне категорије 
становника траже одступања од економски ефективних реформи, јер се 
креаторима економске политике намеће избор у корист правичности, на-
супрот ефикасности. 

Деградирани социјални слојеви су главна кочница брзих промена, које 
готово увек подразумевају смањење јавне потрошње тј. социјалних транс-
фера (узимање од свих, да би се дала подршка економски слабима). У ок-
виру стратегије за смањење сиромаштва у Србији идентификовано је осам 
категорија најугроженијих становника, који су и данас најподложнији 
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сиромаштву: 1. необразовани, без дипломе основне школе и функционал-
но неписмени;  2. незапослени и издржавана лица; 3. старији (65 година и 
више) и деца; 4. домаћинства са пет чланова и више; 5. старачка једночлана 
и двочлана домаћинства, нарочито на селу; 6. земљораднички пензионери; 
7. становници руралних подручја југоисточне и западне Србије; 8. избе-
глице, расељена лица, инвалиди и Роми (Стратегија за смањење сиромаш-
тва у Србији 2003: 14). 

СИРОМАШТВО КАО ГЛОБАЛНИ ФЕНОМЕН

Утврђивање животног стандарда је најлакше извести преко узимања 
података о реалном дохотку појединаца или домаћинстава. Исти ниво 
реалног дохотка у различитим земљама, не значи истовремено уједначе-
не вредности осталих параметара друштвеног и економског развоја. Пер 
капита доходак није никада довољан за комплетну слику о постигнутом 
животном стандарду, већ је потребно извршити допуну са осталим ва-
ријаблама. Међународно прихваћена граница сиромаштва својевремено 
је било примање од 1$ дневно по особи, тј. 1,08 $ у 1993. ППП јединицама, 
а од 2005. године, то је 1,25 $ (World Bank, Poverty Data: A Supplement to 
World Development Indicators 2008: 2). Тако на пример, по подацима Свет-
ске банке, у 2005. години, у екстремном сиромаштву живело је 1,4 млрд. 
људи (исти извор: 10). Апсолутно сиромаштво односи се на примања испод 
ове границе, где је ниво дохотка испод неопходног за испуњење минимума 
захтева за опстанком. 

Развојни програм Уједињених нација у ту сврху користи индексе ху-
маног развоја и сиромаштва (Human Development Report 2009: 171,191). 
Издвајање категорије сиромашних базирано је на обезбеђењу минимал-
но прихватљивог нивоа потрошње. По ППП методу, граница минималне 
потрошње дефинисана је као број јединица одређене валуте, којом се може 
купити она количина добара и услуга на домаћем тржишту, колико се у 
САД може купити за 1,25 $. Паритети куповне моћи су девизни курсеви 
којима се конвертује вредност једне валуте у друге, уз уједначавање њихо-
ве куповне моћи (исти извор: 7). За мерење сиромаштва по ППП методи, 
нпр. граница је oкo 38 $ месечно, што значи да ће се преко паритета обез-
бедити исти ниво потрошње у било којој земљи. Овако утврђена граница 
сиромаштва не узима у обзир, у потпуности, разлике у обрасцима потро-
шње и исхране у посматраним земљама. Сиромаштво не подразумева само 
низак доходак, потрошњу, слабу здравствену заштиту и образовање, већ је 
праћено и осећањем беспомоћности, угрожености и понижености. Сиро-
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машни људи нису слободни, јер су изложени већим ризицима на маргини 
преживљавања. 

У идентификовању глобалног сиромаштва, треба истаћи одлике ове 
категорије, с обзиром да преко милијарду људи живи у условима апсолут-
ног сиромаштва. Те карактеристике и данас важе, а њима је заједничко сле-
деће: 

•	 Земље ОЕЦД групације (oкo 15% светске популације) располажу 
са 83% свеукупног приватног богатства, док 64 најсиромашније 
земље Света (око 40% светског становништва) располаже са свега 
2% истог (Chilosi, 2010: 9).    

•	 Од три до четири петине дохотка сиромашних троши се на храну. 
Исхрана је монотона и лимитирана на житарице и нешто поврћа, а 
у неким регионима и мало меса и рибе (Hendry, 1988: 8).

•	 Скоро две петине апсолутно сиромашних људи живи у Јужној 
Азији, углавном у Индији и Бангладешу. Једна петина живи у Суб-
сахарској Африци, где су Нигерија и Етиопија са највећим бројем 
сиромашних становника. Остатак је сконцентрисан у Латинској 
Америци, (Бразил и Мексико имају највећи број сиромашних ста-
новника), Југоисточној Азији (Филипини и Индонезија) и Источној 
Азији (Кина). Око једне трећине светског сиромаштва сконцентри-
сано је у Субсахарској Африци, региону са највећим бројем сиро-
машних људи на свету (Nafziger, 1997: 149). 

•	 Највећи део сиромашних живи у руралним срединама, а оста-
ли у урбаним, пренасељеним, периферним подручјима (Human 
Development Report, 2009: 194).

•	 Већина сиромашних је неписмено, тј. не поседује чак једну или две 
године школовања. Као резултат, њихово знање и разумевање света 
је јако ограничено (Nafziger, 1997: 149). 

•	 Жене су у просеку угроженије од мушкараца. Запослене жене су у 
нижим категоријама зарада и карактерише их далеко већа стопа 
незапослености у односу на мушкарце. У домаћинствима са одрас-
лим мушкарцем, женама се често дају више сервилни послови, при 
чему су мушкарци фаворизовани у дистрибуцији дохотка и оста-
лих потрошачких добара (Amartya, 1993: 40, 49).
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•	 Посебно угрожена категорија су деца испод пет година живота, 
која живе у великим породицама у недовољно развијеним земљама 
(The State of the World›s Children 2008, Child Survival 2008: 114,117).

•	 Стара лица су изложенија сиромаштву у односу на остале група-
ције, што у основи зависи од издашности пензионог система (Fuchs 
et  al., 2006: 24). 

•	 Велики број сиромашних нема приступ путевима, тржиштима и 
осталим могућностима које нуди развој савремене цивилизације, 
тако да им недостаје „тежина“, путем које би утицали на политичке 
одлуке (Jazairy et al., 1992: 29).

•	 Најзаступљеније међу сиромашнима су по правилу, мањинске гру-
пе, попут Индијанаца у Латинској Америци или Рома у Европи.  

•	 Већина сиромашних ради као фармери, унајмљени радници, за-
натлије, ситни трговци и продавци, при чему не поседују никакву 
имовину. Мањи број самозапослених има мало парче земље, поне-
ки алат и неку од домаћих животиња. 

Једна од студија Светске Банке о томе како изгледа бити сиромашан, 
артикулисала је стратегију за редукцију сиромаштва (World Development 
Report 2000: 31,45). У оквиру овог истраживања, спроведеног у преко 60 зе-
маља, сиромашни људи су описали како изгледа осећај сталног понижења, 
беспомоћности и недостатка самопоуздања. Лоша животна искуства си-
ромашних људи повезана су са недостатком материјалних средстава, не-
могућношћу путовања изван локалне заједнице, сталним осећањем фру-
стрираности и недостатком вере и самопоштовања, услед немогућности 
задовољења примарних потреба. 

Изненађујућа је сличност у погледу резултата истраживања у различи-
тим земљама. Материјално благостање је зато изузетно важно. Недостатак 
хране, смештаја, обуће свуда је веома критичан проблем у разматрању си-
ромаштва. Сиромаштво је увек и свуда видљиво, и као такво, увод је у мно-
гобројне проблеме. Слаба исхрана води ка слабом здрављу, а слабо здравље 
води ка немогућности да се заради доходак. За многе сиромашне људе, ма-
теријално благостање значи слободу избора и могућност да се контроли-
ше сопствени живот. Због тога га многи упоређују са животом у затвору. 
Остаје једино нада да ће некад бити слободни. Осећај и дефиниција ма-
теријалног и друштвеног благостања су повезани са интергенерацијским 
трансфером, јер константна беспомоћност у погледу садашњег стварања 
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материјалног богатства неопходног за живот, утиче на пролонгирање си-
ромаштва и на будуће генерације. Рецепт који нуди Светска Банка за ре-
шење сиромаштва садржан је у Стратегији за редукцију сиромаштва, која 
се састоји у основи, из три елемента: 

1. промовисање шанси; 

2. олакшавање овлашћења; 

3. унапређење сигурности (исти извор: 31,45).

Први елемент стратегије односи се на проширивање економских мо-
гућности за сиромашне људе, кроз процес привредног раста и делимично, 
кроз проширивање имовинске базе сиромашних људи и повећање прино-
са на тако додељену имовину. Главни узроци индивидуалног сиромаштва 
проистичу из недостатка имовине и/или ниских приноса, које иста ствара. 
Начини изласка из сиромаштва односе се на: 

1. располагање природним добрима попут земље; 

2. унапређење образовања и здравствене заштите; 

3. повећање доступности кредта; 

4. стварање мреже друштвених контаката којима се унапређује соп-
ствени положај.

Принос на имовину зависи од институционалног оквира и перфор-
манси националне економије. У том смислу држава има важну улогу, јер 
проширује могућности сиромашних људи, с обзиром да за ту категорију 
становништва, тржиште није доступно или не ради у њихову корист, јер 
немају приступ, моћ и колатерал. Због тога држава може помоћи на три 
начина: 

1. употребом сопствене моћи за дистрибуцију средстава; 

2. институционалним реформисањем, како би поједини друштвени 
сервиси били ефективни (пре свега образовање и здравствена заш-
тита); 

3. олакшавањем могућности ангажовања сиромашних људи у про-
грамима, путем којих могу доћи до прибављања одређених сред-
става (нпр. земље или кредита).
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Долар и Крej су својевремено предузели истраживање на узорку од 80 
земаља у последњих 40 година, и показали да користи од раста имају како 
сиромашни, тако и богати, што значи да раст сам по себи, није узрок до-
ходних неједнакости (Dollar, Кrааy, 2001: 1,56). Такође су утврдили да не 
постоје подаци да доходна неједнакост промовише раст, зато што су бо-
гатији људи у стању да штеде и инвестирају више. У друштвима високе 
доходне неједнакости у дистрибуцији аутпута, привредни раст се успорава 
кроз неефикасност и политичку нестабилност. 

Оно око чега се сви слажу, јесте да само растућа економија може до-
вести до редукције сиромаштва. Сиромаштво не може бити редуковано 
у стагнатној економији. Сличне стопе раста могу бити повезане са разли-
читим стопама редукције сиромаштва и то је резултат постојећих нејед-
накости у дистрибуцији дохотка. Раст је више ефективан у редукцији си-
ромаштва, где је дистрибуција дохотка праведнија и уједначенија, него где 
постоје велике неједнакости. Где су неједнакости ниске, раст редукује си-
ромаштво у много већој мери, него где је овакво стање супротно. Због тога 
се ниско развијеним земљама не може постићи редукција сиромаштва у 
довољној мери, чак и при високом пер капита расту, јер су присутне високе 
доходне неједнакости. 

Иако је раст пер капита дохотка апсолутно неопходан, како би се оства-
рили сви есенцијални захтеви материјалног благостања, земље се разли-
кују по начину на који успевају да изврше трансакцију привредног раста у 
хумани развој. Сиромаштво се односи на губитак најосновнијих избора и 
могућности хуманог развоја који воде ка дугом, здравом и креативном жи-
воту и уживању пристојног стандарда живота, слободе, самопоштовања и 
респекта за остале. У циљу сагледавања сиромаштва, треба истаћи како се 
оно мери кроз Развојни програм Уједињених Нација (УНДП). 

Развојни програм Уједињених нација приказује и пореди земље по ин-
дексу хуманог сиромаштва (ХПИ)). Резултати се приказују годишње у Из-
вештају хуманог развоја. Док индекс хуманог развоја мери прогрес земље 
у постизању свеукупног развоја, индекс хуманог сиромаштва је више усме-
рен да укаже на дистрибуцију и ниво сиромаштва присутан у земљи. У том 
правцу постоје две врсте индекса хуманог сиромаштва: ХПИ-1 за мерење 
апсолутног сиромаштва у мање развијеним земљама; и ХПИ-2 за мерење 
релативног сиромаштва у више развијеним земљама. ХПИ-2 се фокусира 
на депривацији истих варијабли као код ХПИ-1, уз прилагођене критерију-
ме који одговарају развијеним земљама, и уз додатак социјалне искључено-
сти мерене кроз низак расположиви доходак и дугорочну незапосленост.
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ХПИ-1 је базиран на следећим варијаблама:

1. проценту становништва за које се не очекује да ће преживети четр-
десету годину (П1); 

2. стопи необразованости одраслих (П2); 

3. индекс депривације (П3) базиран на вредности две варијабле: про-
цента становништва без приступа чистој води за пиће и процента 
неухрањене деце испод пет година.

Формула за израчунавање овог индекса гласи:  ХПИ = [1/3(П13+П23+П33)- 
3]1/3

Резултати и подаци у погледу овог индекса указују на различите аспек-
те сиромаштва на крају прве деценије, трећег миленијума. УНДП је изра-
чунао да је трошак искорењивања сиромаштва релативно мали у односу на 
глобални доходак, и да је политичка решеност већа препрека у односу на 
финансијска средства. По основу података УНДП, потребан је врло мали 
проценат глобалног дохотка за потпуну редукцију сиромаштва широм 
света и за обезбеђење базичних друштвених сервиса у недовољно развије-
ним земљама. 

Сиромашним земљама са макроекономског, а и појединцима са ми-
кроекономског аспекта недостаје седам главних врста капитала: 

•	 хумани капитал: здравље, прехрана и вештине потребне за сваку 
особу, како би била економски продуктивна;

•	 пословни капитал: машине, објекти, моторизовани транспорт у 
употреби у индустрији, пољопривреди и услужним делатностима;

•	 инфраструктура: путеви, луке, аеродроми, водоводи, електродист-
рибуција, телекомуникациони системи који су критични инпути у 
пословној продуктивности;

•	 природни капитал: обрадива земља, биодиверзитет, добро-функ-
ционишући еко-системи који могу обезбедити услуге окружења 
потребне људском друштву;
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•	 јавни институционални капитал: комерцијално законодавство, 
систем правосуђа, државни сервиси и политике које подржавају 
просперитетну и мирољубиву поделу рада;

•	 капитал знања: научни и технолошки знати како, којим се подиже 
продуктивност пословног сектора.

•	 друштвени капитал: поверење, норме кооперације, гласање, парти-
ципација и друштвене активности различитих група унутар једне 
националне економије (Sachs ,2005: 244-245).

Што је земља развијенија, то је њен друштвени капитал већи, а самим 
тим и сиромаштво мање. Ова врста капитала посебно значајно утиче на 
економске перформансе и сиромаштво на следеће начине: 

•	 интерперсонално поверење може заменити формална власничка 
права; веће поверење у државу је добро за инвестиције; 

•	 веће поверење је важно за акумулацију хуманог капитала; 

•	 шире везе између појединаца убрзавају проток информација и ди-
фузију иновација; друштвени капитал може деловати као форма 
неформалног осигурања, исто као и диверсификација портфолиа, 
при чему подела ризика ствара неформалну мрежу социјалне си-
гурности унутар одређене заједнице. 

ЗАМКА СИРОМАШТВА

Како се сиромаштво одржава и зашто се из њега тешко може изаћи? 
Када је нека земља изложена економској кризи, а одликују је бројне сла-
бости, то је могућност уласка те земље у замку сиромаштва већа. Замка 
сиромаштва односи се на немогућност да земља, пословни сектор, сектор 
домаћинства и појединац у крајњој линији, изађу из „зачараног“ круга 
сиромаштва (слика 1 у прилогу). У замци сиромаштва, као резултат пада 
капитала по раднику и нултог или негативног раста пер капита дохотка, 
долази до даљег економског пропадања посматране економске јединице у 
будућности, при чему се спирала пада не зауставља. Чак и када постоји 
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позитивна нето акумулација капитала (штедња већа од амортизације), пи-
тање је да ли је она довољна да превазиђе стопе раста становништва, како 
би се одржале стопе раста дохотка пер капита. Сиромашне земље имају 
низак капитал по раднику, који опада из генерације у генерацију. Пад до-
хотка повлачи пад штедње и пад капитала по раднику, као резултат замке 
сиромаштва. 

Сиромаштво је по правилу, увек праћено и политичком нестабилно-
шћу (слика 2 у прилогу). Први елемент круга политичке нестабилности го-
вори о томе да инвеститори не улажу средства, ако не постоји адекватан 
систем заштите власничких права и ако постоји претња да им неко отме 
имовину. Политичка нестабилност и претња повреде имовинских права 
представљају начине притиска за редистрибуцијом. Обе форме притиска 
резултирају успоравањем економског раста. Политичка нестабилност је 
одраз ситуације у којој се различите групе боре за моћ, при чему су инвес-
титори обесхрабрени за улагања, јер постоји могућност да њихова имови-
на буде конфискована или претрпи штете услед промене режима или вла-
де. Претња повреде имовинских права је одраз притиска редистрибуције 
најчешће у форми пораста криминала, јер у основи постоје два начина на 
које појединац може да дође до имовине: пљачка и производња (Гуортни, 
Струп, 1996: 89). Имовински деликти су често покушаји сиромашних људи 
да редистрибуирају средства кроз канале изван политичког и формалног 
економског система. Криминал не само да троши време и енергију крими-
налаца, већ захтева и значајне ресурсе за његову превенцију. 

У пракси је у погледу сигурности власништва, држава институциона-
лизована да брани богате од сиромашних, при чему би присуство веће 
неједнакости у расподели дохотка резултирало у потреби за већим држав-
ним апаратом, како би се осигурала власничка права богатих, а то с друге 
стране делује на смањење економске ефикасности. По правилу, земље са 
већом неједнакошћу у дистрибуцији дохотка имају већу тражњу за новом 
прерасподелом дохотка. Такав притисак не мора резултирати и стварном 
редистрибуцијом. Систем заштите власничких права је суштина капита-
листичког система, при чему сиромашне земље нису сиромашне због ка-
питализма, већ због тога што исти није довољно развијен (De Soto, 2000: 
39,69).

 Систем власништва је кључан за све реформе. То не значи да оста-
ле реформе нису потребне и неопходне у дизајнирању развоја земље, али 
њихово извођење није могуће постићи на одржив начин без адекватно ус-
постављеног система власничких права. Директна последица политичке 
нестабилности су ниска штедња и инвестиције, које условљавају низак или 



134

С. ОБРАДОВИЋ, М. ЏЕЛАТОВИЋ, Б СИЉКОВИЋ СИРОМАШТВO КАО ПОСЛЕДИЦА...

негативан привредни раст, који узрокује још веће незадовољство поли-
тичком ситуацијом и озбиљно угрожава редукцију сиромаштва. Оба кру-
га (на сликама 1 и 2) подржавају један други, тако да се упадањем у замку 
сиромаштва, тешко из ње излази. 

Да би се изашло из замке сиромаштва потребно је у основи: 

•	 повећати ниво дохотка;

•	 повећати ниво штедње;

•	 повећати ниво инвестиција;

•	 повећати продуктивност главног ресурса који поседују сиромаш-
ни – њихове радне снаге;

•	 обезбедити пораст квантитета и квалитета сервиса базичних 
друштвених услуга (образовања и здравства).

Конкретне мере у том правцу, могу укључивати: кредите за сирома-
шне, универзално основно образовање, програме запошљавања, шеме ру-
ралног развоја, прогресивно доходно опорезивање, субвенције за храну, 
здравствене програме, планирање породице, индуковање миграција, дохо-
дне трансфере, програме квалификованог социјалног давања, таргетиране 
програме за најсиромашније, итд. Ове мере одраз су одређеног степена со-
лидарности друштва према сиромашном делу популације, при чему ипак 
треба имати у виду да људи од друштва и солидарности других не треба 
да очекују све, већ да свако преузима одговорност за сопствену судбину. 
У једном  економском истраживању великог броја земаља утврђено је да у 
просеку доходак сиромашних расте виртуелно по истој стопи, као и БДП. 
С обзиром, да је доходна дистрибуција стабилна у току времена, то економ-
ски раст подиже доходак свих чланова друштва, што наравно, укључује 
и сиромашне (Adams, 1999:1, 43). Само јака привреда подиже стандард и 
побољшава положај сиромашних. То значи да је једино дугорочно решење 
за излазак из замке сиромаштва, управо привредни раст.
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ЗАКЉУЧАК

Нарочито су мање развијене земље у условима кризе склоне упадању у 
тзв. замку сиромаштва. У погледу замке сиромаштва треба истаћи одређе-
не економске чињенице. Примаоци ниског дохотка у сектору домаћинства 
имају високу маргиналну склоност потрошњи. То не значи да је њихова 
потрошња висока, већ напротив да се већи део дохотка троши на задо-
вољење основних животних потреба, пре свега за исхрану. Типично до-
маћинство у основи разлаже приходе на потрошњу, порезе и штедњу. Др-
жава из пореских прихода финансира јавне инвестиције и текуће издатке, 
тако да сток капитала расте у основном макроекономском моделу, преко 
уштеда ова два сектора. Виши сток капитала води по правилу, вишим сто-
пама економског раста, који за узврат повећава дохотке домаћинства. 

Када је доходак низак, скоро цео одлази у потрошњу да би се преживе-
ло. Нема ни пореских прихода за државу, али ни штедње домаћинства. С 
тим у вези, примаоци ниског дохотка имају и лимитирани приступ базич-
ним друштвеним сервисима, било да су прескупи за њих или су им високи 
опортунитетни трошкови (нпр. алтернативна могућност ангажовања деце 
да раде на пољопривредној фарми у односу на похађање школе). Лимити-
ран приступ здравственим услугама директно води ка слабом здрављу и 
као и низак ниво образовања доприноси ниској продуктивности рада, која 
у крајњем резултату значи низак доходак. 

Како је доходак низак, тако су и могућности за издвајање штедње, од-
носно маргинална склоност штедњи, ниска. Штедња је кључна за обез-
беђење фондова за инвестиције, чија је расположивост, такође мала. Про-
дуктивност рада је последично ниска, а зараде као одраз продуктивности 
рада су такође ниске, тако да је круг сиромаштва комплетиран. Што је 
сиромаштво веће, то је и могућност да се поправи положај у будућности 
више ограничена лимитима штедње. Иста логика важи за појединца, пре-
дузеће или државу. У сиромашним земљама већи део прихода троши се на 
задовољење текућих и често хитних потреба, а ниво агрегатне штедње је 
низак, тако да не омогућава излазак из такве ситуације. Ниска штедња не 
омогућава инвестиције у материјални и хумани капитал, које су кључне за 
пораст животног стандарда. 
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ПРИЛОГ

Слика 1: „Зачарани“ круг сиромаштва

 

Извор: http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/chapter6.html

Слика 2: „Зачарани“ круг политичке нестабилности

 

Извор: http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/chapter6.html
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Слика 3: Замка сиромаштва

 

Извор: Sachs J. (2005) The End of Poverty, Penguin Books, стр. 248.

SUMMARY 
POVERTY AS A CONSEQUENCE OF UNEVEN GLOBAL 

DEVELOPMENT

The paper gives a comparative review of the basic results of research on 
poverty, as well as authors observations relating to that theme. It is giving the 
answers, where is Serbia’s position in relation to the world and what it takes to 
improve the condition of poverty. Poverty in any economy, especially in less 
developed, is a serious and persistent problem. The author tries to present the 
basics of measurement, diagnosis, causes, consequences, and ways of solving 
this problem that the Republic of Serbia has to face in coming decades. It 
gives the basic theoretical concepts, views and possible solutions of this global 
phenomenon. Poverty can only be reduced by the use of specific theoretical 
solutions and policy changes in the concrete case, and that is proposed in the 
article. Poverty can never be completely eliminated in the economy, but the 
reduction can be done only in the long term, through economic growth.

Key words: poverty, investment, capital, economy, poverty trap….
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RESUME

Measuring poverty begins by determining the poverty line. Ideally, the 
defined poverty line would refer to the household income per capita, so that the 
household was classified as poor if their income is below the established limits. 
Observations about the Poverty varies from country to country.

When income is low, almost all the spending goes to the survivor. There is 
no tax revenue for the state, but neither household savings. In that regard, the 
recipients with low income have limited access to basic social services, whether 
they are too expensive for them or their high opportunity  costs (for example 
alternative possibility of hiring children to work in agricultural farms as 
compared to attending school). Limited access to health services directly leads to 
poor health and as well as low levels of education contributes to low productivity 
of labor, which in the end result with low income.

As the income is low, so are the opportunities to extract savings and marginal 
propensity to save, low. Saving is key to securing funds for investment, whose 
availability is also low. Labour productivity is consequently low, and salaries as a 
reflection of labor productivity are also low, so the cycle of poverty is completed. 
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Овај рад је примљен 18.04.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 22.05.2013. године.

As poverty is higher, it is a possibility to improve the situation in the future more 
limited with savings limits. The same logic is valid for an individual, company 
or country. In poor countries, most of the income is spent on satisfying the 
current and often urgent needs and the level of national savings is low, making it 
impossible to release from this situation. Low saving does not allow investment 
in material and human capital, which are essential for the growth of living 
standards.
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ве тенденције предвиђају се велики проблеми у одржавању 
постојећих пензијских система широм Европе и драстично 
смањивање примања најстаријих у наредним годинама. У 
Србији је, последњих деценија, присутан тренд интензивног 
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старења становништва, што веома негативно утиче на одржи-
вост пензијских система који су финансирани по принципу 
међугенерацијске солидарности. Сходно томе, предмет овог 
рада је анализа одрживости и давање препорука које ће олак-
шати реформу пензионог система јер он представља важан 
фактор економске и социјалне стабилности. 

Кључне речи: Пензијски систем, старење становништва, 
јавне финансије...

УВОД

Aнализа проблематике старења становништва у контексту одрживо-
сти јавних финансија у Србији, као и утврђивање потребе за реформом 
пензијског система представљају базични концепт рада, док је циљ рада да 
се укаже на дугорочну неодрживост постојећег пензијског система Репу-
блике Србије, имајући у виду да он представља важан фактор економске и 
социјалне стабилности. 

У Србији постоји проблем дисбаланса радно активног становништва 
и броја пензионера, услед дугогодишње тенденције погоршања старосне 
структуре. Са аспекта јавних финансија то ствара притисак на приходну, 
а нарочито расходну страну буџета, тако да је, услед неодрживости, више 
него очигледна потреба за реформом пензијског система. Отуда је у раду 
представљена анализа ефеката старења становништва на пензијски систем 
Србије, где је анализирана динамика демографских промена у Србији, као 
и предикције демографских показатеља. Након тога је приказано актуелно 
стање пензијског система Републике Србије и одговарајући модел који је уз 
помоћ квантитативних метода доказао неодрживост пензијског система 
преко односа динамике раста пензијских издатака услед старења стано-
вништва и бруто домаћег производа. Добијени резултати у оквиру овог 
модела показују да је раст пензијских издатака по стопи из ранијих година 
дугорочно неодржив.

На крају рада дате су препоруке за реформу пензијског система Србије, 
које је неопходно спровести у циљу успостављања дугорочне одрживости 
и функционалности пензијског система за будуће генерације. Уз то је и 
анализиран утицај могућих непопуларних мера реформе као што су по-
већање старосне границе за пензионере и увођење обавезног добровољног 
пензијског осигурања, а препоручује се и конкретан програм реактива-
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ције пензионера и оснивања задруга који би допринео остварењу користи 
(прихода) пре свега за државу, пензионере, али и за будуће генерације. 

ДИНАМИКА ДЕМОГРАФСКИХ ПРОМЕНА У СРБИЈИ 

Према резултатима пописа у Републици Србији који су доступни у 
овом тренутку, Србија има негативан природни прираштај, посматрајући 
податке пописа из 2002. године, јер тада у Србији живело око 7.500.000 ста-
новника, док 2011. године око 7.120.000, дакле око 380.000 људи мање. Од 
шест великих регија, једино регион града Београда бележи раст  где је у од-
носу на 2002. годину, број становника увећан за 62.997. Највећи пад од око 
11,5%  забележен је у региону јужне и источне Србије где је број становника 
смањен за 201.736. Број држављана Републике Србије на привременом раду 
у иностранству износи око 420.000. Очекивано трајање живота мушкара-
ца у Србији је 71,6, док је код жена 76,4. Стопа укупног фертилитета пала је 
са 1,6, колико је износила 2001. године, на 1,4 у 2010. години.

Графикон 1. – Становништво према старости и полу, предикција  
за 2032. годину

Извор: ,,Жене и мушкарци у Републици Србији“, Републички завод за статистику, 
Београд, 2011
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Број новорођених на 1000 постојећих становника је девет, док је број 
умрлих 14, тако да Србија има негативан природни прираштај који изно-
си -0,5. Удео становништва млађег од 15 година износи 15%, док старији 
од 65 чине 17% укупне популације Србије, што нас сврстава у средње-ста-
ре државе Европе. Пројекције показују да ће Србија 2025. године имати 
6,8 милиона, а 2050. године 5,9 милиона, што значи да ће остати скоро без 
једне петине садашњег становништва. Такође, предикције за старосну пи-
рамиду за 2032. годину показују да ће најбројнији удео у популацији Ср-
бије имати категорија људи старијих од 75 година, а након њих становници 
у раздобљу од 45 до 64 година старости, тако да старосна пирамида неће 
имати облик пирамиде, већ слова Т. 

Анализом графикона 2. запажа се да се пирамида постепено шири 
ка свом  средишњем делу и да максималну ширину достиже код станов-
ништва старих од 48 до 56 година, код којих је свака категорија бројнија 
од 110 хиљада лица, односно код генерација рођених између 1948/1949. и 
1956/1957. године. Према попису из 2002. године, становништво старости 
од 48 до 56 година је бројило 1.087.139 односно 14,49% укупног станов-
ништва.

Графикон 2. – Старосно полна пирамида пензионера у Србији

Извор: ,,Жене и мушкарци у Републици Србији“, Републички завод за статистику, 
Београд, 2011
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Будући да се светско становништво тренутно налази усред процеса де-
мографске транзиције, што представља трансформацију из становништва 
коју карактеришу велике породице и кратак животни век, у становништво 
које се одликује све мањим бројем чланова породица и све дужим живот-
ним веком. Процес старења становништва се истиче као основна  карак-
теристика 21. века, са већим уделом старијих људи у све многобројнијој 
људској популацији.

Графикон 3. – Пројекције кретања становништва Србије за 
наредних 20 година

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ

Пензионо осигурање се појављује у више облика, док се ти појавни об-
лици касније деле на различите врсте пензионих система. Генерално гледа-
но, пензијске надокнаде могу се остварити на три начина:

•	 Социјалним осигурањем тј. пензијским осигурањем у оквиру 
социјалног осигурања;

•	 Пензијским осигурањем спонзорисаним од послодавца кроз 
основне и допунске моделе у које се укључују и запослени;
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•	 Индвидуалним пензијским осигурањем.

Аналогно претходном, пензијско осигурање је подељено у три стуба:

1. Први стуб је обавезно државно пензијско осигурање. Оно функ-
ционише по принципу текућег финансирања, где се уплаћени 
доприноси у ПИО фонду на терет послодавца и запослених, одмах 
исплаћују у виду пензија садашњим пензионерима.

2. Други стуб је обавезно допунско приватно пензијско осигурање 
у коме се део обавезних доприноса који би ишли у државно пен-
зијски фонд, усмерава у обавезан приватни пензијски фонд, тако 
да запослени могу остваривати право на две пензије, приватну и 
државну.

3. Трећи стуб је добровољно пензијско осигурање које је даје могућ-
ност свима да, без обзира да ли су запослени или не, издвоје додат-
не пензијске доприносе на личне рачуне и у будућности обезбеде 
додатну пензију.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање основан је За-
коном о пензијском и инвалидском осигурању ради остваривања права из 
пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђивања средстава за оства-
ривање ових права4. Фонд је правно лице са статусом организације за оба-
везно социјално осигурање, са правима и обавезама утврђеним Законом 
и Статутом. Фонд обезбеђује право на пензијско и инвалидско осигурање 
свим лицима која су по Закону обавезно осигурана и која су се укључи-
ла у ово осигурање, без обзира на то да ли су у питању запослени, лица 
која обављају самосталну делатност или пољопривредници. Републички 
фонд за пензијско и инвалидско осигурање утврђује основицу за плаћање 
доприноса у складу са Законом, обезбеђује наменско и економично ко-
ришћење средстава, обезбеђује непосредно, ефикасно, рационално и за-
конито остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и орга-
низује обављање послова за спровођење осигурања.

4 Раичевић, Б. (2008), Јавне финансије, Економски факултет, Београд, стр. 304.
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Табела 1. – Број корисника пензија по категоријама осигураника

Извор – Статистички годишњи билтен 2012.  Републички  ПИО фонд

Фонд такође контролише пријављивање на осигурање, као и све подат-
ке од значаја за стицање, коришћење и престанак права по основу осигу-
рања, организује и спроводи пензијско и инвалидско осигурање у складу 
са Законом, примењује међународне споразуме, исплаћује пензије, накна-
де и обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда. Фонд 
има приближно 2.767.000 осигураника из свих категорија – запослених 
око 2.200.000, самосталних делатности 328.000, пољопривредника 233.000 
и 1.630.000 пензионера. Од укупног броја пензионера, око 1.300.000 су би-
вши запослени, 52.400 пензионери самосталних делатности и око 224.000 
пензионисаних пољопривредника.

Трећи стуб пензијског система (добровољни пензијски фондови) ус-
постављен је 01.04.2006. године. Овај део система је у развитку. Добровољ-
ним пензијским фондовима могу приступити појединци и колективи. Ми-
нистарство рада и социјалне политике надлежно је за давање сагласности 
на пензијске планове, који се закључују између друштва за управљање 
добровољним пензијским фондом са једне стране и предузећа, удружења 
послодаваца или синдиката са друге стране. 

Развој овог вида осигурања је од највеће важности за унапређење пен-
зијског система у целини. Једна линија кредита добијена од стране Светске 
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банке намењена за развој пензијског система, управо  има за циљ помоћ 
у успостављању, развоју и промоцији система добровољних пензијских 
фондова. За очекивати је да ће порастом броја пензијских фондова, њихо-
вим појачаним наступом у јавности, као и растом нивоа зарада у Србији, 
већи број лица бити обухваћен овим видом осигурања. 

Од успостављања трећег стуба пензијског осигурања 2006. године, 
нето имовина добровољних фондова се непрекидно увећавала, и на крају 
трећег тромесечја 2012. године износи 14,95 милијарди РСД – што предста-
вља раст од 29% у односу на исти период  2011. године.

Табела 2. – Нето имовина у сектору на крају периода (у млрд. РСД)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
3,05 4,64 7,19 9,86 12,45 14,95

Извор: Сектор добровољних пензијских фондова у Србији, НБС 2012.

Осим у 2007. години када се највећи број добровољних пензијских фон-
дова оснивао и када су уплате биле најмање, укупни доприноси су били 
стабилни током година и кретали су се на нивоу од 2,2 до 2,5 милијарди 
РСД годишње. У прва три тромесечја 2012. године уплате су износиле око 
две милијарде динара. У трећем кварталу 2012. године уплата доприноса 
износила је близу 661 милион РСД.

Табела 3. – Укупне уплате доприноса у добровољне фондове (у млрд. 
РСД)

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.*
1,52 2,41 2,22 2,43 2,53 2,05

*првих девет месеци 2012. године

Извор: Сектор добровољних пензијских фондова у Србији, НБС, 2012

Уплате доприноса највећим делом врше се путем пензијских плано-
ва где су и највеће уштеде за привредно друштво по основу ослобађања 
плаћања пореза и доприноса за уплаћени износ до максималне висине 
прописане законом. Исто тако организатори пензијских планова имају мо-
гућност преговарања о висини накнада приликом уплате за своје чланове, 
што представља још један од разлога уплата већих износа на овакав начин. 
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У трећем тромесечју 2012. године од укупних доприноса око 17% односи се 
на индивидуалне уплате, 34% на уплате послодаваца који као обвезници 
уплате својим запосленима уплаћују доприносе у пензијски фонд, док се 
око 49% односи на уплате преко пензијских планова.

У моделу који анализира одрживост пензионог система Србије (Здрав-
ковић, Домазет и Никитовић, 2012)5  дато је дугорочно пројектовање 
пензијских издатака као процента бруто домаћег производа. Пројекције 
учешћа пензијских издатака у БДП-у формиране су индиректно преко мо-
делирања просечних пензијских издатака, јер ова варијабла у себи инкор-
порира и раст масе пензијских издатака и раст броја пензионера као по-
следице демографских трендова и боље рефлектује стварни раст расхода 
за пензије. За потребе анализе квантитативним методама пројектован је 
реални раст БДП-а, као и број  неактивног становништва старијег од 65 
година,  који чини основни контингент осигураника јавног пензијског сис-
тема и највећи део укупног броја пензионера. На основу ових пројекција и 
претпоставки о стопи раста просечног пензијског издатка, формиране су 
пројекције пензијских издатака као процента БДП-а за период 2010-2050.

Анализе приказане горе наведеним моделом указују на неодрживост 
раста пензијских издатака по стопи раста која је присутна у претходних 
неколико година. Овај резултат добија додатно на тежини у светлу чиње-
нице да су пензије током већег дела 2009. и 2010. године биле замрзнуте. 
С друге стране, анализе указује да постоји фискални простор за реално 
континуирано повећање пензија које не угрожава одрживост пензијског 
система и генерално јавних финансија. У том контексту намере Владе Ре-
публике Србије о индексацији пензија представљају дугорочно добро ре-
шење, али премиса о увећању пензија за део реалног раста БДП, ако он 
износи преко 4% подложна је критици са становишта средњорочне одр-
живости. Због пројекција релативно виших стопа раста БДП-а у наредној 
деценији, постоји повећани ризик да би услед могуће привредне експан-
зије по изласку из кризе могло доћи до наглих скокова у расту пензија из-
над 1.41% у наредним годинама. 

Имајући у виду да држава дотира директно из буџета ПИО фонда око 
50%, оваква дискрециона политика увећања пензија могла би да доведе до 
шока буџетског дефицита у средњем року уколико адекватне пензијске 
реформе до тад не буду спроведене. Препорука је континуирано увећање 
просечних пензијских издатака по стопи реалног раста од 1% до 1.5% на 

5  Здравковић А, Домазет И, Никитовић В. (2012) Утицај демографског старења на 
одрживост јавних финансија у Србији, Становништво 50(1), стр. 19-44.
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годишњем нивоу, што би превентивно деловало на могуће шокове буџет-
ског дефицита у средњем року и очувало стандард пензионера док се не 
оствари адекватан раст запослености и реформа пензијског система као 
суштинске претпоставке за одрживост финансирања пензијских издатака 
и јавних финансија уопштено.

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕФОРМУ ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ

Основни циљ реформе пензијског система наше земље јесте да учини 
овај  систем дугорочно одрживим и функционалним за будуће генерације, 
уз истовремено обезбеђење континираних исплата доспелих обавеза по 
основу пензија. Обезбеђење дугорочне одрживости основни је захтев сва-
ког пензијског система, без обзира на то да ли је заснован на текућем или 
фундираном начину фнасирања. 

Постоје две опције за одржавање финансијске равнотеже пензијског 
система: 

1. смањење расхода путем модификовања пензијске формуле, путем 
повећања старосне границе за  одлазак у пензију или промене ме-
тода индексације, уз истовремено минимизирање административ-
них  трошкова; 

2. повећање прихода путем повећања стопе доприноса, или путем 
повећања основице на коју се обрачунавају средства доприноса 
уз помоћ бољег поштовања Закона и ефикасне наплате средстава 
доприноса. Економски раст ће допринети повећању броја уплати-
лаца средстава доприноса.

Проценат расхода по основу пензијских надокнада у БДП-у (или укуп-
ној доприносној основи) показатељ је који служи за мерење величине 
трансфера пензија у националној привреди. У скорашњем периоду, расхо-
ди по основу пензија у  Србији износили су око 14% БДП-а или 37% допри-
носне основе. Са математичке стране, из овога следи да би, како би се избе-
гао даљи раст учешћа пензјских расхода у БДП-у, требало: 

•	 смањити износе новододељених пензија (путем ниже пензијске 
формуле, или строжих услова за стицање права на пензију, као и 
више старосне границе), 
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•	 применити ниже стопе индексације за пензије у исплати, или 

•	 постићи виши економски раст (путем, нпр. веће штедње и вишег 
износа средстава која се инвестирају).

Постоји снажно противљење повећавању стопе доприноса како посло-
даваца, тако и синдиката, нарочито у периоду постојеће економске кризе. 
Исто тако, и синдикати и пензионери су против предлога о смањењу нивоа 
пензијских надокнада и повећању старосне границе за одлазак у пензију. 

Треба нагласити да је повећање покривености пензијским системом 
од кључне важности не само са гледишта задовољавања основног права 
радника, већ такође и са гледишта дугорочне одрживости система. Веће 
поштовање законских прописа у домену решавања проблема неформалне 
запослености, односно рада у сивој економији могло би да допринесе по-
бољшању рациа зависности (однос броја запослених и броја пензионера), 
што би ублажило изразито негативан ефекат демографских тенденција. 
Побољшана наплата средстава доприноса путем делотворне инспекције и 
контроле превара, повећава стопу стицања средстава јавних прихода. У 
контексту текуће економске кризе важно је повећати учешће радне снаге 
у младој популацији као и старосну границу за одлазак у пензију, чиме би 
се повећало учешће радне снаге и у старијој популацији. Кључни чиниоци 
би требало да се усагласе по питању будућег нивоа давања и механизма за 
очување његове вредности путем гаранција за минималне пензијске на-
докнаде и метода индескације који би одржао вредност пензија у исплати 
у случају инлфације или пораста трошкова живота. 

Имајући у виду ове основне захтеве, требало би подузети кораке ус-
мерене на смањење укупног обима расхода по основу исплата пензијских 
надокнада. По основу анализирања проблема, могуће је предложити сле-
деће мере: 

•	 Увођење смањења пензијских надокнада пензионисаним лицима 
која раде;

•	 Боље циљано пружање додатног стажа осигурања за жене и друге 
посебне групе;  

•	 Стриктнија примена критеријума за одређивање инвалидитета, 
као и ригорозна ревизија већ постојећих инвалидских пензија;
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•	 Постепено изједначавање старосне границе за одлазак у пензију за 
мушкарце и жене до границе од 65 година; 

•	 На дуже стазе, може се појавити потреба за додатним повећањем 
старосне границе за одлазак у пензију за оба пола у складу са про-
дужењем очекиваног животног века популације;

•	 Модификације метода индексације пензијских надокнада које би 
макар омогућиле очување куповне моћи корисницима пензија. 

Уколико би и након примене свих ових мера и даље постојао несклад 
у финансијској равнотежи, последњи корак би било разматрање повећања 
стопе доприноса. 

Процес креирања политика представља важан аспект пензијске рефор-
ме. Ова реформа неизбежно утиче на супротстављене интересе кључних 
чинилаца. Стога би процес реформе требало да тежи изградњи национал-
ног консензуса о креирању пакета мера прихватљивог за све чиниоце. Не-
опходно је размотрити нове, иновативне начине за повећање економске 
активности свих структура становништва, нарочито старијег дела, како 
бисмо у будућности осигурали одрживи раст и развој нашег друштва. По-
даци показују да се број корисника који уживају право на старосну пен-
зију рапидно повећава. Само у периоду од 2002. до 2011. године, број ко-
рисника повећао се  готово за 200 хиљада. Ови подаци  упућују на важност 
усклађивања регулативе о пензијском осигурању са демографским кре-
тањима, како би се осигурала дугорочна и одржива стабилност пензијских 
фондова.

 Друга страна проблема су изузетно ниски приходи пензионера (72% 
пензионисаних лица прима пензије мање од 28.500 динара, док је вред-
ност просечне минималне потрошачке корпе 29.632 динара) који прете да 
готово 900.000 старијих особа доведе на руб егзистенције. Мере које буду 
имплементиране морају довести до ублажавања ефеката старења и дуго-
рочно отклонити притиске на финансијску одрживост пензијског фонда и 
буџета. Реформа пензијског система, политика запошљавања и економске 
активације свих структура становништва мора бити праћена акционим 
планом за подршку рађању.

Конкретан предлог су мере за реактивацију пензионера, које би За-
коном о задругама предвиделе основање тзв. пензионерских задруга које 
би функционисале попут омладинских. Чланови таквих задруга могла би 
бити лица од 55 до 66 година старости (готово 330.000 пензионера), која 
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уживају право на старосну пензију. На тај начин, задруга би функциониса-
ла као посредник између потенцијалних послодаваца и пензионера заин-
тересованих (и здравствено способних) за рад. Чланови задруге могли би 
да обављају различите врсте послова, од оних који захтевају физичко анга-
жовање (разне занатске и друге врсте услуга), до послова обуке руковања 
машинама, технолошким и другим процесима, учење заинтересованих 
особа старим занатима итд. Држава би остварила корист кроз повећање 
буџетских прихода, наплатом пореза од задруга, док би пензионери били 
у стању да повећају свој приход не чекајући одлуку државе о повећању 
њихових пензија. Такође, држава би имала корист од повећања економске 
активности старијег становништва, креирањем већег броја тзв. part-time 
пензионера.  

ЗАКЉУЧАК

Светска економска криза се полако трансформише, те из дужничке 
прелази у пензијску кризу, те се предвиђају велики проблеми у одржавању 
постојећих пензијских система широм Европе и драстично смањивање 
примања најстаријих у наредним годинама, а сличан сценарио можемо 
очекивати и у Србији. Помаци у очекиваном трајању живота указују на 
повећање броја пензионера, као дела неактивног становништва. Овај врло 
прецизан показатељ се пре односи на укупну популацију, али се може ко-
ристити и за сагледавање процеса која се могу очекивати и у броју пензи-
онера, посебно старосних. Проблеми који ће изазвати неравнотежа броја 
неактивног и активног становништва већ су на вратима Србије и биће пра-
ви изазов изборити се са демографским старењем, који је уз незапосленост 
највећи проблем наше државе. Овакве тенденције демографских проме-
на у комбинацији са сигнификантним погоршањем буџетских дефицита 
и пораста јавног дуга у претходних неколико година у већини европских 
земаља, укључујући и Србију, отвориле су питање одрживости постојећих 
система финансирања пензија, као и генерално дугорочне одрживости јав-
них финансија.   

У Србији постоји значајан дисбаланс радно-активног становништва и 
броја пензионера, са тенденцијом даљег погоршања, што са аспекта јав-
них финансија ствара притисак на приходну, а нарочито расходну стра-
ну буџета, тако да је, услед неодрживости, више него очигледна потреба 
за реформом пензијског система наше земље. Пензијски систем је битан 
фактор економске и социјалне стабилности сваке земље и због тога је не-
опходно преузети одређене акције или спровести политичке процесе као 
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што су подизање старосне границе за одлазак у пензију или изједначавање 
старосне границе за одлазак у пензију за мушкарце и жене, реактивација 
пензионера уз усвајање и спровођење Стратегије рађања.

SUMMARY 
REFORM OF THE SERBIAN PENSION SYSTEM  

IN THE LIGHT OF INTENSIVE AGING POPULATION 

Pension is a means of social protection in the form of financial compensation, 
which protects against the risk of aging. At that, the aging of the population 
leads to a long-term increase in the number retirees, which significantly affects 
the level of sustainability of the pension system, further burdened by the effects 
of the global economic crisis, which is slowly transforming from a debt crisis to 
pension crisis. These tendencies are reflecting in major problems in respect to 
sustainability of existing pension systems in Europe and considerable decrease 
in returns for the the oldest in the coming years. In recent decades, a trend of 
intensive aging population have had a very negative impact on the sustainability 
of pension system in Serbia that is financed by the principle of intergenerational 
solidarity. Accordingly, the subject of this paper is to analyze the sustainability 
and make recommendations that will facilitate the reform of the pension system 
since it is an important factor of economic and social stability.

Key words: The Pension System, Aging Population, Public Financing...
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RESUME

The global economic crisis is slowly transformed from the debt to pension 
crisis, and this anticipates major problems in maintaining the existing pension 
systems in Europe.  This implies a drastic reduction of the oldest citizens ben-
efits in the coming years, and a similar scenario can be expected in Serbia. Im-
provements in life expectancy indicate an increase in the number of pensioners, 
as part of the inactive population. This very accurate indicator is more relevant 
to the overall population, but can be used for understanding the processes that 
can be expected, as well as in the number of pensioners, particularly old-age 
retirees. The problems caused by the imbalance between the inactive and active 
population are already at the Serbian door and it will be a real challenge to cope 
with demographic aging, which is, apart from unemployment, the biggest prob-
lem in our country. These tendencies of demographic changes, combined with 
significant deterioration in budget deficits and rising public debt in recent years 
in most European countries, including Serbia, opened the issue of the susta-
inability of the existing pension system financing, and general long-term sus-
tainability of public finances.

In Serbia, there is a significant disbalance in the active working population 
and the number of pensioners, with a tendency of further worsening, which in 
terms of public finance puts sinificant pressure on the revenue, and in particu-
lar on the expenditure aspect of the budget. Therefore, due to unsustainability, 
there is an obvious need for the reform of the pension system in our country. The 
pension system is an important factor of economic and social stability of every 
country, and therefore it is necessary to take certain actions and conduct appro-
priate political processes such as raising the age for retirement or the equaliza-
tion of the age for retirement for both men and women, in addition to a reactiva-
tion of pensioners and implementation of the Birth Strategy.

Овај рад је примљен 07.05.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 22.05.2013. године.
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САЖЕТАК: Појам реструктурирања се узима као сино-
ним за предузимање великих и сложених промена у преду-
зећу и његовом пословању. Реструктурирање има веома дубок 
значај и укључује више различитих активности, односно пре-
дузимање више акција одједном. С обзиром на значај која јав-
на предузећа у Републици Србији имају и ситуацију у којој се 
налазе реструктурирања се намеће као неопходност њиховог 
усмеравања ка тржишним принципима пословања. У раду је 
дат приказ стања у најзначајнијим јавним предузећима Репу-
блике Србије чији је оснивач држава, односно покрајина и то 
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према завршним рачунима за претходне две године. Указано 
је  на проблеме у њиховом пословању и дате су смернице који-
ма би се конкретни проблеми  могли отклонити у наредном 
периоду.

Кључне речи: Реструктурирање, јавна предузећа, Србија, 
ефективност, ефикасност...

УВОД

Савремене тенденције у пословању настале под утицајем глобализа-
ције и изузетно  променљивог пословног окружења захтевају преиспити-
вање досадашњег организационог понашања и намећу прилагођавање као 
кључну карактеристику сваког предузећа.

У таквим условима, предузећа могу бити успешна само ако своју ак-
тивност фокусирају на оне сегменте и активности које најбоље могу оба-
вљати у смислу остваривања највеће ефективности и ефикасности. Такође, 
неопходно је напуштање оних сегмената и делатности која нису у складу 
са општом визијом будућег развоја предузећа. Она предузећа која нису 
препознала савремене услове пословања које превасходно карактеришу 
стање дисконтинуитета, динамичност и турбулентност окружења, време-
ном су губила корак за конкурентима и западала у тешкоће. Како би поново 
ухватила корак са конкуренцијом и била равноправна у тржишној утакми-
ци, оваква предузећа морају проћи кроз процес реструктурирања.

Реструктурирање се не сме посматрати само као једнократно де-
шавање или догађај. Реструктурирање се мора посматрати као процес. 
Посматрање рестрактурирања као процеса је неопходно пошто се непре-
кидно дешавају промене, како у свим сегментима окружења (тржишном, 
конкурентском, производно-техничком, итд.), тако и у самом предузећу 
(промена визија, дугорочних циљева, стартегија, кадрова, развој појединих 
пословних функција, итд.)

Појам реструктурирања се узима као синоним за предузимање великих 
и сложених промена у предузећу и његовом пословању. Реструктурирање 
има веома дубок значај и укључује више различитих активности односно, 
предузимање више акција одједном. То је заправо, реорганизација преду-
зећа у оквиру свих 360 степени пословања, а у циљу постизања веће ефек-
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тивности, ефикасности и адаптације на нова тржишта и услове пословања. 
У суштини, то је покушај да се оствари преокрет у пословању.

С обзиром на значај која јавна предузећа имају, односно да запошља-
вају значајан број лица, располажу великом имовином и од виталне су 
важности за целокупни привредни систем Републике Србије, као и ситу-
ацију у којој се налазе, реструктурирање јавних предузећа се намеће као 
веома комплексно и пре свега актуелно питање.

Циљ рада је да укаже на ситуацију у којој се јавна предузећа налазе 
и неопходност реструктурирања и њиховог усмеравања ка тржишним 
принципима пословања. Узимајући у обзир важност јавних предузећа за 
целокупно пословање националне привреде, повећање ефективности и 
ефикасности у овим предузећима значајно би допринело јачању конку-
рентности наше земље као и испуњавању обавеза преузетих Споразумом о 
стабилизацији и придруживању, односно даљим интеграцијама Републи-
ке Србије у Европску унију.

У раду је дат приказ стања у најзначајнијим јавним предузећима Ре-
публике Србије чији је оснивач држава, односно покрајина, и то према 
завршним рачунима за претходне две године. Указано је  на проблеме у 
њиховом пословању и дате су смернице којима би се конкретни проблеми 
могли отклонити у наредном периоду.

Свакако да би за дубљу анализу требало извршити детаљан преглед 
што је могуће већег броја перформанси пословања, као и узети у разма-
трање дужи временски интервал. 

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ

Обрада појма у литератури

Термин „реструктурирање“ потиче из енглеског језика, а код нас се 
користи дословним превођењем енглеске речи restructuring. Сам термин 
често изазива низ дилема и недоумица у погледу свог значења. Ова појава 
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је нарочито изражена у нашој стручној литератури и свакодневној пракси 
где су присутни различити преводи и тумачења појма4.

У страној и домаћој литератури сусрећемо се са различитим дефини-
цијама овог појма. У раду ће бити приказана тумачења овог појма од стра-
не неколико аутора.

Hill i Jones (1998) истичу да динамизам окружења скоро перманентно 
релативизира позицију организација, због чега су оне принуђене да благов-
ременим изменама предупреде ерозију диферентних предности. Тако се 
говори о три главна типа стратегијских промена и то: реинжињерингу, 
реструктурирању и иновацијама (слика 1). Аутори описују реинжињеринг 
као фундаменталну реконцептуализацију и радикално редизајнирање по-
словних процеса како би се постигла драматична побољшања у кључним 
мерилима перформанси као што су : трошкови, квалитет, брзина. У том 
контексту, реструктурирање се разуме као напор да се кроз смањивање 
броја организационих делова, хијерархијских нивоа и броја запослених 
смање трошкови пословања и побољшају пословне перформансе. Инова-
ције обухаватају процес увођења нових производа, услуга и технолошких 
поступака како би се боље сервисирале потребе потрошача.

Слика 1. – Три главна типа стратегијских промена

Извор: Hill, Jones (1998)

4 Ерић истиче да је једини правилан превод енглеске речи „restructuring“ – реструк- 
турирање. Остали преводи (преструктурирање, преструктуисање, преструкти-
ирирање, реструктурирање и сл.) су граматички неисправни или не одражавају 
право значење речи.
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Ерић (1995) под реструктурирањем подразумева скуп великог броја 
мера и активности које се предузимају у предузећу, и које имају за по-
следицу промене у тренутној структури, стратегијама и позицији преду-
зећа, у циљу повећања ефикасности и ефективности његовог функциони-
сања. Аутор сматра да у савременим условима, које карактерише стање 
дисконтинуитета, динамичност и турбулентност окружења, организације 
могу бити успешне само уколико своју активност фокусирају на оне сегмен-
те и делатности које најбоље могу обавити у смислу остваривања највеће 
ефикасности и ефективности функционисања. Такође, неопходно је на-
пуштање оних сегмената и делатности које нису у складу са општом визијом 
будућег развоја. Отуда се реструктурирање, према мишљењу Ерића, не сме 
посматрати као једнократно решење или дешавање, већ као континуална 
активност коју организација предузима са времена на време, када осети 
потребу за променама, тј. када су незадовољни постојећим стањем, струк-
турама или стратегијама, које делују на смањење општег нивоа перформан-
си организације.

Богићевић (1997) износи нешто другачије виђење реструктирирања и 
под реструктурирањем организације подразумева скуп планираних актив-
ности којима се радикално мења постојећи организациони модел, односно 
његове каратеристике како би се организације прилагодиле новом окру-
жењу, и то кроз процес креирања компетентности, процес развоја преду-
зетништва и процес обнављања и учења. Такво схватање аутор образлаже :

•	 Уместо организације статичких улога у савременим условима 
организације постају портфолио динамичних процеса, који   пре-
вазилазе  вертикално  постављене  процесе хијерархијске структу-
ре. У овим условима неопходно је променути и начин размишљања 
у правцу увођења новог концепта чије су основне варијабле сврха, 
процеси и људи.

•	 Нов   фокус   захтева   креирање   јаке   организацијске   мисије   
уместо прецизног стратегијског плана, усмеравање пажње на 
процесе уместо на структуру, чиме се креира одржив извор дуго-
рочне конкурентске предности и знања запослених уместо кон-
троле и надзора.

•	 Процес   организационог   реструктурирања   треба   да  кроз  проме-
не   организационих компоненти развије предузетништво, ком-
петентност и способност за обнављање и учење, без обзира на то 
чиме се конкретна организација бави.



162

М. МИХАЈЛОВИЋ, С. МИХИЋ, Д. РАЂЕНОВИЋ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ...

Тодоровић (2000) дефинише реструктурирање као преуређивање 
пословног портфолија, редефинисање пословне филозофије, стратегије и 
система менаџмента, као и редизајнирање макроорганизационе структу-
ре и преформулисање технолошког портфолија са циљем да се успоста-
ви бољи однос са новонасталим окружењем и констелацијом интереса 
стејкхолдера као и креирању нових услова за остваривање конкурентских 
предности (Тодоровић и др., 2000). Према мишљењу Тодоровића, реструк-
турирање обухвата крупније интервенције које планира и спроводи руко-
водство организације ради превазилажења већ настале кризе. При томе се 
од организације очекује да, у светлу нових околности, односно изазо-
ва, трага за конкурентским предностима, те да кроз процес реструктури-
рања реализује следеће :

•	 оптималан пословни портфолио и смањи трошкове управљања,

•	 изврши реинжињеринг пословних процеса и остварује континуал-
на побољшања,

•	 ревитализује и/или креира ново пословно подручије и сходно томе, 
регенерише стратегију.

Значај, врсте и стратегијске могућности реструктурирања

Реструктурирање је веома сложен феномен. Његова сложеност се ма-
нифестује на више начина:

•	 Укључује већи број различитих димензија – пословну, управљач-
ку, макроекономску, финансијско-рачуноводствену, итд.

•	 Тесно погађа целокупну активност и пословање предузећа. Оно та-
кође утиче на скоро све пословне функције.

•	 Постоје различити типови реструктурирања, у зависности од ве-
ликог броја критеријума за поделу: стратегијско-финансијско; 
екстензивно-умерено; тржишно; организационо; кадровско; 
техничко-технолошко, итд. При томе трба напоменути тесно 
преплитање различитих типова реструктурирања.
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Реструктурирање  погађа  интересе  већег  броја  стејхолдера,  како 
интерних   (власници, менаџери, запослени), тако и екстерних (потрошачи, 
повериоци, добављачи, друштво и сл.). 

Велики број различитих активности реструктурирања грубо је могуће 
сврстати у две основне групе:

1. Пословно (организационо) реструктурирање

2. Финансијско реструктурирање

Стратегије пословног реструктурирања могу бити у функцији раста и 
развоја предузића или у функцији контракције делатности.

•	 Стратегије реструктурирања у функцији раста и развоја где 
предузеће у креирању благостања за власника користи читав 
низ предности које доносе раст и развој. Обухвата следеће 
појединачне активности:

•	 припајање,

•	 удруживања,

•	 куповина других предузећа, и

•	 преузимања.

•	 Стратегије реструктурирања у функцији контракције делатности, 
где предузеће креира благостање кроз смањивање своје величине, 
степена диверсификације или напуштање инвестирања одређених 
послова или подручија. Најзначајније стратегије су:

•	 продаја,

•	 подела и раздвајање,

•	 приватизација,

•	 стратегијска трговина,

•	 ECO (equity carve-out) –  раздвајање акција

•	 дезинвестирање или напуштање појединих послова и 
организационих делова.
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Стратегије Финансијског реструктурирања најчешће се изводе уз по-
моћ (Тодоровић, 2010: 90):

•	 откуп акција (stock repurchase)

•	 докапитализација другом класом акција (dual-class recapitalization)

•	 понудом за замену једних хартија од вредности другим (exchange 
offers)

•	 LR

•	 LBO5

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У нашој стручној и научној јавности доста конфузије изазива појам 
„јавног предузећа“, па се с правом поставља питање шта је то јавно и зашто 
је јавно? Закон о јавним предузећима дефинише појам јавног предузећа на 
начин да је јавно предузеће оно предузеће које обавља делатност од општег 
интереса, а које оснива држава, односно јединица локалне самоуправе 
или аутономна покраина.6 Идући даље кроз Закон о јавним предузећима 
види се да делатност од општег интереса могу обављати и друга предузећа, 
и други предузетник и други облици предузећа. Дакле, не морају бити др-
жавна. Из тога проистиче да та предузећа имају атрибут „јавно“ само зато 
што су у државној својини, јер могу и други субјекти да обављају те делат-
ности од општег интереса.

Према нашем законодавству јавна предузећа могу да послују средствима 
у државној својини, приватној и другим облицима својине. То су предузећа 
која обављају привредну делатност од јавног интереса. Предмет њихове де-
латности су производи које називамо јавним добрима или јавним услугама. 
Под јавним добром подразумева се свако добро које је произведено у домену 

5 LR и LBO трансакције се називају и трансакцијама са високим leverage-om - HLT 
(highly leveraged transactions) будући да обе трансакциј’е доводе до драстичног раста 
нивоа задужености предузећа. У случају LR новчана средства привучена кроз дугове 
се дистрибуирају акционарима, најчешће у форми високих специјалних дивиденди. 
Код LBO инвестициона група која га извршава користи привучену готовину за откуп 
акција од јавних акционара, чиме се корпорација приватизује (го привате), тј. преводи 
изјавног у затворено, приватно власништво.

6 	Види	више:	Закон	о	Јавним	предузећима	„Службени	гласник	РС“	бр.	119/2012
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јавне привреде. Карактерише се неривалитетом и неексклузивношћу. Нери-
валтетет значи да при било ком степену економског искоришћавања немо-
гуће је искључити из потрошње било које друге индивидуалне потрошаче. 
Неексклузивност значи да добро намењено неком појединцу или групи 
могу користити и други уз врло мали или никакав додајни трошак.

Јавна предузећа имају за предмет свог пословања производе као и услу-
ге који се сматрају есенцијалним за подмирење индивидуалних и друштве-
них потреба. Делатности којима се баве су под јавном регулативом, или 
потпуно или делимично у државном власништву. Поред обезбеђења про-
извода и услуга од јавног интереса, односно есенцијалног значаја, та пре-
дузећа највећим делом имају велике иницијалне инвестиције, монополски 
или привилегован положај на тржишту уз изричиту сагласност и регула-
тиву државних органа.

Дакле, резимирајући претходно, долазимо до тога да битне каракте-
ристике по којима се јавна предузећа разликују од осталих предузећа мо-
жемо систематизовано приказати на следећи начин:

•	 јавна предузећа су у државном-јавном власништву,

•	 да је њихов циљ обезбеђење производа или услуга од виталног – 
„есенцијалног“ значаја за одређену заједницу,

•	 да се налазе у монополском или неком другом привилегованом 
положају на тржишту стеченом уз подршку власти и

•	 да су предмет јавног регулисања.

Значај јавних предузећа на целокупан привредни систем 
Републике Србије

Учешће државног сектора у формирању БДП Србије изузетно је ве-
лик и процењује се на око 40%. Када се учешће упореди са најразвијеним 
земљама ЕУ код којих се ова вредност креће око 20% види се да је учешће 
државног сектора у формирању БДП-а двоструко веће у односу на најраз-
вијеније земље Европе. Овако висока вредност учешћа државног сектора 
у формирању БДП Србије (највише у региону земаља Западног Балкана) је 
последица пре свега непостојања јасне стратегије везане за јавни сектор, 
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као и спорог процеса транзиције који у Србији предуго траје и који је до-
датно успорен ефектима светске економске кризе.  

У Републици Србији регистровано је 716 јавних и јавно-комуналних 
предузећа која се налазе на списку Народне банке Србије из јануара 2012. 
године. У Агенцији за привредне регистре као активна привредна друштва 
регистровано је њих 704 (пет је у процесу регистрације, пет у стечајном 
и два у ликвидационом поступку). Ова предузећа чине 0,7% од укупног 
броја привредних субјеката и запошљавају око 16% укупно запослених. 

Као што се може видети из претходног, иако чине свега 0,7% од укупног 
броја привредних субјеката, ова предузећа (Србијагас, Железнице Србије, 
Путеви Србије, ЈАТ, Ресавица, Војводинаводе, Електропривреда Србије, 
Пошта Србије, Електромрежа Србије, Аеродром Никола Тесла, Телеком 
Србија, Србијашуме, Србијаводе, Војводинашуме, и сл.) запошљавају зна-
чајан број лица,  располажу великом имовином и од виталне су важности 
за целокупни привредни систем Републике Србије. 

У раду је акценат стављен на „велика“ јавна предузећа чији је осни-
вач држава, односно покрајина, јер узимајући у обзир све наведено, ова 
предузећа представљају значајан фактор функционисања привреде земље. 
На основу прегледа завршних рачуна за последње две године покушаће се 
указати на алармантно стање у којем се ова предузећа налазе, а са циљем 
да се укаже да даље одлагање процеса реструктурирања, како пословног 
тако и финансијског, могло би да има далекосежне последице по функцио-
нисање целокупног привредног система. 

Као што је у уводном делу речено за озбиљнију анализу свакако би се 
морало узети у разматрање већи број перформанси пословања ових преду-
зећа, као и дужи врменски интервал. 

Приказ стања у Јавним предузећима на основу завршних 
рачуна7

Оно што је карактеристично када се упореде завршни рачуни за 2011. 
и 2012. годину је да су јавна предузећа и државна акционарска друштава, 
која су традиционални „губиташи“  продубили свој минус, док су преду-

7 Извор података НБС: www.nbs.rs
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зећа која су претходне године завршавале у плусу или преполовила свој 
профит или бележе губитке.

Највећи губитак у 2012. години „остварило“ је Јавно предузеће „Ср-
бијагас“ – чак 35 милијарди динара. То јавно предузеће је, с друге стране, 
2011. годину завршило у плусу од 1,25 милијарди динара. И тада је, међу-
тим, у самом пословању ово предузеће направило мањак од 3,5 милијарде 
динара, али су имали финансијске приходе од 11 милијарди динара, што 
им је омогућило да пословну годину заврше са оствареном добити.  

Прошле године, пословање им је донело минус од 11,9 милијарди ди-
нара, а финансијски приходи су спали на седам милијарди динара. Исто-
времено, биланс успеха ове фирме открива и да су се остали расходи са 6,9 
милијарди динара у 2011. години, прошле године скоро учетворостручили 
– 24 милијарде динара. 

Лоши пословни резултати нису их реметили да повећају број запосле-
них са 1.123 (2011)  на 1.170 (2012). Ипак, не треба изгубити из вида да је 
„Србијагас“, као увозно предузеће, изгубило милионе и на курсним разли-
кама. 

Традиционални губиташ, „Железнице Србије“, засијале су само у 2011. 
години, када им је држава отписала дугове по кредитима. Тада су годину 
завршили са 12,6 милијарди динара добитка. Лане, међутим, вратили су се 
на стари колосек – у минус са чак 16,6 милијарди динара. Број радника су 
смањили са 18.603 на 18.462.

„Путеви Србије“ прошле године су успеле да минус продубе и увећају 
га готово шест пута, са 1,4 милијарди у 2011. години, стигли су до 7,9 ми-
лијарди динара. Број запослених већи је и то за 23. 

Национални авио-превозник „Јат“ и прошле године је пословао са гу-
битком и то од 3,7 милијарди динара. Годину раније минус је био 3,34 ми-
лијарде динара. Што износи повећање губитка од 0,36 милијарди динара. 

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља „Ресавица“ 2012. го-
дину завршило је  са мањком од две милијарде динара, што је скоро по-
ловина минуса из 2011. године. Тада су били у губитку од 3,9 милијарди 
динара.  
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„Воде Војводине“ су за годину дана са 7,7 милиона динара добити у 
2011. години, „успеле да остваре губитак“ од две милијарде динара за 2012. 
годину. 

„Србијаводе“ су, такође, из плуса „преселиле“ се у минус. Губитак за 
2012. годину износи 96 милиона динара.

Мањак остварују и „Скијалишта Србије“ и то 19,4 милиона динара.

Учинак „Електропривреде Србије“ биће познат тек у мају 2012. године, 
када се обелодане консолидовани завршни рачуни. За сада је сигурно да 
је сама централа опет забележила губитак, од 2,4 милијарде динара. То је 
ипак упола мање него годину пре. На нивоу целе групације у 2011. години 
је забележена добит од 26,8 милијарди динара. Број запослених у централи 
лане је повећан за 11.  

Међу ретким јавним и државним предузећима која су у плусу је „По-
шта Србије“. Прошле године су имала добитак од 1,24 милијарде динара. 
Годину пре „плус“ је био и већи – две милијарде динара, што свакако по-
тврђује негативни тренд који остварују јавна предузећа.

И добитак „Електромреже Србије“ је скоро четири пута мањи – 880 ми-
лиона динара, а у 2011. је био 2,44 милијарде динара. 

Аеродром „Никола Тесла“ је у плусу од 727 милиона динара, а у 2011. су 
били позитивни 1,58 милијарди динара.

„Србијашуме“ су имале профит у 2012. години од 51,3 милиона динара.

А највећи добитак остварило је предузеће „Телеком Србија“ – 11,25 ми-
лијарди динара.

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ КА ТРЖИШНОМ 
НАЧИНУ ПОСЛОВАЊА 

Остварени губици исказани у завршним рачунима већине јавних пре-
дузећа  указују на алармантно стање у којима се ова предузећа налазе. Не-
адекватно управљање и дугогодишњи покушаји да се балансира између 
социјалног и тржишног начина пословања, довела су ова предузећа у неза-
видну финансијску ситуацију.
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Овакав начин управљања довео је Србијагас у невероватне губитке у 
претходном периоду. Социјална политика и подршка привредним субјек-
тима и државним институцијама спровођена је на два начина кроз неадак-
ватно ниску цену гаса и толеранцију у нередовном измиривању обавеза у 
периоду када се за правна лица тражио стратешки партнер. Као и одржа-
вање у животу великих привредних субјеката, као што су ХИП Азотара, 
ХИП Петрохемија, Железара Смедерево, Агрожив, Српска фабрика стакла 
итд.

По неким схватањима као највећи проблеми са којима се суочавају 
предузећа у државном власништву у Србији су (Ерић и др., 2011):

•	 Велики утицај политике на избор чланова управних и надзорних 
одбора који се мењају са променом власти, често без обзира на по-
стигнуте резултате. Негативна последица такве праксе манифес-
тује се кроз праксу слабог корпоративног управљања и лоших по-
словних резултата.

•	 Врло ниска ефективност и ефикасност менаџмента, што се одра-
жава на квалитет и асортиман производа и услуга ових предузећа.

•	 Губици који се кумулирају годинама, што угрожава инвестиције и 
развојне могућности овог типа предузећа.

•	 Финансијска неравнотежа – јавна предузећа послују у условима 
неликвидности (исподпросечни и ниски квалитативни показатељи 
ликвидности) и задужености (9,3% обавеза привреде), што је зна-
чајним делом и последица недовољне оспособљености овог сектора 
предузећа у домену финансијског управљања. 

•	 Велика могућност корупције – посебно у домену јавних набавки.

•	 Вишак запослених и неадекватна квалификациона и старосна 
структура.

•	 Недовољна пракса јавно-приватног партнерства.

•	 Бројни проблеми се јављају у пословању предузећа у државном 
власништву на локалном нивоу, а огледају се првенствено у технич-
ко-технолошкој застарелости, предимензионираности многих од 
ових предузећа, склоности ка нерационалној потрошњи уз исто-
времено постојање високе задужености, губитка и високе буџетске 
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зависности, те неспособности да сопственим средствима финанси-
рају учешће у потребним инвестицијама већег обима.

Бројни проблеми као и финансијска ситуација намећу процес реструк-
турирања не само као обавезу преузету Споразумом о Стабилизацији и 
придруживању него и једини начин да се реше дугогодишњи нагомилани 
проблеми и ова предузећа учине профитабилним и кокурентним на тр-
жишту.

Погрешно би се извео закључак, да од почетка транзиције у Србији није 
било покушаја да се спроведе процес реструктурирања јавних предузећа. 

У протеклом периоду након 2000. године највећи део промена је био ус-
мерен ка промени организационе структуре и смањењу броја запослених. 
Промене у области организационог реструктурирања углавном су биле ус-
мерене ка напуштању превазиђене организационе структуре и издвајању 
споредних non-core делатности из састава великих јавних предузећа (нпр. 
Електропривреда Србије, Железнице Србије, итд). Такође, код неких пре-
дузећа извршена је промена правне форме из јавних предузећа у акцио-
нарска друштва (Ерић и др. 2012: 37)

Оно што карактерише период транзиције у Србији, када је у питању по-
словање јавних предузећа јесте непостојање стратегије у овој веома важној 
области. Ниједна влада до сада није показала довољно воље, знања, па ни 
храбрости, да се ухвати у коштац са једним овако комплексним питањем. 
Из тог разлога озбиљан и свеобухватан процес реструктурирања јавних 
предузећа никада није спроведен.

Аналогијом поделе реструктурирања на пословно (организационо) и 
финансијско намећу се два решења која би у релативно кратком времен-
ском интервалу могли да дају позитивне резултате.

УВОЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ МЕНАЏМЕНТА

Менаџери су субјекти који доносе управљачке одлуке у оквиру пре-
дузећа. Они дефинишу циљеве, страрегије за њихово остваривање, као и 
низ других одлука. Процеси реструктурирања захтевају доношење сета уп-
рављачких одлука и предузимање серије активности. Због тога је утицај 
менаџмента у реструктурирању изузетно велики. Без добро мотивисаних 
менаџера нема успеха у активностима реструктурирања. Они не само да 
доносе стратегијске, тактичке (инвестиционе, финансијске итд.) и велики 
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број оперативних одлука, већ су и носиоци нових идеја, алтернативних ре-
шења и ефикасних стратегија. Због тога је потребно водити се искључиво 
пословним мотивима приликом избора кандидата, оцени њиховог рада, од-
говорности, а не партијском припадношћу. 

Извршни директори, средњи и нижи менаџери су такође посебно зна-
чајни за успех у процесу реструктурирања. После доношења стратегијских 
одлука, следи доношење низа тактичких и оперативних одлука и њихова 
операционализација у пракси. У току спроводења ових одлука могу се ја-
вити различити проблеми на нижим нивоима. То се може решити под-
стицањем предузетничког духа код менаџера и давањем компетенција 
или учешћа у власништву у случају успеха активности реструктурирања.

Поред менаџера веома важну улогу у јавнм предузећима имају управни 
(надзорни) одбор. Од чланова управних одбора се очекује да воде рачуна 
о заштити интереса власника. Они су својеврсна спона између менаџера и 
власника, у овом случају државе. Они су најнепосредније одговорни власни-
цима за резултате предузетих активности на реструктурирању. Одбори 
треба да имају овлашћења да именују и разрешавају топ менаџмент, тј. ге-
нералног директора, као и да успоставе систем за извештавања који омо-
гућава редовно праћење и процену резултата јавног предузећа. И у овом 
случају потребно је свести утицај политике на минимум и у први план ис-
таћи пословне резултате.

Управни одбор би требало да балансира између интереса власника и 
менаџера, и посебно да води рачуна о избегавању проблема који се могу 
јавити у том односу. У неким случајевима, ради избегавања сукоба може се 
формирати „специјални тим“ који води рачуна о обављању и одвијању ре-
структурирања на фер начин. Специјални тим могу чинити чланови уну-
тар и изван предузећа, као што су: спољни сарадници, угледни научници, 
професионални саветници, јавне личности и слично. Права и oбавезе „спе-
цијалног тима“ дефинише управни одбор, у зависности од конкретних 
задатака који се постављају пред тим.

ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И ПРОНАЛАЖЕЊЕ 
СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА

С обзиром на финансијску ситуацију у којој се налази већина јавних 
предузећа поставља се питање, како предузеће оптерећено дуговима и ло-
шом финансијском ситуацијом може да буде атрактивно за неког страног 
улагача (стратешког партнера).  
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Привредно друштво у финансијским тешкоћама има могућност да се 
финансијски реструктурира (да поновно уреди своју ситуацију у  окви-
ру дужничко-поверилачких односа поводом дуга према повериоцима и 
обезбеди могућност опоравка и одржив наставак пословања привредног 
друштва).

Законом о споразумном финансијском реструктурирању привредних 
друштава	 („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 – у даљем тексту: Закон), који је 
ступио на снагу 4. јуна 2011. године, а почео да се примењује 3. септембра 
2011. године8 – уређени	су услови и начин споразумног финансијског ре-
структурирања	привредних друштава.

•	 финансијске тешкоће	– су неспособност плаћања (неликвидност), 
претећа неспособност плаћања (претећа неликвидност) или преза-
дуженост;

•	 финансијско реструктурирање	– јесте поновно уређивање дуж-
ничко-поверилачких односа између привредног друштва у финан-
сијским тешкоћама, као дужника, и поверилаца;

Финансијско реструктурирање	може се спроводити ако у њему учест-
вују	најмање две домаће или стране	банке у својству поверилаца.

Одредбе овог закона о  привредном друштву у финансијским тешкоћа-
ма, као дужнику у финансијском реструктурирању	 не примењују се	 на 
банку, друштво за осигурање, покровитеља емисије хартија од вредности, 
приватни инвестициони фонд, друштво за управљање инвестиционим и 
добровољним пензијским фондовима, брокерско-дилерско друштво, при-
вредно друштво које обавља послове финансијског лизинга, као и друго 
привредно друштво које се претежно бави пружањем финансијских услу-
га, у складу са законом.

Поступак се одвија у складу са следећим начелима:

•	 Начело подобности

•	 Начело добровољности

•	 Начело одрживости пословања дужника

8 		Види	више:	Закон	о	Јавним	предузећима	„Службени	гласник	РС“	бр.	119/2012
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•	 Начело поступања у доброј верy

•	 Начело сарадње и координације поверилаца

•	 Начело равноправности положаја поверилаца

•	 Начело приступа подацима и поверљивости података

Финансијско реструктурирање се окончава уговором о финансијском 
реструктурирању. Уговором се обухвата нарочито:

1. предвиђање отплате у ратама, измену рокова доспелости, камат-
них стопа или других услова кредита, зајма или другог потражи-
вања или инструмента обезбеђења;

2. уновчење имовине или пренос такве имовине ради намирења 
потраживања;

3. отпуст дуга;

4. извршење, измену или одрицање од заложног права;

5. давање додатних средстава обезбеђења од стране дужника или 
трећих лица, укључујући давање јемстава и гаранција;

6. претварање потраживања у капитал;

7. закључивање уговора о кредиту, односно зајму;

8. издавање хартија од вредности;

9. друге мере од значаја за реализацију финансијског реструктури-
рања.

Циљ финансијског реструктурирања јесте финансијска консолидација 
предузећа као и стварање могућности да се пронађе стратешки партнер 
који би куповином већинског удела обављао управљачку функцију, јер се 
држава показала као лош управљач.

Следећи корак у овом процесу је избор стратешког партнера. Ово је 
веома важан, ако не и најважнији, корак у овом процесу. Приликом избора 
стратешког партнера се мора водити рачуна да то буде кредибилна компа-
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нија, која поседује know-how-у и да је спремна да инвестира у даљи развој 
овог предузећа. Од стратешког партнера се очекује да применом савремене 
технологије и знања омогући повећање ефективности и ефикасности, а са-
мим тим побољша конкурентску позицију на тржишту.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Оно што је свакако требало да буде споменуто на почетку, у делу о рес-
структурирању, а односи се на јавна предузећа у Србији, нимало случајно 
није остављено за крај. То су две основне групе фактора које утичу на про-
цес реструктурирања: 

•	 Екстерни

•	 Интерни

Прва група фактора долази споља, изван предузећа, из окружења и у 
тесној је вези  са одговарајућим институционалним амбијентом. Генера-
тор оваквог амбијента свакако је влада једне земље Управо овај институ-
ционални амбијент је код нас највише недостајао током целог периода тран-
зиције како би генерисао промене у пословном окружењу, јер предузећа која 
послују у условима развијеног тржишта осећају унутрашњу потребу, али су 
и принуђена да иду у различите активности реструктурирања. То је неоп-
ходно како би обезбедила опстанак, раст и развој. У супротном долази до 
нестајања, гашење односно банкротства или преузимањем од стране дру-
гих. 

Друга група фактора јавља се унутар самих предузећа и просто „гура“ 
предузећа да иду у промене и реструктурирање. Интерни фактори се ог-
ледају у притиску власника на менаџере да предузеће креира висок ниво 
благостања. Стиче се утисак да у јавним предузећима у Србији није јасно 
дефинисано ко поставља циљеве, ко води предузеће ка зацртаним циље-
вима, а ко спроводи контролу. Без јасно дефинисаних власничких односа 
недостаје један веома битан унутрашњи импулс за реструктурирање пре-
дузећа – притисак власника да се врше промене како би се креирало и по-
већало њихово благостање.

Ситуација у којој се налазе јавна предузећа налаже хитно започињање 
процеса реструктурирања које не може бити општо и важити једнако за 
све. Ово је процес који се континуирано мора спроводити у сваком преду-
зећу, узимајући у обзир његове специфичности.



175

СТР.  157-176

 Погрешно би било на крају извести закључак да је процес реструк-
турирања инструмент за гашење пожара, него се он мора посматрати као 
шира стратегијска активност и средство за проактивно деловање у услови-
ма радикалних промена какве данас владају у пословном окружењу. 

SUMMARY 
RESTRUCTURING OF PUBLIC ENTERPRISES IN 

SERBIA - DIRECTING TO THE MARKET PRINCIPLES OF 
BUSINESS

The concept of restructuring is taken as a synonym for undertaking large 
and complex changes in the company and its operations. Restructuring has 
a very deep meaning and includes a variety of activities, that, taking several 
actions at once. Given the importance of public companies in Serbia have and 
also situation where there are, restructuring imposes as necessity for their 
convergence to market business principles. This paper presents the situation of 
most important public companies of Serbia established by the state or province 
by the final accounts for the previous two years. The problems in their business 
were identified and guidelines are given which would be able to eliminate specific 
problems in the future.

Keywords: Restructuring, public enterprises, Serbia, effectiveness, effici-
ency ...
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RESUME

The concept of restructuring is taken as a synonym for undertaking large and 
complex changes in the company and its operations. Restructuring has a great 
importance and includes number of different activities, and, taking several ac-
tions at once. It’s actually reorganizing companies within 360 degrees of busi-
ness, and in order to achieve higher effectiveness, efficiency and adapt to new 
market and business conditions. In essence, it is an attempt to achieve a turn-
around in the business.
Considering the importance of public enterprises, that employ a significant 
number of people, have a big property and they are crucial for the entire eco-
nomic system of the Republic of Serbia, as a situation in the presence, the re-
structuring of public enterprises has become an extremely complex and above 
all actual question.

The Aim of this paper is to show the situation in which public enterprises are 
and the necessity of restructuring and their directing to market principles of 
business. Given the importance of public enterprises for overall  national econo-
my, increasing the effectiveness and efficiency of these enterprises would signifi-
cantly strengthen the competitiveness of our country as well as the fulfillment of 
the commitments undertaken in the Stabilisation and Association Agreement, 
and further integration of Serbia into the European Union.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КОНЦЕПТА ХОЛИСТИЧКОГ 
МАРКЕТИНГА КАО ОСНОВА УСПЕШНОСТИ 
РЕФОРМИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

САЖЕТАК: Реформа јавног сектора Републике Србије за-
хтева нове праксе предузећа и организација из овог сектора 
у пословању, што директно утиче на потребу за савременим 
маркетиншким стратегијама и концептима. С тим у вези мора 
се знати да ново пословно окружење које је створено пре све-
га развојем Интернета и дигиталних технологија непосредно 
утиче и на развој новог маркетинг окружења предузећа и ор-
ганизација из јавног сектора. Због свега наведеног, предузећа 
и организације у оквиру јавног сектора Републике Србије тре-
ба да осавремене приступ пословању и тржишту, као и с тим 
у вези приступ интерним и екстерним стејкхолдерима. Конц-
епт холистичког маркетинга пружа свим субјектима у оквиру 
јавног сектора кохезивнији приступ пословању и на тај начин 
превазилази ограничења традиционалних маркетиншких 

1 grgar@live.com
2 rabanyu@yahoo.com
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концепата и стратегија. Дизајнирање маркетинг активности 
у оквиру концепта холистичког маркетинга може да помогне 
пословању предузећа и организација из јавног сектора Репу-
блике Србије, доприносећи између осталог и (ре)брендирању 
преко потребном у савременим тржишним условима посло-
вања.

Кључне речи: реформа јавног сектора, холистички марке-
тинг, савремени услови пословања, (ре)брендирање, изградња 
вредности бренда, маркетинг активности ... 

УВОД

Посматрајући јавни сектор Републике Србије уочава се да су за успеш-
није пословање предузећа и организација у оквиру истог, потребне мар-
кетиншке стратегије које превазилазе традиционалне коцепте и приступе 
тржишту. Развој пословне оријентације од производне оријентације, преко 
продајне оријентације и на крају маркетинг пословне оријентације, нудиле 
су различите приступе и полазишта компанијама, који су били усклађени 
са тадашњим тржишним приликама и условима пословања.

Савремени услови пословања које одликују презасићена тржишта, 
потрошачи који су све више информисани захваљујући развоју комуника-
ционих технологија, те самим тим постају и све захтевнији, намећу потре-
бу за једним потпунијим концептом маркетинга. Савремени потрошач је 
оцењивач перформанси компаније (Радновић: 2009: 392). Он располаже са 
обиљем информација, расположивог времена има све мање, док све пре-
цизније одмерава материјалне и нематеријалне трошкове и њихов однос 
према перципираној вредности производа/услуге коју је одабрао и купио. 
Успешно (ре)брендирање у таквим тржишним условима није лак, и нере-
тко је недовољно успешно обављен задатак. 

Придобијање поверења потрошача, изградња лојалности и изградња 
вредности бренда, као и позиционирање у свести потрошача захтева из-
мењене и савременије концепте маркетинга, те као могућ одговор на са-
времене услове пословања намеће се концепт холистичког маркетинга.
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ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП МАРКЕТИНГУ

Кохезивнији приступ који надограђује традиционалне маркетиншке 
концепте и стратегије, чинећи их умреженијим и потпунијим, те прила-
гођеним савременим условима пословања јесте концепт холистичког мар-
кетинга. Концепција холистичког маркетинга полази од развоја, облико-
вања и спровођења маркетинг програма, процеса и активности, којима 
признају ширину и међузависност ефеката (Котлер и др., 2006: 17). 

Слика 1. Холистички маркетинг

Извор: http://houstonbusinessimageconsultants.com, 13.03.2013

У овој маркетинг коцепцији доминира став да је у маркетингу све зна-
чајно и да је неопходна што шира и што је могуће више интегрисана перс-
пектива, па су компоненте холистичког маркетинга (Котлер и др., 2006: 17) 
следеће:

•	 Маркетинг односа

•	 Интегрисани маркетинг
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•	 Интерни маркетинг

•	 Друштвено одговорни маркетинг.

Слика 2. Димензије холистичког маркетинга

Извор: Котлер Ф.,  Келер К.: Маркетинг менаџмент, Дата Статус, Београд, 
2006: 18

Маркетинг односа

Маркетинг односа (енгл. relationship maerketing ) је нова концепција 
која се такође базира на основној претпоставци маркетинга, а то је про-
фитабилно задовољавање потреба потрошача, али дугорочно посматрано 
(Вељковић, 2009: 173). 

Уједно треба напоменути и да се маркетинг односа може посматрати и 
на различитим нивоима, са аспекта његовог схватања и примене у послов-
ној пракси, те с тим у вези постоје:

•	 тактички ниво (сличност са активностима унапређења продаје)

•	 стратешки ниво (нагласак на развијању партнерских односа са 
потрошачима)
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•	 филозофски ниво (одражава суштину филозофије маркетинга 
– целокупна организација је фокусирана на испоруку тоталне са-
тисфакције потрошачима и одржавање и развијање свог бизниса) 
(Вељковић, 2009: 174).

Главни циљ маркетинга све више постаје развој блиских, дугорочних 
односа са свим појединцима и организацијама који могу директно или ин-
директно да утичу на успех маркетинг активности фирме (Котлер и др., 
2006: 17). Другим речима, то би значило да је маркетинг односа заправо 
усмерен на изградњу обострано задовољавајућих односа са стејкхолдери-
ма и премда се, како у теорији тако и у пракси, углавном ставља акценат на 
изградњу партнерских, добрих односа са екстерним интересним групама, 
ипак је веома значајно градити добре односе и са интерним стејкхолдери-
ма, јер такође, и од њих диретктно зависи пословни успех. Маркетинг мора 
да реализује не само менаџмент односа са купцима (customer relationship 
management ‒ CRM), већ и менаџмент односа са партнерима (partner 
relation ship management ‒ PRM), јер главни саставни делови маркетинга 
јесу купци, запослени, маркетинг партнери (канали, добављачи, дистри-
бутери, дилери, агенције) и делови јавности заинтересовани за финансије 
(акционари, инвеститори, аналитичари) (Котлер и др., 2006: 18). 

Као и у сваком односу морате бити вољни да дајете, делите и подржава-
те, а не само да узимате и примате (Dahl, 2011: 1). Према томе, да би се раз-
вили задовољавајући односи са поменутим интересним групама потребно 
је да компанија ради на разумевању потреба, циљева, интереса стејкхол-
дера. Крајњи резултат маркетинга односа јесте изградња јединствене мар-
кетинг имовине која се зове маркетинг мрежа која се састоји од компаније 
и њених подржавајућих стејкхолдера (купаца, запослених, добављача, 
дистрибутера, малопродаваца, пропагандних агенција, научника са уни-
верзитета и других) са којима је она изградила обострано профитабилне 
пословне односе (Котлер и др., 2006: 18). То би значило да у савременим ус-
ловима пословања је конкурентна она компанија која има боље изграђену 
маркетинг мрежу. 

Интегрисани маркетинг

Задатак маркетара јесте да осмисле маркетинг активности и споје ин-
тегрисане маркетинг програме ради стварања, комуницирања и испоруке 
вредности за потрошаче (Котлер и др., 2006: 19). Две кључне теме интегри-
саног маркетинга (Котлер и др., 2006: 20) су:
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•	 Многе маркетинг активности се користе за комуникацију и испо-
руку вредности

•	 Све маркетинг активности су координиране тако да се максимизи-
рају њихови заједнички ефекти.

Идеја интегрисаног маркетинга је усмерена на синхронизацију и ко-
ординацију свих маркетинг активности које треба да се међусобно упо-
тпуњују, што значи да реализација сваке појединачне маркетинг актив-
ности се изводи имајући представу о осталим активностима и њиховим 
изведбама, времену реализације и ефектима, што у пракси често није слу-
чај.

Интерни маркетинг 

Интерни маркетинг треба да обезбеди да свако у организацији прихва-
та одговарајуће маркетинг принципе, посебно виши менаџмент (Котлер 
и др., 2006: 20). Интерни маркетинг се обавља на два нивоа (Котлер и др., 
2006: 20):

•	 На првом нивоу различите маркетинг функције (продајна сила, 
пропаганда, сервис купаца, менаџмент производа, истраживање 
маркетинга) морају заједнички деловати;

•	 На другом нивоу маркетинг морају прихватити и друга одељења у 
компанији, они такође морају размишљати као купци.

Када се посматра интерни маркетинг у оквиру маркетинг услуга, треба 
рећи да исти подразумева рад организације на едукацији и мотивисању 
запослених, како би успешно услуживали купце. У исто време он ствара 
и остале претпоставке да се успешно изврше дата обећања (разни елемен-
ти услужног амбијента и пратећи производи и услуге) (Вељковић, 2009: 
65). Интерни маркетинг се мора посматрати и као део маркетинг троугла 
(Gronross, 1998: 325).

Он треба да обезбеди да маркетинг функције и остале функције и 
одељења у компанији буду у служби остваривања задовољства купаца, 
што значи да код сваког запосленог треба развити свест о томе како ње-
гово радно место може да утиче на задовољство / незадовољство купца. 
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На примеру компаније Xerox се види колико се озбиљно треба бавити ин-
терним маркетингом, јер поменута компанија иде тако далеко да у опис 
сваког посла укључује објашњење како то радно место утиче на купца 
(нпр. запослени у рачуноводтсву ове фабрике знају да на ставове купца 
утиче прецизност у фактурисању и брзини повратних позива) (Котлер и 
др., 2006: 20). 

Маркетинг као начин размишљања би требало да буде прихваћен и 
примењен на нивоу целе компаније, што је ретко у пракси случај, те све 
активности одељења за маркетинг често бивају неуспешне, а маркетари 
критиковани као главни кривци за тржишни неуспех. Међутим, главни 
узрок тог проблема се налази у чињеници да се маркетингом на озбиљан 
начин не може бавити само одељење маркетинга у компанији уколико га 
остала одељења, односно запослени, не прате и не прихватају такву по-
словну оријентацију. Вешти маркетари схватају да маркетинг активности 
унутар компаније могу бити једнако важне ‒ ако не и важније од оних које 
су усмерене ван компаније (Котлер и др., 2006: 20).

Друштвено одговорни маркетинг

Друштвено одговорни маркетинг укључује схватање ширих интереса 
и етички контекст, контекст животне средине, правни и друштвени кон-
текст маркетинг активности и програма (Котлер и др., 2006: 21). Овај начин 
размишљања доводи до тога да се утицај ефеката маркетинг активности 
компаније проширује изван релације компанија-потрошач на друштво у 
целини, те да би маркетинг активности требало да буду у служби општег 
добра друштва као заједнице. У пракси је чест случај да интереси које ком-
панија настоји у маркетинг оријентацији да оствари путем задовољења 
потреба и жеља потрошача нису у дугорочном смислу добри ни по потро-
шаче ни по друштво у целини. Направити у тој области равнотежу и по-
мирити интересе компаније и жеље купаца и дугорочне циљеве у смислу 
општег добра, није лак задатак. 
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Слика 3. Друштвене иницијативе корпорације

Извор: Kotler Ph., Lee N.: Corporate Social Responsibility ‒Doing the Most Good for 
Your Company and Your Cause, Wiley, December 2004.

Концепт друштвеног маркетинга заступа идеју да је задатак организа-
ције утврђивање потреба, жеља и интереса циљних тржишта и задовоља-
вање тих потреба на ефективнији и ефикаснији начин од конкурената, а 
да се притом очува и унапреди добробит потрошача и друштва у целини 
(Котлер и др., 2006: 22). Друштвени маркетинг потребно је разликовати 
од друштвене усмерености маркетинга, односно тзв. друштвене концеп-
ције маркетинга (Meler, 2003: 75). Друштвени маркетинг настоји индуко-
вати друштвено понашање, али не у сврху стварања користи ономе који 
проводи друштвени маркетинг, већ стварања користи циљном тржишту и 
друштву у целини (Meler, 2003: 71). Сам друштвени маркетинг је део неп-
рофитног маркетинга и циљ му је утицање на понашање људи у смислу 
измене мишљења, ставова, вредности и као резултат тога ‒ измене пона-
шања људи, али са јединим циљем, а то је опште добро друштва у цели-
ни, односно побољшање нивоа квалитета живота сваког члана друштва. 
Концепт друштвеног маркетинга са једне стране има циљеве маркетинга 
и самим тим остварење интереса привредног субјекта, док са друге стране 
мора да испоштује и оствари постављене друштвене циљеве. У том правцу 
се циљеви маркетинга  у оквиру друштвене усмерености маркетинга де-
финишу као остварење задовољења потрошача, остварење примереног 
дохотка, односно добити, али уз истовремено задовољење друштвених ин-
тереса (Meler, 2003: 75). 



185

СТР.  177-194

Без обзира да ли је реч о друштвеном маркетингу или пак друштвеној 
усмерености маркетинга, реч је о задовољавању тројаких интереса (Meler, 
2003: 76):

•	 Интереса потрошача

•	 Интереса привредног субјекта

•	 Интереса друштва као целине.

Слика 4. Задовољење интереса друштвеним маркетингом

Извор: Meler M.: Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003., 
str.76

На основу Слике 4 види се да се у првом приказаном случају интере-
си све три приказане стране веома мало поклапају, у другом случају до-
лази до извесног поклапања, док је у трећем приказаном случају идеална 
ситуација у којој су интереси све три приказане стране хармонизовани. 
Овај концепт отвара питање колико су маркетинг активности компаније 
друштвено оправдане, еколошки подобне, етичке и сл. Друштвена усмере-
ност маркетинга у себи, уствари, непосредно садржи друштвену одговор-
ност носиоца маркетинг-напора (Meler, 2003: 76). Поменута одговорност се 
односи на одговорност према јавности, и према свим осталим стејкхолде-
рима, као и према друштвеној заједници у целини. Многе компаније су по-
стигле значајну продају и оствариле профит применивши облик концепта 
друштвеног маркетинга названог маркетинг с поводом (Котлер и др., 2006: 
22). 
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Овај облик маркетинга упућује на идеју да купци позитивно реа-
гују, боље прихватају и да ће све више и у будућности обраћати пажњу 
на компаније које послују тако да се на позитиван начин понашају према 
друштвеној заједници и да су прихваћене од стране исте.

ИЗГРАДЊА ВРЕДНОСТИ БРЕНДА 

Вредност бренда се изграђује креирањем одговарајућих структура 
знања о бренду код одговарајућих потрошача (Котлер и др., 2006: 281). Са 
гледишта маркетинг менаџмента постоје три главна основна скупа покре-
тача вредности бренда (Котлер и др., 2006: 281):

1. Почетни избори елемената бренда или идентитета који чине бренд 
(нпр. име бренда, интернет адресе, логотипи, симболи, слова, пред-
ставници, слогани, џинглови, паковања и знаци);

2. Производ и услуга као и све пратеће маркетинг активности и до-
пунски маркетинг програми;

3. Остале асоцијације које се посредно преносе на бренд, тако што се 
он повезује са неким другим ентитетом (нпр. особом, местом или 
предметом).

Избор елемената бренда је веома значајан процес, јер управо од пра-
вилног избора и комбинације елемената бренда зависи успех бренда у 
смислу тржишне јачине бренда. На основу елемената бренда потрошачи 
идентификују бренд и зависи да ли ће га успети диференцирати од других 
брендова и да ли ће се конкретан бренд позиционирати у свести потроша-
ча и на који начин. Критеријуми за избор елемената бренда могу се подели-
ти и описати (Котлер и др., 2006: 282)  као:

•	 Они који граде бренд

•	 Одбрамбени елементи

Под елементима који граде бренд подразумевају се памтивост, значење 
и допадљивост, док су одбрамбени елементи бренда: заштита, прилагодљи-
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вост и преносивост. Важно је да елементи бренда  код потрошача изазивају 
позитивне, пријатне асоцијације и такви елементи бренда директно утичу 
на изградњу вредности бренда. 

Компаније користе различите технике приликом коначног одабира 
имена бренда, а неке од њих су (Котлер и др., 2006: 282): 

•	 Тестови асоцијација;

•	 Тестови учења;

•	 Тестови памћења;

•	 Тестови преференција.

Елементи бренда могу да имају бројне улоге у изградњи бренда (Котлер 
и др., 2006: 282). Име бренда такође, ствара и емотивну везу са потроша-
чима и помаже у препознавању и изградњи бренда (Гргар и др., 2005: 176). 
Имена бренда и слогани су веома значајни и моћни елементи бренда који 
треба да потрошачу укажу на бренд, на позитивне асоцијације, да дифе-
ренцирају производ од осталих, да скрену пажњу на себе, да потпомогну 
целокупну маркетинг комуникацију и сл. Све побројано директно утиче 
на потрошачеву перцепцију бренда као и на то да ли ће се и у којој мери 
бренд позиционирати у свести потрошача, па самим тим и на тржишту.

(РЕ)БРЕНДИРАЊЕ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ХОЛИСТИЧКИХ 
МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ 

Дизајнирање и реализација маркетинг активности директно утиче на 
изградњу бренда, у којој мери и на који начин ће се позиционирати бренд 
у свести потрошача, односно колико ће сам процес брендирања бити ус-
пешан. Паметан избор и комбинација елемената бренда, као и асоцијације 
које произилазе из њих су веома важни у процесу брендирања, али мар-
кетинг активности и начин њихове реализације су од посебног значаја за 
успешно брендирање.
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Брендови се не граде само на основу оглашавања (Котлер и др., 2006: 
284). Маркетиншке стратегије изградње вредности бренда су се веома из-
мениле због савремених услова пословања. Контакт са брендом који сваки 
потенцијални купац треба да доживи  је нешто што се у савременим усло-
вима пословања ствара на бројне начине (Котлер и др., 2006: 284):

•	 Преко клубова и заједница потрошача

•	 Сајмова

•	 Маркетинга догађаја

•	 Спонзорстава

•	 Посета фабрикама

•	 Односа с јавношћу и чланака у штампи

•	 Преко маркетинга повода

Холистички маркетинг наглашава три важне нове теме у дизајну мар-
кетинг програма за изградњу бренда (Котлер и др., 2006: 284):

•	 Персонализација

•	 Интеграција

•	 Интернализација.

Персонализација

Захваљујући развоју Интернета долази до могућности за персонали-
зацију маркетинга, најјачи брендови који су изграђени 1950-их, 60-их и 
70-их година су изграђени на основу праксе масовног маркетинга, а нови 
приступи враћају маркетинг на праксу од пре једног века, када су трго-
вци буквално познавали своје купце по имену (Котлер и др., 2006: 284). 
Персонализација маркетинга усмерава на идеју да се између конкретног 
потрошача и бренда ствара интерактиван, живи однос, док са друге стране 
настоји да управо на тај начин придобије лојаност што је могуће више пот-
рошача, а имајући у виду да не постоје два у потпуности идентична пот-
рошача, схвата се да персонализација маркетинга је уствари изазов који 
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намећу савремени услови пословања. Да би се изашло у сусрет све већој 
жељи потрошача за персонализацијом, прихваћени су концепти (Котлер и 
др., 2006: 284) као што су:

•	 Маркетинг искуства

•	 Маркетинг један на један

•	 Маркетинг са дозволом

Познавање потрошача не значи познавање компанијских циљева у 
вези са њима, него значи стварно схватање и познавање ко су они (Mackay, 
2012: 1).

Интеграција

Да би применили интегрисани маркетинг, маркетарима су потребне 
бројне и различите маркетинг активности које подупиру обећање бренда 
(Котлер и др., 2006: 285).  За стварање свести о бренду као и изградњи и 
јачању имиџа бренда поготово је важна интеграција у домену маркетинг 
комуникације. 

Значајно је да се на правилан начин процене различите опције комуни-
кације у смислу какав и у којој мери могу имати утицај на изградњу брен-
да, а сама интеграција треба да буде у служби да комбинација различитих 
опција комуникације има синергетски ефекат по питању изградње вред-
ности бренда, па самим тим и изградње свести о бренду и имиџа бренда. 
Свест о бренду је способност потрошача да идентификују бренд у разли-
читим околностима, на шта указују њихови резултати по питању препо-
знавања бренда и његовог присећања (Котлер и др., 2006: 286).

Интернализација

Сви запослени морају да буду упознати са брендом, са оним што чини 
тај бренд, у смислу вредности бренда, порука и обећања која се везују за 
сам бренд. Компаније морају да се ангажују и успоставе сталан и отворен 
дијалог са својим запосленима (Котлер и др., 2006: 286). На тај начин до-
лази до процеса интерног брендирања. Нека предузећа и организације су 
покренуле B2E програме (business-to-employee). 
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Запослени морају да разумеју на који начин могу да допринесу свеу-
купним напорима брендирања, јер када је у питању перцепција бренда од 
стране потрошача, јако је битно какво ће искуство потенцијални потро-
шачи доживети са запосленима тј. особљем компаније. Стварање веза са 
брендома дешава се када купци доживљавају компанију као ону која ис-
пуњава дата обећања бренда. Обећање бренда биће испуњено само ако се 
сви у компанији саживе са датим брендом (Котлер и др., 2006: 286). Без 
доброг интерног брендирања сви напори уложени у изградњу вредности 
бренда су недовољни. 

Пословање у савременим тржишним условима предузећа и организа-
ција из јавног сектора Републике Србије намеће потребу да се поред тра-
диционалних стратегија и алата који се користе у сврху (ре)брендирања 
заправо најјаче (ре)брендирање постиже кроз понашање запослених, а то 
је управо циљ и сврха интерног (ре)бредирања. 

ЗАКЉУЧАК 

Концепција холистичког маркетинга нуди могућ тржишни одговор 
на савремене услове пословања организација и предузећа у оквиру јавног 
сектора Републике Србије. Холистички маркетинг преко својих компо-
ненти почев од маркетинга односа преко интегрисаног маркетинга, затим 
интерног маркетинга и друштвено одговорног маркетинга, повезује мар-
кетиншке активности на начин да уложени маркетиншки напори у сваку 
активност засебно, имају скупа синергетски ефекат. 

Маркетинг односа упућује на чињеницу да се са свим интересним 
групама морају градити партнерски односи, док интегрисани маркетинг 
наглашава значај координације свих маркетинг активности. Интерни 
маркетинг је од посебног значаја по питању изградње свести сваког од за-
послених, у смислу на који начин у зависности од специфичности конкрет-
ног радног места сваки запослени може допринети подизању нивоа за-
довољства потрошача. У пракси се неретко веома мало пажње поклања 
спровођењу процеса интерног маркетинга, те се дешава да то директно 
утиче на смањену успешност маркетинг програма. Запослени у организа-
цијама и предузећима из јавног сектора морају имати изграђену свест о 
томе на који начин могу утицати на ниво задовољства потрошача, а њихо-
ва предузећа и организације се морају побринути да континуирано спро-
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воде процес интерног маркетинга и на тај начин усмеравају своје запослене 
у правцу тржишног деловања. Такође, друштвено одговоран маркетинг је 
од изузетног значаја за предузећа и организација из јавног сектора Репу-
блике Србије, јер потрошачи поклањају поверење оним предузећима и ор-
ганизацијама за које верује да делују у дугорочном интересу потрошача, па 
самим тим и друштва као целине.

(Ре)брендирање у савременим условима пословања, диференцирање 
у односу на конкуренте и позиционирање у свести потрошача тежак је 
задатак пред којим се налазе предузећа и организације из јавног сектора 
Републике Србије. Дизајнирање маркетиншких активности у оквиру кон-
цепта холистичког маркетинга може бити исправан пут за успешно (ре)
брендирање. Концепт холистичког маркетинга наглашава важност пер-
сонализације, интеграције и интернализације у дизајну маркетинг про-
грама за изградњу бренда. Савремени потрошач показује све већу жељу 
за персонализацијом односа на релацији потрошач ‒бренд, захтевајући 
један интерактиван однос. Интеграција се односи, пре свега, на маркетинг 
комуникацију када је у питању изградња вредности бренда, док интерна-
лизација представља тему од посебног значаја, јер би требало да обухвата 
све запослене у компанији. Наиме, сваки запослени у оквиру предузећа 
и организације из јавног сектора Републике Србије мора бити упознат 
са брендом и обећањима која се везују уз конкретни бренд, те мора бити 
мотивисан да допринесе целокупним напорима уложеним у брендирање. 
Мора се знати да контакт са особљем предузећа и организација из јавног 
сектора Републике Србије директно утиче на перцепцију бренда од стране 
потрошача, затим на позиционирање у свести потрошача и с тим у вези на 
тржишни успех.

Динамично тржишно окружење предузећа и организација из јавног 
сектора Републике Србије, потрошачи који су све захтевнији и, зах-
ваљујући убрзаном развоју телекомуникационих и дигиталних техноло-
гија, све више информисани, затим презасићено тржиште, све је то ди-
ректно утицало на чињеницу да традиционалне маркетиншке стратегије 
нису више довољне и функционалне у процесу (ре)брендирања. У таквим 
условима пословања маркетиншка теорија и пракса мора бити усмерена у 
правцу холистичког приступа маркетингу. Само кохезивни приступ мар-
кетингу у кога су укључени сви запослени предузећа и организација из 
јавног сектора Републике Србије, са посебним акцентом на изградњу, го-
тово персоналног односа са потрошачима, може имати позитивног ефекта 
на тржишту услуга јавног сектора.
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SUMMARY 
IMPLEMENTATION OF THE HOLISTIC MARKETING 

CONCEPT AS A BASIS SUCCESS REFORM OF PUBLIC 
SECTOR OF REPUBLIC OF SERBIA

Reform of public sector in Republic of Serbia demands new practices in 
business, that directly affects the need for modern marketing strategies and 
concepts. New business environment that was created primarily by development 
of the Internet and digital technology is directly influenced the development of 
the new marketing environment. Therefore, the company from public sector in 
Republic of Serbia needs to streamline operations and market access, as well as 
internal and external stakeholders approach. The concept of holistic marketing 
for all subjects from public sector gives to market actors more cohesive approach 
to business and thus overcomes the limitations of traditional marketing concepts 
and strategies. Designing marketing activities within the concept of holistic 
marketing can companies and organizations from public sector in Republic of 
Serbia, helping in (re)brending process, more neccessary, in the modern market 
business environment.

Key words: reform of public sector, holistic marketing, modern business 
environment, (re)branding, building of brand value, marketing activities...
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RESUME

Looking at the market and the business orientation of the companies 
and organizations from public sector in Republic of Serbia passed during 
the development of the market, shows that the contemporary market needs 
marketing strategies which go beyond the traditional concepts and approach to 
the market. Development of the business orientation of the company through 
the production orientation, selling orientation and at the end - the marketing 
business orientation, offered different approaches and starting points to 
companies that were in line with the then prevailing market conditions and 
business conditions. Gaining the trust of consumers, building loyalty and 
building of  brand value and positioning in the minds of consumers, demand 
changed and sophisticated marketing concepts, as well as a possible answer to 
the modern business environment is imposed the concept of holistic marketing.

The concept of holistic marketing offers possible market response to the 
requirements of modern business. Holistic marketing through its components 
from relationship marketing through integrated marketing, then internal 
marketing and socially responsible marketing associated marketing activities in 
a way that the marketing efforts invested in each activity separately, together 
have a synergistic effect. (Re)branding in a modern business environment, 
differentiating from the competitors and positioning in the minds of consumers 
is a difficult task facing the companies. Designing marketing activities within 
the concept of holistic marketing may be the right path for successful branding. 
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Holistic marketing concept emphasizes the importance of personalization, 
integration and internalization in the design of marketing programs to build 
brands. Modern consumer is showing an increasing desire for more personal 
relationship between consumer-brand, requiring an interactive relationship. 
Integration refers, primarily, to marketing communication in order to build 
brand value, while the internalization is a topic of particular importance because 
it should involve all employees in the company. In fact, every employee from 
public sector in Republic of Serbia must be familiar with the brand and the 
promises that are associated with a specific brand and have to be motivated to 
contribute to the overall effort by branding. Contact with staff directly affected 
on  the perception of the brand by the consumer, then on the positioning in the 
minds of consumers and the market success.

Dynamic market environment companies and organizations from public 
sector in Republic of Serbia consumers that are more demanding and, thanks 
to the rapid development of telecommunication and digital technology, more 
informed, then the market is saturated, it’s all directly affect the fact that 
traditional marketing strategies are no longer sufficient and functional in 
the process of (re)branding. In such business conditions, marketing theory 
and practice must be directed towards a holistic approach to marketing. Just 
cohesive approach to marketing which includes all employees from public sector 
in Republic of Serbia, with a special emphasis on building, almost a personal 
relationship with customers can have an effect on the market of public services.

Овај рад је примљен 10.04.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 17.04.2013. године.
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ЗЛОУПОТРЕБA ДОМИНАНТНОГ ПОЛОЖАЈА 
КАО ПРЕПРЕКА ЗА РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈУ И 
ОПОРАВАК ПРИВРЕДЕ*

САЖЕТАК: Реиндустријализација привреде изискује 
предузимање великог броја правно-економских мера, укљу-
чујући и мере из области права конкуренције. То подразу-
мева борбу против многобројних облика нарушавања кон-
куренције, посебно злоупотребе доминантног положаја. У 
раду је размотрен један од најзначајнијих облика злоупотре-
бе доминације – одбијање испоруке. Притом, извршена је 
правна анализа практичног поступања институција Уније у 
вези са одбијањем испоруке, како би се пружиле смернице 
за поступање српској Комисији за заштиту конкуренције. 
Утврђено је да Комисија и Суд правде ЕУ имају изразито не-
гативан став у погледу одбијања испоруке од стране доми-
нантног учесника на тржишту. Приликом процене да ли је у 
датом случају дошло до кршења правила о слободној конку-
ренцији, посебан изазов за Комисију представљаће доктрина 
о неопходним ресурсима, као и дилема да ли ће сопствени-

1  sdomazetns@gmail.com

 * Овај рад је део истраживачких пројеката под шифрама 47009 (Европске интеграције и 
друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ) и 176019 (Петрогенеза 
и минерални ресурси Карпато-балканида и њихов значај у заштити животне средине), 
финансираних од стране Министарства просвете и науке Републике Србије.
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ци тог неопходног ресурса увек морати да омогуће приступ 
његовим капацитетима свакоме ко то затражи. Утврђено је 
да ће одбијање приступа ресурсу бити допуштено, уколико 
постоји објективно оправдање за такав потез. Ипак, остаје 
недоумица да ли ће Комисија и Суд увек бити у стању да не-
погрешиво процене да ли је неки ресурс заиста неопходан 
конкурентима, као и да ли одбијање приступа представља 
легитиман пословни потез доминантног учесника. У раду су 
коришћени позитивно-правни метод и правно-логички ме-
тоди индукције и дедукције.

Кључне речи: право, Европска унија, злоупотреба доми-
нантног положаја, одбијање испоруке, реиндустријализа-
ција...

УВОД

Имајући у виду тешке последице још увек актуелне економске и фи-
нансијске кризе која није заобишла ни Републику Србију, у први план из-
бија потреба за предузимањем хитних мера у циљу опоравка привреде, али 
и спровођења реиндустријализације. Разуме се, процес реиндустријали-
зације изискује примену читаве „палете“ правно-економских мера, што 
не представља нимало лак задатак за државу. Део тих мера несумњиво 
представљају мере у области политике конкуренције. У суштини, може се 
рећи да између процеса реиндустријализације и политике конкуренције 
постоје узајамне везе. С једне стране, реиндустријализација подразумева 
изградњу одговарајућег привредног амбијента који ће бити подстицајан 
за нове инвестиције, што ће бити тешко оствариво уколико на тржишту 
владају монополи или неколицина предузећа која контролишу највећи 
део тржишта. С друге стране, оптималан ниво конкуренције на тржишту 
ствара позитивну климу за инвестиције, отварање нових радних места и 
самим тим, процес реиндустријализације. Дакле, уколико на релевантном 
тржишту конкуренција не функционише на одговарајући начин, не могу 
се очекивати значајнији домети на пољу реиндустријализације. То наро-
чито важи у случају када на тржишту владају монополи, картели, односно 
доминантна предузећа. 

У потоњем случају, чињеница да неко предузеће поседује доминан-
тан положај на тржишту не мора нужно да доведе до нарушавања конку-
ренције. Проблем ће представљати ситуација када предузеће врши зло-
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употребу доминантног положаја. За разматрање проблематике у вези са 
поменутим обликом недопуштеног понашања на тржишту, корисно је ана-
лизирати искуства ЕУ. 

У том погледу, злоупотреба доминантног положаја на унутрашњем 
тржишту или његовом битном делу забрањена је чланом 102. Уговора о 
функционисању ЕУ (у даљем тексту: УФЕУ). Дакле, члан 102. УФЕУ не 
санкционише компаније које имају доминантан положај на релевантном 
тржишту. То је логично, јер би на тај начин доминантне компаније биле 
санкционисане само због чињенице што имају водећу улогу на релевант-
ном тржишту. Доминантан положај може настати као резултат добре по-
словне политике дате компаније, улагања у истраживања и развој, бољег 
маркетинга, квалитетнијих производа или услуга у односу на конкуренте 
и слично. Стога би санкционисање доминантног положаја представљало 
потпуно неоправдан потез, који би дестимулисао било коју компанију да 
улаже у развој свог пословања. Такође, доминантан положај не треба ме-
шати са монополским положајем, будући да монополски положај значи од-
суство било какве конкуренције на тржишту, за разлику од доминантног 
положаја којег карактерише постојање макар и минималне конкуренције. 
Наравно, доминантан положај прети да прерасте у монополски у случају 
када доминантно предузеће злоупотреби своју тржишну моћ и истисне 
конкуренте са релевантног тржишта.

Злоупотребе доминантног положаја јављају се у многобројним обли-
цима. У овом раду биће размотрен један од њених најзначајнијих облика у 
пракси, а то је одбијање испоруке. Циљ је да се укаже на погубне последице 
овог вида злоупотребе, који ће представљати једну од кочница за повећање 
конкурентности привредних субјеката у Републици Србији, односно за 
спровођење процеса реиндустријализације. У том погледу, биће размотре-
на пракса институција ЕУ у тој области, како би се повукла паралела са 
поступањем српске Комисије за заштиту конкуренције.

ОДБИЈАЊЕ ИСПОРУКЕ КАО ОБЛИК ЗЛОУПОТРЕБЕ 
ДОМИНАНТНОГ ПОЛОЖАЈА

Кад је реч о одбијању испоруке, не може се a priori заузети став да сва-
ко одбијање испоруке представља злоупотребу доминантног положаја. 
Доминантна компанија ће понекад морати да прибегне оваквом виду тр-
жишне борбе како би сачувала своју позицију на релевантном тржишту. 
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То је оправдан поступак, јер доминантна компанија нема никакву оба-
везу да помаже својим конкурентима. Битно је да она такав положај не 
злоупотребљава на штету конкурената. Стога ће улога Европске комиси-
је (у даљем тексту: Комисија) бити у томе да процени када ће одбијање 
испоруке представљати легитимно понашање доминантне компаније, а  
када не.

Дакле, одредбе УФЕУ не санкционишу компанију због чињенице да 
она има доминантан положај на релевантном тржишту, већ злоупотребу 
доминантног положаја. Проблем може представљати чињеница да у УФЕУ 
није садржана дефиниција злоупотребе доминантног положаја. Истина, у 
пракси институција Уније, пре свега Европског суда правде (у даљем текс-
ту: Суд)2, било је покушаја да се дефинише појам злоупотребе доминантног 
положаја3, али чини се да то није довело до свеобухватне дефиниције овог 
појма. Стога, одређени аутори полазе од претпоставке да сви поступци и 
пракса за које су судови Уније утврдили да представљају злоупотребу до-
минантног положаја улазе у обим овог појма (Whish, R., 2009: 194). Про-
блем је у томе што је наведена дефиниција лишена економског садржаја и 
као таква тежи да охрабри per se приступ приликом дефинисања злоупо-
требе (Whish, R., 2009: 194)4.

2  У складу са одредбама УФЕУ, сада постоји Суд правде ЕУ који обухвата: Суд правде, 
Генерални суд (уместо ранијег Суда прве инстанце) и специјализоване судове.

3 Тако, у случају Hoffmann-La Roche v. Commission, Суд је злоупотребу доминантног 
положаја дефинисао као „објективан концепт који се односи на понашање предузећа 
у доминантном положају којe је такво да утиче на структуру тржишта где је као 
резултат самог присуства односног предузећа, степен конкуренције ослабљен и које, 
кроз прибегавање методама различитим од оних који представљају услов нормалне 
конкуренције у производима или услугама на основу трансакције комерцијалних 
оператора, има ефекат спречавања одржања степена конкуренције који још постоји 
на тржишту или раста те конкуренције“; o томе види: Case Hoffmann-La Roche v. Com-
mission 85/76 [1979] ECR 461, [1979] 3 CMLR 211.

4  Имајући у виду да не постоји дефиниција у чији обим би улазили сви облици 
злоупотребе доминантног положаја, постоје предлози да се идентификују одређени 
принципи на основу којих би се ближе одредио појам злоупотребе доминантног 
положаја. Први принцип се састоји у томе да је понашање неке компаније злоупотреба 
доминантног положаја уколико оно изазива или ће вероватно изазвати јасну и 
доказану повреду у односу на интересе потрошача. У складу са другим принципом, 
члан 102. УФЕУ има сврху да промовише добробит потрошача, при чему потрошачи 
неће профитирати уколико се штите неефикасне компаније на тржишту. Најзад, трећи 
принцип промовише став да правна правила у вези са злоупотребом доминантног 
положаја треба да се фокусирају на последице понашања које би могле наступити у 
дужем временском интервалу. Дакле, краткорочна анализа не може увек дати добре 
резултате. О овоме видети детаљније у: Whish, R., Competition Law, Oxford University 
Press, 2009: 194-195; Werden, G.J., Competition Policy on Exclusionary Conduct: Towards 
an Effects-based Analysis, European Competition Journal, 2/2006: 53-67; Vickers, J., Abuse 
of Market Power, Economic Journal, Vol. 115., No 504, 2005: 244-261. Као алтернатива per 
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У вези са применом члана 102. УФЕУ јавила се још једна дилема. Наиме, 
поставило се питање да ли је сврха члана 102. УФЕУ у томе да се заштите 
конкуренти или је у првом плану добробит потрошача? У теорији и пракси 
је преовладао став да је главни циљ члана 102. УФЕУ у томе да се зашти-
ти конкуренција као таква, односно интерес потрошача, а не конкуренти 
(DG COMP’s Discussion Paper on exclusionary abuses, т. 54; SPEECH/05/537, 23, 
September, 2005; Whish, R., 2009: 192-193). Дакле, кад буде испитивала да ли 
одбијање испоруке у датом случају представља злоупотребу доминантног 
положаја, Комисија ће водити рачуна о томе да конкуренција на унутра-
шњем тржишту не буде нарушена, односно настојаће да заштити интерес 
потрошача. То је оправдано, јер одбијање испоруке у пракси неће значити 
само наношење штете конкуренту, односно његово могуће истискивање 
са релевантног тржишта, већ ће у крајњој линији нанети штету потроша-
чима, изражену кроз ограничавање избора продавца, више цене и слично.

Као што смо већ поменули, злоупотреба доминантног положаја у сми-
слу члана 102. УФЕУ, изражава се и у виду одбијања испоруке (refusal of 
supply) од стране доминантних компанија. Притом, треба поновити ранији 
став да одбијање испоруке (снабдевања), макар то чинила и доминант-
на компанија, не представља злоупотребу доминантног положаја per se. 
То је логично, јер слобода уговарања представља неприкосновено право 
које омогућава (доминантној) компанији да одлучује да ли ће и са ким ће 
закључити уговор. Не може се компанијама наметати обавеза да изврше 
испоруку робе свакоме ко то затражи, јер у неким ситуацијама одбијање 
испоруке представљаће легитиман пословни потез. На пример, уколико 
на тржишту влада несташица неке робе, (доминантна) компанија може ус-
кратити испоруку робе одређеним (нередовним) купцима. Тако је било у 
раном случају BP v. Commission5, где је Комисија оценила да је ускраћивање 
испоруке нафте повременим потрошачима, у време нафтног шока седам-
десетих, од стране компаније British Petroleum (ВР) представљало злоупо-
требу доминантног положаја. Ипак, Суд је заузео став да је такво пона-
шање било разумно у датим околностима. 

Даље, треба бити додатно обазрив кад је реч о мерама које Комисија 
може да предузме против доминантне компаније. На основу Уредбе број 
1/2003 о примени конкурентских правила из чланова 81. и 82. Уговора о 

se приступу јавља се такозвана „анализа ефеката“ (effects analysis, превод аутора). О 
томе видети шире у: Eilmansberger, T., How to Distinguish Good form Bad Competition 
under Article 82 EC: In Search of Clearer and More Coherent Standards for Anti-competi-
tive Abuses, Common Market Law Review, Vol. 42, issue 1 , 2005: 129-178.

5 Case 77/77 [1978] ECR 1513, [1978] 3 CMLR 174.
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Европској заједници (ЕЗ)6, Комисија има могућност (као што је имала и 
током важења раније Уредбе број 17) да захтева од доминантних компа-
нија предузимање одређених радњи и корака који би значиле окончање 
дате повреде члана 102. УФЕУ. Другим речима, Комисија би могла да на-
ложи доминантном снабдевачу да настави са испорукама, што би могло 
обесхрабрити компаније да и даље улажу у развој, будући да би плодове 
њихових инвестиција могле да „уберу“ конкурентске компаније (Whish, R., 
2009:  688). Ово је нарочито важно имајући у виду „доктрину о неопходним 
ресурсима“ (essential facilities doctrine, превод аутора) о којој ће бити више 
речи нешто касније.  

Наравно, у многим случајевима институције Уније су сматрале од-
бијање испоруке као злоупотребу доминантног положаја, при чему су зло-
употребе биле изражене на различите начине7. Једна од најчешћих форми 
одбијања испоруке била је она која је за циљ имала искључивање конкуре-
ната са помоћних тржишта (ancillary markets, превод аутора). 

Типичан пример овакве злоупотребе представљао је случај Commercial 
Solvents v Commission8. Ту је Комисија заузела став да одбијање испоруке 
сировина (амино-бутанола, сировине за производњу лека против тубер-
кулозе) италијанској компанији Zoja од стране ICI, филијале компаније 
Commercial Solvents, представља злоупотребу доминантног положаја. Раз-
лог је био у томе што је на овај начин Zoja била онемогућена да произво-
ди финални производ, лек против ТВС-а, чиме би директно конкурисала 
компанији ICI, филијали компаније Commercial Solvents. Овакво понашање 
доминантног испоручиоца имало је за циљ да истисне италијанску компа-
нију са „низводног“ тржишта, што је представљало злоупотребу. 

Из овог случаја се могло закључити да је Комисија својом одлуком, 
подржаном и од стране тадашњег Суда прве инстанце, желела да заштити 
малог конкурента више него конкурентски процес. Осим тога, Комисија је 
у тачки 25. своје одлуке заузела став да би поступак компаније Commercial 
Solvents (односно њене филијале ICI) довео до елиминације једног од глав-
них произвођача амино-бутанола на (тада) заједничком тржишту. Наве-
дени став је изузетно важан, јер се испоставља да за налажење злоупотре-

6  Official Journal L 1, 04.01.2003:1-25.
7   У Discussion Paper Комисија је одбијања испоруке разврстала у четири категорије: а) 

престанак постојеће везе; б) одбијање да се започне испоручивање input-a; в) одбијање 
лиценцирања права интелектуалне својине; г) одбијање давања информација 
неопходних за интероперабилност (interoperability). Шире о овоме види у т. 217-242.

8  Case Commercial Solvents v Commission 6/73 & 7/73 [1974] ECR 223, [1974] 1 CMLR 309.
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бе доминантног положаја није неопходно да одбијање испоруке доведе 
до елиминације целокупне конкуренције на „низводном“ тржишту, већ 
је довољно да она буде нарушена у значајној мери. Овде је то несумњиво 
био случај, будући да би одбијање испоруке, по оцени Комисије, довело до 
нестанка са тржишта једног од главних конкурената. Ипак, остаје диле-
ма да ли ће Комисија и Суд бити у стању да у сваком конкретном случају 
исправно процене да ли ће одбијање испоруке заиста имати осетан утицај 
на конкуренцију на „низводном“ тржишту.

Слично је било и у случају Hugin9, где је одбијање испоруке резервних 
делова за регистар касе компанији Lipton (као ексклузивном дистрибутеру 
за тржиште Велике Британије компаније Hugin) која је вршила сервиси-
рање ових уређаја представљало злоупотребу доминантног положаја, на-
рочито с обзиром на чињеницу да је Hugin овим поступком желео да сам 
врши сервисирање својих регистар каса и тако искључи свог конкурента 
са релевантног тржишта. 

Овај случај је био интересантан због тога што је утврђено постојање 
злоупотребе доминантног положаја на секундарном тржишту (резервних 
делова) иако Hugin није био доминантан на тржишту регистар каса (при-
мера ради, његов удео на тржишту регистар каса износио је свега петнае-
стак процената). Најзад, чини се да је циљ Комисије и у овом случају био 
заштита малих конкурената, а не конкуренције као такве, будући да се 
ни овде Комисија није бавила питањем да ли овакав поступак компаније 
Hugin доприноси побољшању ефикасности или доноси корист потроша-
чима. То потврђује чињеница да Комисија одбијање испоруке резервних 
делова није окарактерисала као недопуштену саму по себи, већ је заузела 
став да би такав поступак истиснуо конкурента са „низводног“ тржишта. 
Суд је поништио ову одлуку, сматрајући да Комисија није показала да би 
трговина међу државама чланицама била угрожена, али није негирао став 
да је овде дошло до злоупотребе доминантног положаја.

У вези са одбијањем испоруке поставило се и питање да ли права ин-
телектуалне својине представљају добар ослонац доминантној компанији 
да избегне санкционисање од стране Комисије. Пракса је показала да и у 
оваквим случајевима може доћи до примене члана 102. УФЕУ.

Тако, у случају Magill10, утврђено је да су ТВ компаније BBC, ITP, и RTE 
злоупотребиле доминантан положај тако што су (свака појединачно) одби-

9 Case Hugin v. Lipton [1978] OJ L284/41, [1978] 1 CMLR D19.
10 Cases C-241/91 P etc RTE and ITP v. Commission



202

С. ДОМАЗЕТ ЗЛОУПОТРЕБA ДОМИНАНТНОГ ПОЛОЖАЈА...

ле дати податке о свом распореду програма компанији Magill, која је желе-
ла да изда телевизијски магазин са распоредом програма ове три ТВ куће. 
Заједничко са претходна два случаја је то што је овде дошло до одбијања 
испоруке производа неопходног конкуренту који послује на низводном 
тржишту. Сем тога, овај случај је потврдио да постоји значајна веза између 
права интелектуалне својине и члана 102. УФЕУ, јер се (логично) поставља 
питање да ли су поменуте компаније заиста морале дати информације о 
свом телевизијском програму, имајући у виду постојање права интелекту-
алне својине. 

Решење у овом случају треба уско тумачити, јер права интелектуалне 
својине су неприкосновена и њихови сопственици (генерално) нису у оба-
вези да омогуће њихово коришћење свакоме ко то затражи, а понајмање 
конкурентима. Ипак, у одређеним (изузетним) околностима одбијање 
давања лиценце може представљати злоупотребу. На пример, у датом 
случају није постојао никакав супститут за ТВ водич који је хтео да изда 
Magill, иако је постојала велика потражња за таквим производом. Друго, 
није било никаквог оправдања за одбијање давања неопходних подата-
ка о ТВ програму. Треће, такво понашање је онемогућило појаву новог 
производа који би био веома користан потрошачима, а истовремено је 
искључена конкуренција на „низводном“ (секундарном) тржишту недељ-
них водича. Најзад, четврто, одбијање давања података о распореду ТВ 
програма могло је да уништи целокупну конкуренцију на секундарном 
тржишту ТВ водича.

Слично је било и у случајевима Renault11 и Volvo12, где је Суд заузео 
став да сопственик права интелектуалне својине (у овим случајевима пра-
ва на дизајн) има ексклузивно право да не одобри другима коришћење 
заштићеног дизајна и да такав чин не представља злоупотребу, иако су 
партнери тражили да им се да лиценца у циљу производње резервних де-
лова. Ипак, Суд је навео да произвођачи аутомобила могу злоупотребити 
доминантан положај уколико одбију да испоруче резервне делове неза-
висним сервисерима, наплаћујући неправедне цене или одустајањем од 
даље производње резервних делова за моделе аутомобила који су још у 
активној употреби. 

11 Case 53/87 Conzorzio Italiano della Componentistica di Ricambio per Autovericoli and 
Maxicar v Regie National des Usines Renault [1988] ECR 6039, [1990] 4 CMLR 265.

12 Case 238/87 [1988] ECR 6211, [1989] 4 CMLR 122.
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За разумевање односа између члана 102. УФЕУ и права интелектуалне 
својине значајан је и случај IMS/NDC13, где је Комисија заузела став да је 
дошло до злоупотребе доминантног положаја од стране компаније IMS 
тако што је поменута компанија одбила да дâ лиценцу за коришћење 
такозване „1860 brick structure“ система података о продаји фармацеутских 
производа, односно система продајних извештаја. Комисија је утврдила 
да је поменути систем постао de facto индустријски стандард. Када су 
конкурентске компаније покушале да развију сличан систем, поменута 
компанија се обратила немачким судовима и добила привремене забране, 
позивајући се на кршење ауторског права. Након жалбе конкурената, Ко-
мисија је утврдила да је употреба овог система била неопходна за посло-
вање конкурената, будући да није било одговарајућих супститута, објек-
тивног оправдања за такво понашање, као и да су у овом случају постојале 
изузетне околности као у случају Magill и наложила је IMS-у да дâ лиценцу 
на захтев конкурената и под недискриминаторским условима. Компанија 
IMS се жалила Суду, који је у априлу 2004. године донео пресуду којом 
је поставио (кумулативне) услове под којима одбијање да се омогући ко-
ришћење ауторског права представља злоупотребу. Према ставу Суда, 
потребно је да се ради о новом производу, затим да приступ заштићеном 
материјалу мора бити „неопходан“ у смислу да одбијање приступа значи 
елиминисање било које или целокупне конкуренције на секундарном тр-
жишту, као и да је сам чин одбијања приступа неоправдан. Треба напоме-
нути да је Суд дефинисао услове, али је оставио немачком суду да одлучи 
да ли су они испуњени или не. Овакав став Суда и генерално читав случај 
изазвали су бројне недоумице (Jones, А., Sufrin, B., 2008: 563-571). 

У пракси су се појавиле и ситуације у којима је доминантна компанија 
одбила да „испоручи“ одговарајуће информације трећим странама и на 
тај начин их довела у неповољан конкурентски положај. Показало се да 
је то нарочито присутно у области информационих технологија, које ка-
рактерише висок ниво иновативности. У таквим ситуацијама доминантне 
компаније, у жељи да се заштите од оштре конкуренције, одбијају да от-
крију техничке карактеристике својих производа, не само конкурентима, 
него и потрошачима. Међутим, поставља се питање да ли је таква пракса 
допуштена, имајући у виду члан 102. УФЕУ. Институције Уније су овакву 
праксу третирале као недопуштену.

13 OJ [2002] L 59/18, [2002] 4 CMLR 111, CFI Case T-184/01 R IMS Health v Commission 
[2001] ECR II-3193, [2002] 4 CMLR 58 (President of CFI Order), upheld on appeal Case 
C-481/01 P (R) [2002] ECR I-3401, [2002] 5 CMLR 44 (President of ECJ Order).
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Тако, у случају IBM, Комисија је сматрала да је поменута компанија 
злоупотребила доминантан положај, јер је одбила да снабде конкуренте 
са техничким информацијама које би омогућиле да њихови (софтверски) 
производи буду коришћени са IBM-овим System/370. Овај случај је „изне-
дрио“ проблем познат под називом „интероперабилност“ (interoperability, 
превод аутора). IBM и Комисија су постигли поравнање, којим се IBM оба-
везао да открије довољно техничких информација својим конкурентима и 
тако им омогући компатибилност њихових софтверских решења са њего-
вим System/370. 

Типичан пример за проблем интероперабилности представља и случај 
Microsoft14, где је Комисија нашла да је позната компанија злоупотребила 
свој доминантан положај на тржишту РС-оперативних система и наложила 
јој да у року од 120 дана учини релевантне интерфејс информације доступ-
ним компанијама на тржишту workgroup server operating systems, као и да 
омогући благовремено ажурирање информација. Овај случај је познат и по 
томе што је Комисија изрекла највећу казну у својој дотадашњој историји15.

Недозвољено одбијање испоруке утврђено је и у случају Sealink/B&I-
Holyhead16, где је компанија Sealink управљала луком Holyhead на северу 
Велса, користећи је за вршење услуга превоза трајектом за Ирску и ван 
ње. Конкурентски трајектни превозник В&I жалио се Комисији да је ње-
гов конкурент организовао лучки распоред на начин који је проузроковао 
поремећај у вршењу његових услуга и истовремено изазвао непријатности 
његовим путницима. Након спроведеног поступка, Комисија је утврдила 
да се у овом случају радило о злоупотреби доминантног положаја и нало-
жила компанији Holyhead да измени лучки распоред на начин да се избег-
ну штетне последице по пословање конкурентске компаније.

Поменути случај је значајан по томе што је Комисија овде први пут 
употребила појам „неопходни ресурси“ (essential facilities, превод аутора). 
У својој одлуци, Комисија је навела да доминантно предузеће које посе-
дује и контролише неопходан ресурс, на пример ресурс или инфраструк-
туру без чијег приступа конкуренти не могу обезбедити услуге њиховим 
корисницима, а које ускрати својим конкурентима приступ том ресурсу, 
или омогући приступ конкурентима само под условима мање повољним 
од оних под којима даје своје услуге, стављајући притом конкуренте у не-

14 Case Microsoft Corporation v. Commission T-201/04, [2007] 5 CMLR 846.
15 Око пола милијарде евра.
16 [1992] 5 CMLR 255; види такође и: Sea Containers v Stena Sealink-Interim Measures OJ 

[1994] L 15/8, [1995] 4 CMLR 84.
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повољан конкурентски положај, повређује (тада важећи) члан 82 Уговора 
о ЕЗ, уколико су други услови тог члана испуњени17.  

Дакле, у овој одлуци Комисија је дала својеврсну дефиницију „неоп-
ходног ресурса“. Имајући у виду да је поменута дефиниција постављена 
веома широко, неминовно се јавља дилема шта се све може окарактерисати 
као „неопходан ресурс“. Ово питање нарочито добија на значају уколико 
се узме у обзир да период од 80-их година прошлог века до данас каракте-
рише либерализација сектора привреде држава чланица ЕУ који су раније 
били под државном контролом и њихово отварање за конкуренцију. Стога 
не треба да чуди што је доктрина о „неопходним ресурсима“ изазвала ве-
лико интересовање и била предмет бројних расправа од стране стручне 
јавности (Areeda, P., 1990, стр. 841-855; Temple-Lang, J., 1994: 439; Ridyard, 
D., 1996: 438; Lipsky, A.B., Sidak, G., 1999: 1187-1249; Capobianco, A., 2001: 548; 
Doherty, B., 2001: 397). 

У пракси институција Уније, као „неопходан ресурс“ сматрани су ма-
хом инфраструктурни објекти као што су нафтоводи, гасоводи, телекому-
никационе мреже (тачније, жице и каблови) и слично, али и ресурси попут 
сировина, резервних делова, права интелектуалне својине или различитих 
техничких информација. Дакле, ради се о ресурсима који су неопходни 
компанијама како би могле да конкуришу на „низводном“ тржишту. Сто-
га је сасвим разумљиво да ускраћивање приступа овим ресурсима може 
изазвати веома неповољне конкурентске последице. Ипак, приликом оп-
редељења шта представља неопходан ресурс мора се бити веома обазрив. 
Логично је да се у одређеним ситуацијама мора омогућити конкурентима 
да остваре приступ неком инфраструктурном ресурсу, нарочито уколико 
је он изграђен од стране државе или од предузећа којима је монополски 
положај она омогућила. Ово се чини из разлога што конкуренти најчешће 
неће бити у стању да изграде сопствени ресурс, као и из жеље да се додатно 
подстакне конкуренција. 

Међутим, ова доктрина није свемоћна и не може се увек применити, јер 
би њена претерана примена могла довести до врло неповољних последица 
по конкурентски процес и привреду уопште. Заиста, захтевати од доми-
нантних компанија да у сваком случају омогуће приступ свом „ресурсу“ 
деловало би врло негативно на њихов предузетнички дух и могло би да 
обесмисли сваки иновативни напор. То је логичан закључак, јер у ситу-
ацији у којој би дата компанија морала безрезервно да омогући приступ 

17 Ibidem, тачка 41. Сличан став о томе шта се подразумева под појмом „неопходни 
ресурси“ заузет је и у случају Port of Rodby (OJ [1994] L55/52, [1994] 5 CMLR 457).



206

С. ДОМАЗЕТ ЗЛОУПОТРЕБA ДОМИНАНТНОГ ПОЛОЖАЈА...

(на пример) нафтоводу којег је она изградила и у чију изградњу је уложила 
огромна средства, она заиста не би имала економског интереса да у бу-
дућности даље инвестира, јер би њени конкуренти практично без икак-
вих властитих издатака остварили приступ њеној инвестицији. Стога се 
мора наћи избалансиран приступ овом проблему и прецизно дефинисати 
под којим условима ће сопственик „неопходног ресурса“ бити у обавези да 
омогући приступ његовим конкурентима. 

У одговору на ово питање најпре треба размотрити који је ресурс „не-
опходан“ („значајан“). Неспорно је да се мора радити о ресурсу којег би 
било врло тешко „копирати“, на пример услед финансијских, правних или 
физичких баријера, као и да је приступ њему веома важан за конкуренте. 
Није довољно да употреба датог ресурса представља за њих погодност или 
нешто што је прикладно за употребу у датом случају. Дакле, тражи се јак 
степен неопходности ресурса. Овакав став је изнесен у случају Ladbroke18, 
где је наведено да телевизијско преношење коњичких трка, које би било 
додатна, заиста прикладна, услуга за кладионичаре, не би могло бити сма-
трано само по себи неопходним (indispensable) за вршење главне активнос-
ти кладионичара (bookmakers), наиме узимању опклада19. 

Слично је било и у случају Oscar Bronner20, где је Суд сматрао да од-
бијање компаније Mediaprint да омогући приступ властитом систему дист-
рибуције у виду кућне испоруке дневних новина свом конкуренту, компа-
нији Bronner, не представља злоупотребу доминантног положаја, будући да 
није био испуњен услов да коришћење неопходног ресурса (у овом случају 
система дистрибуције) мора бити неопходно (значајно) за конкурента. Суд 
је овакав став оправдао чињеницом да постоје и друга средства дистри-
буције дневних новина, на пример кроз радње, киоске или путем поште; 
штавише, није било техничких, законских или економских препрека које 
би учиниле немогућим за друге издаваче дневних новина да креирају вла-
стите системе кућне испоруке21. Такође је значајан став Суда у којем се на-
води да уколико се жели да приступ ресурсу буде неопходан (indispensable), 
неопходно је показати да није економски одрживо креирање секундарног 
система кућне испоруке за дистрибуцију дневних новина, са тиражом упо-
редивим са оним од дневних новина дистрибуираних на основу постојеће 

18 Case Ladbroke v Commission T-504/93 [1997] ECR II-923, [1997] 5 CMLR 309.
19 Ibidem, тачка 137.
20 Case C-7/97 Oscar Bronner GmbH v Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH 

[1998] ECR I-7791, [1999] 4 CMLR 112.
21 Ибид, тачка 44.
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шеме22. Услов неопходности не може бити задовољен тврдњом да креи-
рање секундарног система није економски одрживо из разлога малог тира-
жа дневних новина23. 

Најзад, треба напоменути да ће сопственик неопходног ресурса моћи 
да ускрати приступ том ресурсу уколико за такав чин постоји „објектив-
но оправдање“ (objective justification). Такав став је изнет у већ поменутом 
случају Sealink/B&I-Holyhead. Ту је Комисија заузела став да сопственик 
неопходног ресурса који користи своју моћ на једном тржишту у циљу да 
ојача свој положај на другом односном тржишту, посебно омогућавајући 
његовом конкуренту приступ том тржишту под мање повољним услови-
ма од оних за његове сопствене услуге, повређује (тада важећи) члан 82. 
Уговора о ЕЗ тамо где је неповољан конкурентски положај наметнут кон-
куренту без објективног оправдања. Разуме се, поставља се питање када је 
одбијање пристпа неком ресурсу објективно оправдано.

Приступ ресурсу може бити онемогућен из техничких разлога, на при-
мер услед ограничености капацитета ресурса, односно његове потпуне 
искоришћености, па услед тога сопственик неће бити у прилици да омо-
гући приступ датом ресурсу. Слично је и у ситуацији када компанија која 
тражи приступ ресурсу ужива лошу пословну репутацију, што даје право 
власнику ресурса да му ускрати приступ, иако за то постоје расположиви 
капацитети. Даље, објективно оправдање за ускраћивање приступа може 
бити и чињеница да компанија која тражи приступ не би била у стању да 
на одговарајући начин користи дати ресурс, на пример не примењује стан-
дарде идентичне онима које користи сопственик ресурса и слично. 

Проблем који се у вези са овим може појавити је да ли је сопстве-
ник ресурса у обавези да повећа капацитет ресурса онда када је он већ у 
потпуности искоришћен. Ово може бити врло осетљиво питање, посебно 
у случају када дати ресурс, поред сопственика, користи још неколицина 
његових конкурената. Главно питање би, у ствари, било да ли је неопход-
но учинити постојећу конкуренцију још оштријом, проширењем капаци-
тета ресурса, и да ли би то користило крајњим потрошачима. Поред тога, 
може бити спорно и да ли је капацитет ресурса заиста у потпуности иско-
ришћен, или је таква тврдња сопственика мотивисана искључиво жељом 
да се нађе оправдање за ускраћивање приступа ресурсу. Ипак, Комисија 
ће у сваком појединачном случају морати подробно да испита да ли је од-

22 Ибид, тачка 46.
23 Ибид, тачка 45.



208

С. ДОМАЗЕТ ЗЛОУПОТРЕБA ДОМИНАНТНОГ ПОЛОЖАЈА...

бијање приступа ресурсу објективно оправдано, што често може да изазо-
ве практичне проблеме.

ЗЛОУПОТРЕБЕ ДОМИНАНТНОГ ПОЛОЖАЈА У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ 

Уколико се узму у обзир подаци Светског економског форума, Репу-
блика Србија, кад је реч о политици заштите конкуренције, заузима не-
славно 142. место од 144 државе. Тако лоша рангираност несумњиво по-
зива на узбуну и истовремено указује на алармантно стање у овој области 
у нашој земљи. Стога, намеће се закључак да постоји огроман простор за 
унапређење политике конкуренције и борбе против свих облика антикон-
курентског понашања у нашој земљи, нарочито против злоупотреба доми-
нантног положаја. То би представљао огроман допринос опоравку привре-
де и спровођењу процеса реиндустријализације. Ипак, на том путу постоје 
многобројни изазови. Пре свега, уколико се погледа пракса српске Коми-
сије за заштиту конкуренције, приметно је да се она у највећој мери бавила 
концентрацијама на домаћем тржишту. О томе сведочи податак из 2011. 
године, према коме је Комисија за заштиту конкуренције одобрила чак 
101 концентрацију, док је водила свега десетак случајева у области повреде 
права конкуренције (Комисија за заштиту конкуренције, 2012: 31-32). Кад 
је реч о злоупотреби доминантног положаја, Комисија је 2010. године во-
дила четири поступка ради испитивања постојања повреде конкуренције 
из члана 16. Закона о заштити конкуренције – злоупотребе доминантног 
положаја. Од тог броја, три поступка је покренуто у 2010. години, док је 
један поступак покренут у извештајном периоду. У једном предмету дошло 
је до окончања поступка, а у три предмета поступци су још увек у току (Ко-
мисија за заштиту конкуренције, 2012: 22).

Наведени подаци сведоче о потреби унапређења борбе против злоу-
потреба доминантног положаја. То би изискивало спровођење већег броја 
мера. Пре свега, Комисија за заштиту конкуренције мора ојачати властити 
административни капацитет, али и посветити много већу пажњу злоупо-
требама доминантног положаја. То ће посебно бити случај са одбијањем 
испоруке, као једним од најзначајнијих облика антиконкурентске борбе на 
тржишту. Према подацима аутора, у досадашњој пракси нису вођени пос-
тупци у том погледу, што не значи да такве негативне појаве не постоје, али 
се свакако могу очекивати у будућности, у различитим секторима  при-
вреде. Даље, Комисија за заштиту конкуренције требало би да примењује 
кумулативни принцип приликом одређивања релевантног тржишта, а не 
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на основу свега неколико критеријума. Такође, преко је неопходно да се у 
праксу уведе такозвана „post mortem“ анализа, која би омогућила егзактно 
утврђивање ефеката дате одлуке на тржишту. Најзад, не сме се заборави-
ти ни улога Управног суда у овој области, чији рад несумњиво утиче на 
ефикасност рада Комисије за заштиту конкуренције. У том погледу, треба 
истаћи да се свега неколцина судија бави проблематиком заштите конку-
ренције (самим тим, и злоупотребом доминантног положаја), што пред-
ставља недостатак који се што пре мора отклонити. Неефикасна судска 
заштита у великој мери може анулирати позитивне ефекте у борби против 
злоупотреба доминантног положаја, с обзиром да се у случајевима повреде 
конкуренције мора брзо реаговати, како не би наступиле додатне штетне 
последице. Стога, потребно је у применити добра искуства из богате прак-
се институција ЕУ у овој области, пре свега Комисије, како би се у будућ-
ности могли очекивати бољи учинци на овом плану.

ЗАКЉУЧАК

На основу реченог, можемо закључити да Комисија и Суд углавном не-
гативно реагују на одбијање испоруке од стране доминантног учесника на 
тржишту. Разлог је у томе што такви поступци изразито неповољно утичу 
на конкуренцију на унутрашњем тржишту и нарушавају трговину међу 
државама чланицама. У пракси се показало да доминантне компаније од-
бијањем испоруке често имају за циљ да истисну конкурентске компаније 
са тржишта.

Посебан изазов за институције Уније представљаће случај када се под 
контролом доминантне компаније налази неки ресурс који је од суштин-
ске важности за остале учеснике на тржишту. Стога се појавила дилема 
да ли ће сопственици тог неопходног ресурса увек морати да омогуће 
приступ његовим капацитетима свакоме ко то затражи. Пракса је показа-
ла да ће одбијање да се омогући приступ ресурсу бити допуштено, уколи-
ко постоји објективно оправдање за такав потез. Ипак, остаје недоумица 
да ли ће Комисија и Суд увек бити у стању да непогрешиво процене да 
ли је неки ресурс заиста неопходан конкурентима, као и да ли одбијање 
приступа представља легитиман пословни потез доминантног учесника. У 
вези са тим, мораће се извршити дубоке економске анализе, нарочито зато 
што често није на први поглед видљиво да ли неко понашање учесника 
на тржишту, укључујући и државу, има штетне ефекте на конкуренцију и 
добробит потрошача или не. С обзиром да је пред српском Комисијом за 
заштиту конкуренције вођено свега неколико поступака против злоупо-
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требе доминантног положаја, неповезаних са одбијањем испоруке, намеће 
се закључак да ће то питање (али и други облици злоупотребе) бити све 
актуелније у предстојећем периоду, нарочито у случају отпочињања пред-
приступних преговора и затварању поглавља о праву конкуренције. У том 
смислу, искуства институција Уније у борби против недопуштених облика 
тржишног понашања представљаће драгоцен ослонац домаћим органима 
приликом спровођења политике заштите конкуренције и хармонизацији 
са правом ЕУ. Дакле, борба против антиконкурентских понашања мораће 
бити много оштрија у предстојећем периоду, уколико се жели створити 
адекватан тржишни амбијент, погодан за спровођење процеса опоравка 
привреде и реиндустријализације. Супротно поступање несумњиво ће у 
много чему успорити или чак онемогућити поменуте процесе.

SUMMARY 
ABUSE OF DOMINANT POSITION AS A BARRIER 
TO RE-INDUSTRIALISATION AND RECOVERY OF 

ECONOMY

Re-industrialisation of the economy requires undertaking a large number of 
legal and economic measures, including measures in the field of competition law. 
It means fighting against many forms of distortion of competition, especially 
abuse of dominant position. Тhis Article reviews one of the most important 
forms of abuse of dominance-refusal of supply. In doing so, a legal analysis of 
the practical actions of the Union institutions in connection with the refusal 
of supply are conducted, in order to provide guidance to Serbian Commission 
for Protection of Competition in resolving cases in practice. It was found that 
the Commission and the EU Court of Justice have extremely negative attitude 
in connection with the refusal of supply by the dominant undertakings. In 
assessing whether the rules of free competition are violated in a given case, a 
challenge for the Commission will be a doctrine of the essential facilities, and the 
problem of whether the owners will always have to provide access to its facilities 
to anyone who requests it. It was found that the refusal of access to the resource 
be allowed, unless there is objective justification for such a move. However, there 
is confusion as to whether the Commission and the Court will always be able to 
unfailingly evaluate whether a resources are truly indispensable for competitors, 
and whether the denial of access is a legitimate business move of dominant 
participants. In this Article, positive legal method and legal and logical method 
of induction and deduction are used. 
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RESUME

Given the serious consequences of the current economic and financial 
crisis, it is necessary to take urgent measures for economic recovery and the 
implementation of re-industrialisation. The process of re-industrialization 
involves the use of a number of legal and economic measures, which is not an easy 
task for the state. Some of these measures are related to the field of competition 
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policy. In fact, there are connections between the process of re-industrialization 
and competitiveness. On the one hand, the re-industrialization involves the 
construction of an appropriate economic environment that will be conducive 
to new investments. It will be difficult to achieve if there is a monopoly in the 
market or a few companies that control most of the market. On the other hand, 
the optimal level of competition in the market creates a positive climate for 
investment, job creation and, therefore, the process of re-industrialisation. So, 
if competition in the relevant market is distorted, one can not expect significant 
achievements in the field of re-industrialization. This is especially true when 
the there are monopolies and cartels on relevant market, or when there is an 
abuse of a dominant position. Abuse of a dominant position is prohibited by 
Article 102 of the Treaty on the Functioning of the EU (hereinafter TFEU). 
Thus, Article 102 TFEU   does not penalize companies that have a dominant 
position in the relevant market. This is logical, because in this way the dominant 
companies were sanctioned only by the fact that they have a leading role in 
the relevant market. Dominant position may arise as a result of good business 
policy of the company, investments in research and development, better 
marketing, better products or services than competitors, and the like. Abuse of 
dominant position occurs in many forms, with special attention to the refusal 
of supply. Based on the analysis of legal practices of the EU institutions, it can 
be concluded that the Commission and the Court generally react negatively to 
refuse of supply on the side of the dominant companies. The reason is that such 
actions has extremely negative effect on competition in the internal market 
and distort trade between Member States. Practice has shown that the aim of 
rsde ofarkets, itiveness овести много оштрија борба их преговора са ЕУ, 
efusal to supply of dominant company often is to displace competitors from 
the market. Furthermore, a particular challenge for the EU institutions will 
be a case when under the control of the dominant company is a resource that 
is essential to the other market participants. Therefore, there was a dilemma 
as to whether owners of necessary resources always have to provide access to 
its facilities to anyone who requests it. Practice has proved that the refusal of 
access to the resource be allowed, unless there is objective justification for such 
a move. However, there is confusion as to whether the Commission and the 
Court will always be able to unfailingly evaluate whether a resource is truly 
indispensable for competitors, and whether the denial of access is a legitimate 
business move of dominant participants. In this regard, it will have to make 
a deep economic analysis, because it is often not seen at first sight whether a 
behavior of market participants, including the government, have adverse effects 
on competition and consumer welfare or not. Since the Serbian Commission 
for protecting of Competition conducted only a few cases against abuse of 
dominant position, as well as the imminent start of accession negotiations 
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between Serbia and the EU, the conclusion is that the refusal of supply (as 
well as other forms of abuse) will be increasingly relevant. In this sense, the 
experience of the EU institutions in the fight against illicit forms of market 
behavior will be a valuable support to local authorities in the implementation 
of competition policy and harmonisation with the EU. So, in the coming period 
must be taken much more severe combat against anti-competitive behavior, if 
it is to provide adequate market environment, suitable for the implementation 
of the process of economic recovery and re-industrialization. In contrast to 
treatment undoubtedly will in many ways to slow down or even prevent the 
aforementioned processes. Otherwise, it will slow down or even prevent the 
implementation of the processes.

Овај рад је примљен 03.04.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 17.04.2013. године.
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Велики спортски догађаји (Мajor Sporting Event) подразу-
мевају манифестације које својом величином, значајем, ком-
плексношћу и атрактивношћу за медије, привлаче велики ау-
диторијум и имају позитивне друштвено-економске ефекте, 
као и висок ниво медијске пажње.

Рад се у форми студије случаја бави анализом и експлика-
цијом друштвено-економских ефеката великих спортских до-
гађаја, на примеру Универзијаде „Београд 2009“, као највећег 
комплексног спортског догађаја одражног у Републици Ср-
бији до сада.

Кљчне речи: спортски догађај, организација, Универзија-
да, економски ефекти...

 УВОД

Општи појам догађаја може се, у најширем контексту, посматрати као 
јавни скуп ограниченог трајања, одређен местом, временом одржавања, 
учесницима, мотивима и циљевима окупљања. Он се као свесна и еко-
номски усмерена људска активност појављује веома давно, готово са по-
чецима древних цивилизација. Савремени развој догађаја као друштвене 
појаве, у економском смислу, потпомогао је у новије време и релативно ре-
шавање проблема запошљавања савремене радне снаге, а одразио се и на 
привредни раст, пре свега развијених тржишних економија (нпр. утицај 
мега спортских догађаја, као што су Олимпијске игре, на привредни раст 
земаља домаћина). 

Догађаји се, у суштини, могу класификовати према различитим кри-
теријумима. Тако, ако се као полазна критеријумска основа узме поно-
вљивост и специфичност постављања и извршења догађаја, разликују 
се – специјални и уобичајени догађаји. Уколико се, пак, као критеријум 
поделе догађаја узме њихова величина и обим разликују се: мали и велики 
догађаји.

Специјални догађаји се у доста заступљеном моделу категоризације 
(Jago&Shaw, 1998) поистовећују, у терминолшком смислу, и са планираним 
догађајем. Планирани догађаји су, свакако, предмет изучавања менаџмен-
та догађаја (Еvent Мenagement), јер као што говори и њихов назив, захтевају 
планирање, постављање одговарајуће менаџемент структуре, избор орга-
низационог модела, дефинисање извршилаца и одређене временске окви-
ре. Само планирање подразумева осмишљавање и имплементацију про-
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грама активности и услуга догађаја које ће пружити јединствено искуство 
учесницима, гостима, гледаоцима и другим стекјхолдерима. Специјални 
догађај обухвата и специфичан програм одржавања, посебан приступ у 
његовом постављању и извршењу, тако да се њиме остварују бројни еко-
номски, социјални и културни циљеви. Сам израз Special Events упућује 
на описни карактер специфичних ритуала или славља (тзв. перформан-
са) који су свесно планирани и створени за обележавање специјалних до-
гађања.

Појам спортског догађаја, у најширем контексту спортске делатности, 
може се посматрати у природи његове функције. Ако се као основна ак-
тивност у спорту сматра тренинг и такмичење, онда је спортски догађај 
својеврсно огледало њихове ефикасности. С обзиром да се у спорту, поред 
тренинга и такмичења, појављују и други значајни елементи који омогућа-
вају њихову егзистенцију и реализацију (менаџмент спортских организа-
ција, политика спорта, друштвено опредељење и систем, итд.), спортски 
догађај има много ширу димензију вредновања њихове ефикасности и 
ефективности. Посматрано са спортског аспекта, спортски догађај пред-
ставља просторну, временску и организациону појаву у којој спортска ор-
ганизација (екипа, тим или спортиста појединац) верификује и валоризује 
своје вредности у односу на спортског конкурента (противника, такма-
ца). Спортско стваралаштво које се формира, развија и стабилизује кроз 
спортски тренинг, а опредмећује кроз спортско такмичење (као интерак-
тиван систем), има доминантну позицију кроз управљачки и стручни сис-
тем тренер-спортиста. Оно се, кроз спортски резултат остварен у оквиру 
спортског догађаја, објективно реализује. Међутим, спортско стваралаш-
тво је и резултат укупних односа свих учесника у спортском процесу (ме-
наџмента који обезбеђује ресурсе, друштвеног окружења, спортске поли-
тике, и сл.), који, свако на свој начин, доприносе спортском резултату, што 
све заједно чини основу за егзистенцију спортских догађаја (Нешић, 2007). 

Спортски догађај као појам није могуће разматрати и схватити без ње-
говог интегралног дела – спортског такмичења. Такмичење, уз тренаж-
ни процес, представља основну категорију спортске активности и један 
је од најзначајнијих елемената за сам спортски процес. Спортски догађај 
без спортског такмичења не би био потпуна, нити сврсисходна друштве-
на појава. Спортско такмичење је основа установљења сваког спортског 
догађаја, односно такмичење је узрок спортског догађаја (Томић, 2001). 
Спортско такмичење је институционализована појава3 у којој се спортски 

3 савремена спортска такмичења представљају правилима јасно дефинисане форме од 
стране спортских институција (струковни савези, спортске федерације и сл.), који 
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успех, престиж и примат дефинише кроз међусобно спортско одмеравање 
(спортски сусрет) две или више такмичарских страна. Оно спорту у цели-
ни даје смисао и фундамент за његово дефинисање.

Спортски догађај као место реализације спортских и других неопход-
них ресурса поседује одређене карактеристике, које се, у основи, односе на:

1. Спортске карактеристике – свако спортско такмичење мора да има 
циљ. Углавном се он односи на остварење одређеног спортског резул-
тата, што се у крајњој линији очитује кроз однос победника и побеђе-
ног. Свако спортско такмичење, односно спортски догађај, саткан је од 
неизвесности за сам спортски исход. Мерење вредности једног спорти-
сте у односу на противника даје спортском такмичењу неопходну драж 
и смисао коју са собом носи дух спорта. Спортска карактеристика је, у 
суштини, константна величина спортског догађаја (такмичења), јер у 
њеном недостатку губи се његов смисао.

2. Комерцијално-маркетиншке карактеристике – сваки спортски догађај 
подразумева и одређен  ниво финансијских захтева које организатор 
мора да реализује ради саме егзистенције догађаја. Финансијски захте-
ви и комерцијални ефекти су неизоставно повезани са маркетиншким 
активностима менаџмента спортског догађаја.

3. Пропагандне карактеристике – везане су за основну концепцију и 
значај спортског догађаја. Коришћење савремених медија (писаних и 
електронских) за сам спортски догађај могу имати неколико значајних 
одредница: 1) презентација догађаја у јавности ради ширења инфор-
мација о достигнућима спортиста и популаризације спорта у целини, 
2) презентација догађаја широј јавности ради обезбеђивања финан-
сијских средстава за његову реализaцију (донатора, спонзoра, компа-
нија са комерцијалним интересима и сл.) и 3) задовољење потреба пот-
рошача медијских производа (конзумената спортских информација 
кроз новине, радио, телевизију...).

4. Васпитно-образовне – где спортисти и спортске организације на по-
средан, али и непосредан начин могу да утичу на спортско, етичко, мо-
рално и друго образовање и васпитање спортског аудиторијума.

Велики спортски догађаји (Мajor Sporting Event) подразумевају мани-
фестације које својом величином, значајем, комплексношћу и атрактивно-

утврђују такмичарска, судијска и организациона правила.
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шћу за медије, привлаче велики аудиторијум и имају позитивне друштве-
но-економске ефекте, као и висок ниво медијске пажње. Велики спортски 
догађаји су организационо повезани са маркетингом градова домаћина, 
а та повезаност се јавља, у првом реду, што су овакве манифестације по-
годне за развој, обнову и промоцију локалних, регионалних и национал-
них инфраструктурних и других капацитета. Универзијада као светски 
спортски мега догађај својим обимом и величином, свакако да има велики 
утицај на укупну привредну активност земље домаћина, као и глобалну 
медијску пажњу. Овакав догађај изискује знатна финансијска улагања, 
поред осталог, и у изградњу објеката, добар маркетинг и рекламу, у циљу 
привлачења великог броја гледалаца и глобално медијско тржиште. У еко-
номском смислу, мега догађај се повољно одражава, између осталог, на ту-
ристичку и привредну инфраструктуру земље (града) домаћина. У наред-
ним излагањима ће се размотрити поједини друштвено-економски ефекти 
Универзијаде „Београд 2009“ као највећег спортског догађаја који је до сада 
одржан у Републици Србији.

ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА

Организовање спортског догађаја представља сложен процес где је ак-
тивност његових протагониста један од основних елемената. Комплекс-
ност дејства огледа се у активном укључивању у спортски догађај свих 
који су на било који начин повезани са спортом: менаџментска структура 
организатора, спортисти и тренери, спонзори и финансијери, медији, гле-
даоци и спортска публика, као и најшири спортски аудиторијум (спортска 
јавност). Без обзира о каквом се спортском догађају ради, он неизоставно 
припада одређеном такмичарском систему, на основу кога се може опре-
делити и његов квалитативни ниво, просторна опредељеност, периодич-
ност, друштвени значај, привлачност за спортску публику, итд. У спорт-
ско-научној литератури данас се могу наћи различите поделе спортских 
догађаја које се базирају на одређеним принципима разврставања и сис-
темским приступима (у односу на грану спорта, према спортском квали-
тету, у односу на узраст учесника, према спортској типологији, према ком-
плексности,  у односу на ниво репрезентовања; у односу на тип спортског 
објекта, итд.). Међутим, без обзира о којој је типолигији спортског догађаја 
реч, учесници спортског догађаја обухваћени су његовим окружењем: 1) 
Унутрашње окружење спортског догађаја – спортисти, тренери, спортски 
клубови, менаџери, непосредни организатори и спортски аудиторијум, 
који заједно чине непосредне учеснике спортског догађаја; и 2) Спољашње 
окружење спортског догађаја – спонзори, донатори, медији, све компа-
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није и институције који су потенцијални пословни партнери непосредних 
учесника спортског догађаја, односно „потрошачи“ спортског производа 
(Нешић, 2007: 29).

Директну, али и посредну корист од одржавања спортског такмичења 
(догађаја), у различитим облицима, имају сви његови учесници. Пре свега 
спортисти и спортске институције, јер на њима врше верификацију и ва-
лоризацију својих потенцијала (кроз остварени спортски резултат). Шире 
окружење, кроз посредне ефекте укључивања у спортски догађај, реали-
зује своје интересе. Тако, на пример, држава или град у којима се орга-
низују велика спортска такмичења (Олимпијске игре, светска првенства, 
Униврезијада, и сл.) добијају директни импулс за развој економије, глобал-
ну промоцију својих инвестиционих могућности, проширују своју инфра-
структуру (изградњом спортских и других објеката, путне мреже, телеко-
муникација, итд.), повећевају доходак у многим областима пословања које 
су повезане са догађајем (непосредно пре, за време и после одржавања), 
итд. (Нешић, 2008). Индиректни утицај великих спортских догађаја усме-
рен је, пре свега, на побољшање међународних односа, реализацију нацио-
налних (домаћих) политичких циљева, афирмацију квалитета и вреднос-
ти постојећег система у земљи, итд. Пошто су данас, углавном, регионални 
принципи у финансирању спортских догађаја (све мање држава из директ-
них буџетских извора) то је утицај оваквих такмичења посебно изражен 
на ближе окружење града-домаћина. Добро организован спортски догађај 
(такмичење) промовише град и регију на међународном нивоу, посебно у 
погледу развоја туризма, трговине, потенцијалих улагања у бизнис, итд. 
Повећањем имиџа града и средине у целини, расте и његова привлачност 
за потенцијалне (стране) улагаче, као и за туристе. Такође, велики спорт-
ски догађаји (попут Универзијаде) се користе као инструмент решавања 
урбаних проблема градова (регулација саобраћаја, стамбена изградња, по-
бољшање градске инфраструктуре, спортски објекти, и сл.). Стога је зајед-
нички циљ свих градова домаћина великих спортских догађаја повећање 
препознатљивости на националном нивоу као међународног града, од-
носно позиционирање као препознатљиве метрополе у светским спорт-
ским (и не само спортским) размерама. Посебно се ово уочава у области 
туризма, где се у представљању појединих регија у први план ставља ин-
формација да је одређени град био домаћин одређеног великог спортског 
догађаја (Олимпијских игара, Универзијаде, и сл.) (Нешић, 2007).

Макроекономски ефекти остварују се на нивоу економије домаћина 
великог спортског догађаја (Универзијаде) кроз многобројна и разноврсна 
улагања, односно инвестиције, те на њиховој основи и одређених користи. 
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Микроекономске учинке остварује, у првом реду, организациони титулар 
спортског догађаја (ФИСУ, УССС), али и бројне друге организације и пре-
дузећа која су у функцији организације игара (у индустрији, трговини, са-
обраћају, грађевинарству, итд.) (Бартолуци и Шкорић, 2004). Дакле, спорт 
у целини, али и сами спортски догађаји као место промоције, верифика-
ције и валоризације „спортске производње“, представљају значајан фактор 
општег друштвеног и економског развитка, а крајњи ефекти готово и да су 
немерљиви. 

Табела 1.– Ефекти инвестирања града домаћина великог спортског 
догађаја (Универзијада)

ПОТРЕБЕ ГРАДА 
ДОМАЋИНА ИНВЕСТИРАЊЕ У... ...КОРИСТ ЗА  

ГРАД ДОМАЋИН
ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА

УНИВЕРЗИТЕТСКО 
СЕЛО

ИЗГРАДЊУ 
СТАМБЕНИХ 
ОБЈЕКАТА

ПОВЕЋАЊЕ 
СТАМБЕНОГ 
ПРОСТОРА

ПРИВАТНИ и/
или ЈАВНИ

СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ

СПОРТСКЕ И 
РЕКРЕАЦИОНЕ 
ЦЕНТРЕ

ЖИВОТНИ 
СТАНДАРД 
(побољшање 
услова за спорт и 
рекреацију)

ЈАВНИ (или Орг. 
комитет)

ТВ И ПРЕС 
ЦЕНТРИ

ИЗГРДАЊУ 
ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРА

НОВИ 
ОБРАЗОВНИ И 
КУЛТУРНИ
ЦЕНТРИ

ЈАВНИ

ЈАВНИ САОБРАЋАЈ
ГРАДСКИ ПРЕВОЗ, 
ЈАВНЕ ПУТЕВЕ, 
АЕРОДРОМ, ...

ЖИВОТНИ 
СТАНДАРД 
(побољшање 
јавног саобраћаја 
доноси уштеду у 
времену)

ЈАВНИ

ДОБРА 
АТМОСФЕРА

УРЕЂЕЊЕ 
КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
(паркови, улице,...)

ПРИЈАТНИЈА 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА

ПРИВАТНИ

ТУРИСТИЧКИ 
ЦЕНТРИ

ТУРИЗАМ (већа 
упосленост, додатна 
зарада, ...)

ПОВЕЋАЊЕ 
СМЕШТАЈНИХ 
КАПАЦИТЕТА 
(лакша 
организација 
већих 
приредби после 
Универзијаде)

ПРИВАТНИ

Извор: Нешић, 2007; према: Преус, 2000: 59
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УНИВЕРЗИЈАДА „БЕОГРАД 2009“ – СПОРТСКИ МЕГА ДОГАЂАЈ

Универзијада је међународно мултиспортско такмичење, односно мега 
спортски догађај комплексног типа. Игре се одржавају сваке две године, а 
одлука да се Летња универзијада 2009. године одржи у Београду донета је 
почетком 2005. г. у Инсбруку, на седници ФИСУ (Међунардоне федерације 
универзитетског спорта). Београд је тада изабран у конкуренцији градова: 
Монтереј – Мексико и Познањ – Пољска. XXV Летња универзијада 2009, 
одржана је у Београду од 1. јула до 12. јула 2009. године. Церемонија отва-
рања и главна такмичења одржана су у „Београдској арени“, а надметања 
у појединим спортовима одигравала су се и у градовима-партнерима Уни-
верзијаде (Земуну, Обреновцу, Панчеву, Новом Саду, Смедереву, Вршцу и 
Зрењанину).

Програм Летње универзијаде обухвата 12 обавезних спортова (атле-
тика, кошарка, мачевање, фудбал, гимнастика, џудо, пливање, скокови у 
воду, ватерполо, стони тенис, тенис и одбојка) и највише три изборна спор-
та које бира земља домаћин.

У циљу реализације овако великог спортског догађаја, какав је Универ-
зијада, основано је предузеће „Универзијада Београд 2009 д.о.о. – УБ 2009“. 
Предузеће је било надлежно за све послове које се односе на менаџмент, 
администрацију и финансије догађаја. Главна замисао оснивања преду-
зећа је била да оно буде координатор између различитих интернационал-
них и домаћих спортских институција (FISU, Организационог комитета, 
Извршног комитета, УССС, националних спортских федерација и градске 
власти) као и да надгледа изградњу и реконструкцију свих спортских обје-
ката. Предузеће је било веома активно и ефикасно у обављању послова, без 
икаквих формалних сметњи, као и проблема политичке природе. Другим 
речима, било је главни организатор свих послова везаних за Универзијаду. 
Првобитним планом било је предвиђено да се на Универзијади такмичи 
13000 спортиста у 21 спортској дисциплини, али се од тога одустало због 
великих трошкова и потребе за смештајем великог броја учесника на јед-
ном месту (што је за техничког организатора игара (град Београд)  било 
превише захтевно). Универзијада „Београд 2009“ је окупила око 11.000 
гостију из укупно 145 земаља, са свих континената. У 15 спортова и спорт-
ских дисциплина такмичило се укупно 7.163 спортиста, које је званично 
пратило укупно 1.379 службених лица (судија и делегата), док су награде 
и признања најуспешнијим спортистима биле уручене на укупно 203 офи-
цијелне церемоније.
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На Универзијади „Београд 2009“ такмичарским програмом игара су 
била реализована спортска надметања у следећим дисциплинама: атлети-
ка, ватерполо, пливање, скокови у воду, гимнастика, ритмичка гимнасти-
ка, кошарка, фудбал, одбојка, мачевање, теквондо, џудо, стони тенис, тенис 
и стреличарство. У припремном делу организације игара било је плани-
рано да се међу спортовима нађу и: рвање, стрељаштво, веслање, кајак и 
кану на мирним водама, рукомет и карате. Међутим, каснијим анализама 
које су вршене у току припрема за одржавање овог спортског догађаја, до-
шло се до закључка да би се њиховом реализацијом знатно повећали трош-
кови организације, што је за организаторе представљало велики прблем, 
тако да је Организациони комитет (уз сагласност ФИСУ) редуковао број 
завничних спортских дисциплина на 15.

Аспекти утицаја Универзијаде „Београд 2009“ на екстерно 
окружење

Могућности које се у савременом друштвеном и пословном амбијенту 
пружају за организацију спортских догађаја су толико бројне да би било 
веома тешко свеобухватно утврдити тачне размере у којима спортски 
догађаји врше утицаје на окружење. Наравно, искуство показује да ови 
утицаји могу бити, како позитивни, тако и негативни (и за неспоредно 
окружење, али и за саме stakeholderе). Због тога би требало тежити да се 
менаџментом догађаја утиче на смањење и превазилажење негативних, а 
развијање позитивних утицаја. То се, пре свега, може реализовати ефикас-
ним и квалитетним планирањем догађаја. Утицаји могу имати дуготрајне 
и краткотрајне последице, па планирање спортског догађаја мора да обух-
вати различите (пригодне) стратегије. 

Дугорочни утицаји организације специјалног догађаја (на известан на-
чин су својеврсно „завештање“) односе се, у првом реду, на каснију експло-
атацију његовог материјалног и нематеријалног наслеђа у дужем времен-
ском периоду. Главни потенцијални утицаји могу се разврстати у четири 
категорије: 1) побољшање међународне позиције земље и града домаћина, 
2) пораст економских активности, 3) унапређење спортских објеката и обо-
гаћење спортске инфраструктуре и 4) побољшање социјалних и култур-
них могућности. Гец (Getz, 1997) прави дистинкцију између различитих 
економских ефеката (узимајући у фокус разматрања туризам) у смислу да 
догађај делује као маркетиншки механизам за привлачење нових туриста 
ка граду домаћину, као пријатној и пожељној дестинацији. Средњорочни 
утицаји односе се на период након завршетка догађаја, док се краткорочни 
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утицаји манифестују у току самог догађаја или у кратком временском пе-
риоду пре почетка, током и након завршетка догађаја.

Такође, у контексту утицаја спортског мега догађаја на екстерно окру-
жење, какав је био и Универзијада „Београд 2009“, може се говорити и о 
следећим аспектима:

1) Економски утицај догађаја – овде треба имати у виду специфичност 
економског окружења у коме се планира одржавање манифестације. Нај-
више пажње потребно је обратити на следећа три фактора: а) економски 
положај потенцијалних посетилаца (извор и висина прихода, достигнути 
стандард, структура потрошње, однос штедње и потрошње, животни стил 
и начин живота, уопште, и сл); б) економску ситуацију у ужем окружењу 
догађаја (стопа инфлације, незапосленост, инвестиције и др.) и в) конку-
рентску активност.

Економски утицај организације спортског догађаја је најуочљивији у 
тренутку оправдавања целокупне инвестиције. Уколико је утицај негати-
ван, може постати дуготрајно и скупо наслеђе за локално становништво 
у виду пореских оптерећења. У супротном, ако је утицај позитиван може 
се, значајним приходима који су остварени, знатно ојачати буџет локалне 
заједнице. Предвиђање позитивног економског утицаја је обично у центру 
пажње у тренутку када се постави питање – да ли организовати спортски 
догађај или не? Мерење економског ефекта може представљати комплек-
сан процес. Различите анализе се користе да би се упоредили трошкови у 
односу на потенцијални профит који доноси организовање спортског до-
гађаја, укључујући и бенефите по завршетку догађаја. Свакако је јасно и 
логично да позитивни економски утицаји и њихове прогнозе представљају 
кључни моменат у доношењу одлуке о организацији великог спортског до-
гађаја. 

Позитивни економски утицаји могу се испољити и у подручју туризма. 
Велики спортски догађаји могу допринети популарности и атрактивности 
града/регије домаћина и промовисати исте као лепе и интересантне дес-
тинације, које нуде нове, препознатљиве програме и садржаје. Медији, на-
рочито телевизија и телевизијски преноси спортских догађаја, доприносе 
ширењу оваквих утицаја. Ипак, веома је дискутабилно да ли су ови ефекти 
дугорочног карактера. Одрживи раст туризма мора бити стратешки пла-
ниран. То подразумева стратегије и пре догађаја, али и после његовог завр-
шетка. Маркетингом се може достићи и овај циљ, али је потешкоћа у томе 
што се буџети за ове потребе често значајно редукују након окончања ор-
ганизације догађаја. Подаци везани за Универзијаду „Београд 2009“ веома 
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јасно указују на елементе утицаја спортских мега догађаја. Тако је, на при-
мер, јасно уочљива разлика у посећености граду Београду, како од стране 
домаћих, тако и од стране страних туриста у години када је одржана Уни-
верзијада, у односу на „регуларну“ туристичку сезону (Графикон 1).

Графикон 1. – Упоредни приказ промета туриста, по броју 
остварених ноћења у граду Београду, у месецима јун, јул 2009/2010.

Извор:Републички завод за статистику

Исто тако уочљив је и тренд пораста промета туриста у односу на ко-
ришћене објекте смештаја (Графикон 2). У конкретном случају подаци који 
су приказани на графикону не обухватају спортисте, судије и службена 
лица која су током трајања Универзијаде „Београд 2009“ били смештени 
у стамбеном блоку „Белвил“ на Новом Београду (само по основу ове ка-
тегорије учесника догађаја остварено је више од 195.000 ноћења), чиме се 
укупан број ноћења у овом периоду знатно увећава.
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Графикон 2.– Промет туриста по врстама објеката у граду 
Београду, у месецима јун / јул 2009. 

Извор:Републички завод за статистику

2) Утицај на изградњу инфраструктуре – новоизграђени или ренови-
рани објекти намењени одржавању великих спортских догађаја главно су 
дугорочно наслеђе након њихове реализације. У том смислу, одговарајуће 
институције локалних самоуправа (пре свега градова домаћина) морају 
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имати у виду да је неопходно да инвестиције у ову врсту инфраструктур-
них радова прилагоде потенцијалима употребе и исплативости истих и 
после завршетка манифестације. Два су решења за функционалну иско-
ришћеност ових објеката: 1) употреба објеката за спортско-рекреативне 
активности локалне заједнице, и/или 2) организација нових специјалних 
догађаја. Ту до изражаја долази важност стратешког (дугорочног) плани-
рања, а не само оперативног које је у  функцији неспоредне реализације 
конкретног спортског догађаја. Такође, знатна пажња мора бити усмерена 
и на избегавање негативних утицаја који су најочигледнији у погледу из-
градње (за будућност) непотребних инфраструктурних објеката, тзв. „бе-
лих слонова“ (грађевинe које се користе током специјалног спортског до-
гађаја, а немају дефинисану дугорочну стратегију исплативости улагања и 
експлоатације). Међутим, важно је и поменути да организовање спортских 
догађаја не пружа велики подстицај изградњи инфрастурктурних објеката 
попут смештајних капацитета, хотела и сл. Један од разлога је и тај што се 
број туриста и гостију у локалном окружењу значајно повећава само у току 
дешавања манифестације, а то је обично кратак временски период, тако 
да не представља повећање које је у значајнијој мери дугорочно одрживо.

3) Друштвени утицај догађаја – Један од облика испољавања економ-
ских утицаја, а који је у блиској вези са друштвеним утицајима органи-
зовања спортских догађаја је тзв. „катализаторски утицај“. Он се огледа 
у утицају на животне стилове људи (извршилаца и посетилаца), односно 
квалитет њиховог живота и односа према окружењу. Изградња нових 
спортских објеката и обнављање постојећих, као и целокупан процес при-
преме и реализације спортског догађаја обезбеђује, углавном краткорочно, 
запослење за одређени број људских ресурса. Велики спортски догађаји, 
међутим, могу обезбедити и дугорочно запослење за одређен број људи 
након свог завршетка, чиме се утиче на смањење процента незапосле-
ности. Такође, велики спортски догађаји укључују велики број изврши-
лаца и посетилаца, привлаче изузетну пажњу јавности, утичу на развој 
пословне и комуникационе инфраструктуре, па су могућности које се ука-
зују вишеструке. Одржавање великих спортских манифестација је одувек 
представљало механизам за покретање развоја урбаних заједница, као и 
за подстицање друштвеног повезивања и социјализације, а понекад и на 
смањење стопе криминала. 

4) Културни утицај догађаја – велики спортски догађаји могу, као пра-
теће садржаје, да понуде различите програме од културног и друштвеног 
значаја. Они, такође, могу да подстакну стварање нових идеја у култури, 
културном идентитету и културним производима, као и обнављање тра-
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диције и неговање историјских тековина локалне заједнице. Мега (спорт-
ске) догађаје, заправо треба посматрати и као велике културне догађаје, 
који имају драмску црту, пријемчиви су широком аудиторијуму и имају 
међународни значај.

5) Политички утицај догађаја – политика и политичари су значајан део 
једначине која представља савремени менаџмент догађаја. Један од главних 
разлога зашто власти/политичари обично иницирају одлуке да суделују у 
организовању великих спортских догађаја јесте чињеница да они пружају 
могућност да поврате уложена средства у облику економских, материјал-
них или других бенефита. Са друге стране, побољшана слика власти и 
субјеката који у њој учествују, у националним и интернационалним окви-
рима, подстакнута организовањем спортског догађаја, сматра се важним 
ефектом. Успешна организација великих спортских догађаја, између оста-
лог, може омогућити политичарима да остваре жељени публицитет међу 
циљним групама и побољшају свој имиџ.

6) Спортски утицај догађаја – ово је, такође, један од релативно тешко 
мерљивих, али присутних утицаја који је усмерен, пре свега, на ниво раз-
воја спорта као „последице“ одржавања великог спортског догађаја. Стиче 
се утисак да је организовање (интернационалног) спортског догађаја често 
повезано са освајањем већег броја одличја од стране земље домаћина и да 
се на тај начин популаризује спорт и повећава број младих људи који би 
желели да се баве неким од спортова. Добар пример је Универзијада „Бео-
град 2009“. На овом такмичењу Србија је освојила 19 медаља и тиме изјед-
начила успех СФРЈ на Универзијади у Загребу 1987. године. Развој спорта је 
у уској вези са изградњом и обнављањем спортске инфраструктуре, јер се 
кроз повећање спортских капацитета младим људима омогућава и олак-
шава приступ различитим спортским садржајима.

7) Утицај догађаја на животну средину – специјални догађаји предста-
вљају одличан начин да се представе јединствене карактеристике локалног 
окружења. Међутим, када је у питању организовање великих догађаја мо-
рају се извршити опсервације и њихових утицаја на животну средину. Ме-
наџери догађаја би требало да озбиљно анализирају и све могуће последи-
це које одвијање догађаја може имати на неспоредно животно окружење. 
Да би се променио начин на који људи мисле и понашају се према животној 
средини и зеленим површинама, потребно је организовати велике спорт-
ске манифестације. Због публицитета који овакви догађаји несумњиво 
привлаче многе невладине организације их користе да изложе своје плат-
форме и говоре о некој од кључних тема: менаџмент отпада, биодиверзи-
тет, климатске промене и др. Позитиван утицај Универзијаде „Београд 
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2009“ може се огледати у вишемилионским инвестицијама у спортску оп-
рему и реконструкцију спортских објеката, која омогућује развој спорта 
у Србији, као и у непроцењивом организационом искуству које су стекли 
млади људи (пре свих волонтери) укључени у организацију овог догађаја. 

Спортски објекти представљају један од најзначајнијих мате-
ријалних ресурса у систему спорта. Објекти својом структуром, 
планираном наменом и функционалним статусом одређују, у вели-
кој мери, планско-програмску оријентацију код израде спортских 
програма на свим нивоима организовања. Стога, као што је раније 
истакнуто, главно наслеђе након одржавања великог спортског до-
гађаја представљају управо реновирани или новоизграђени спорт-
ски објекти. 

Наслеђе Универзијаде „Београд 2009“ има своје веома интерпре-
табилне елементе и податке4. Дефинисање листе спортских објеката 
на Универзијади „Београд 2009“ био је веома комплексан процес. Не-
постојање дугорочних планова употребе спортских објеката након 
Универзијаде, као и буџета за адекватно улагање у исте, условило је 
велике проблеме са обезбеђивањем објеката. Упоредо са констант-
ним смањењем буџета, морали су се елиминисати објекти који су из-
искивали већа улагања и на листу објеката уводити објекти код којих 
је потребно мање улагање, али су стратешки неповољнији за дуго-
рочније планирање након игара. Измене на финалној листи објеката 
дешавале су се до самог почетка припрема спортиста за такмичења, 
упркос захтеву Интернационалне универзитетске спортске федера-
ције (FISU) да годину дана пре одржавања самог догађаја буду дефи-
нисани сви објекти.

Активним укључивањем у организацију спортског догађаја једног од 
главних стејкхолдера, града Београда, ангажовани су сви секретаријати, 
дирекције, службе и јавна комунална предузећа, што је допринело ефи-
касном унапређењу изгледа спортских објеката и њиховог окружења у 
веома кратком временском року. Реализовани су обимни и значајни ин-
фраструктурни радови (на санацији прилаза спортским објектима и пе-
шачких стаза, електрификациони, канализациони и други проблеми на 
спортским објектима у власништву града Београда, и сл.), радови на де-

4 извор података: извештај и презентација спортског директора Универзијаде „Београд 
2009“ – Драгана Пешикана Организационом комитету Универзијаде „Београд 2009“.
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корацији спортских објеката, оплемењавању зелених површина, чишћењу 
„дивљих депонија“ око спортских објеката, итд.

О ефектима Универзијаде „Београд 2009“ као чиниоцу друштвено-еко-
номског бенефита великог спортског догађаја најупечатљивије „говоре“ 
подаци о износу средстава уложених у инфратсруктурне инвестиције, од-
носно опремање такмичарског дела програма игара неопходном опремом, 
реквизитима и справама. Укупан износ инвестиција по овим основама у 
спортску инфраструктуру Београда износио је 1.577.970.102 динара (Табеле 
2 и 3).



231

СТР.  215-238

Табела 2. – Инфраструктурне инвестиције Универзијаде „Београд 
2009“

СПОРТ ЗАХВАТ ЛОКАЦИЈА ИЗНОС (рсд)

Атлетика

радови на појачаном 
инвестиционом одржавању 

атлетских борилишта

ФК „Црвена 
Звезда“ и Војна 

академија у 
Београду

106.207.796

постављање тартан стаза на 
атлетским борилиштима

ФК „Црвена 
Звезда“ и Војна 

академија у 
Београду

81.420.000

Фудбал изнајмљивање и адаптација 
фудбалских терена град Београд 33.453.000

Кошарка изнајмљивање и адаптација 
терена град Београд 26.735.555

Одбојка изнајмљивање и адаптација 
терена

град Београд 539.160.000

Пливање

санација крова затвореног 
базена „Ташмајдан“ Београд 85.000.000

поправка – санација отвореног 
базена „Ташмајдан“ Београд 980.000

хигијенско кречење СЦ 
„Ташмајдан“ Београд 580.000

Ритмичка 
гимнастика

адаптација и санација објекта 
„Стари ДИФ“

Градски центар 
за физичку 
културу у 
Београду

13.426.240

постављање подних подлога у 
„Леденој дворани“

Хала Пионир 
и део СРЦ 

„Ташмајдан“
2.250.000

Скокови у воду

израда пројектне документације 
за санацију и реконструкцију 

базена „Кошутњак“ 

Улици Кнеза 
Вишеслава 

бр.72
5.850.260

адаптација објеката на 
комплексу базена „Кошутњак“ Београд 138.886.200

Стреличарство

извођење инфраструктурних 
радова на припреми спортског 

објекта за такмичење у 
стреличарству

објекти Војне 
академије 50.000.000

Тенис инвестиција у инфраструктуру 
тенис терена град Београд 150.000.000

Ватерполо инвестиција у изнајмљивање и 
адаптацију базена Београд 15.340.000

Укупно: 1.249.289.051



232

М. НЕШИЋ, Ф. ФРАТРИЋ, Д. ГЛАВАШ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ...

Табела 3. – Инвестиције у опрему, справе  и реквизите за потребе 
Универзијаде „Београд 2009“

СПОРТ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗНОС (рсд)
Атлетика обезбеђена спортска опрема 64.961.607

Џудо обезбеђена спортска опрема 9.322.000
Фудбал обезбеђена спортска опрема 32.322.000

Кошарка обезбеђена спортска опрема 5.546.000
Мачевање обезбеђена спортска опрема 24.216.449

Одбојка обезбеђена спортска опрема 33.297.391
Пливање обезбеђена спортска опрема 26.432.000

Ритмичка гимнастика обезбеђена спортска опрема 17.464.000
Скокови у воду обезбеђена спортска опрема 16.332.900

Спортска гимнастика обезбеђена спортска опрема 38.601.413
Стони тенис обезбеђена спортска опрема 22.969.614

Стреличарство обезбеђена спортска опрема 8.968.000
Теквондо обезбеђена спортска опрема 1.088.000

Тенис обезбеђена спортска опрема 3.523.178
Ватерполо обезбеђена спортска опрема 3.636.500

Укупно: 308.681.052

Поред значајних финансијских средстава уложених у припрему спорт-
ске и друге инфраструктуре за потребе Универзијаде, значајни ресурси 
ангажовани су и кроз сам процес реализације припремно-организационих 
активности, односно послова који су урађени на њима. Тиме се значај Уни-
верзијаде „Београд 2009“ као великог спортског догађаја још више акту-
елизује, с обзиром да овакав обим послова и улагања, сигурно, не би био 
реализован да Београд није изборио право да буде домаћин и организатор 
Универзијаде.

Треба напоменути да је посао на уређењу спортских објекта у којима су 
одржавани тренинзи и такмичења, простора око објеката и Универзитет-
ског села, преузео град Београд са својим секретаријатима, дирекцијама, 
службама и ЈКП. То само потврђује већ познати менаџментски концепт 
да се у припреми и реализацији догађаја типа „Mega Sporting Event“ мора 
инсистирати на међуресорној сарадњи свих субјеката локалне заједнице (и 
државе), односно интегрисање свих неопходних стејкхолдера друштвеног 
окружења. 

Такође је важно овом приликом нагласити и то да су се сви актери 
организације догађаја Универзијада „Беогрд 2009“ несебично и са свим 
расположивим ресурсима трудили да целокупан посао заврше у року, упр-



233

СТР.  215-238

кос екстремним метеоролошким и другим условима који су пратили сам 
ток припрема догађаја, односно извођење инфраструктурних радова. На-
поменућемо само неке: тропске врућине праћене наглим временским про-
менама и непогодама са олујним ветром и обилним падавинама – до нивоа 
елементарне непогоде; временски рокови за реализацију појединих актив-
ности (од неколико дана до само неколико сати); „преклапање“ радова на 
одређеним локацијама са неколико различитих извођача (предузећа); итд.

Најзначајнији радови које је менаџмент догађаја реализовао на под-
ручју града Београда, а што представља својеврсно наслеђе и бенефит 
Универзијаде за град Београд, били су:

•	 санација саобраћајница (главне градске саобраћајнице и улице 
којима се одвијао транспорт);

•	 санација сигнализације (главне градске саобраћајнице и улице 
којима се одвијао транспорт);

•	 санација расвете (главне градске саобраћајнице и улице којима 
пролази транспорт);

•	 санација сливне и канализационе мреже;

•	 чишћење депонија око спортских објеката;

•	 рашчишћавање нехигијенских насеља око објеката за смештај 
спортиста;

•	 изградња нових саобраћајница и прилазних путева (саобраћај-
ница 2а – 2а, Стари Обреновачки друм, прилази ФК „Железник“, 
ФК „Локомотива“, базени „Кошутњак“, паркинг ФМП хала, СРПЦ 
„Милан Гале Мушкатировић“, итд);

•	 поставка нове расвете (базени „Кошутњак“, СЦ „Олимп“, СРПЦ 
„Милан Гале Мушкатировић“, Стари обреновачки друм и др);

•	 сређивање свих градских зелених површина и паркова;

•	 оспособљавање свих градских фонтана (укључујући и фонтану 
Центра „Сава“);

•	 сређивање прилаза спортским објектима – зелене површине, пут, 
расвета, чистоћа (ОФК „Београд“, ФК „Раднички – Нови Београд“, 
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ФК „Телеоптик“, ФК „Срем – Јаково“, ФК „Вождовац“, ФК „Локо-
мотива“, ФК „Железник“, Хала спортова „Нови Београд“, СРПЦ 
„Милан Гале Мушкатировић“, Пливалиште „Ташмајдан“, Хала 
„Пионир“, Ледена дворана „Пионир“, СЦ „Милиционар“, ФМП, 
Баскетленд, СЦ „Шумице“, Војна академија, СЦ „Вождовац“, Пли-
валиште „Бањица“, Стадион „Црвена звезда“, Кошутњак базени, 
СЦ „Олимп“, „Арена“ Београд...);

•	 уклоњени су графити са репрезентативних градских објеката и 
дуж ауто пута (петље код Арене, графити са Арене, графити са дела 
спортских објеката);

•	 очишћени су сви пролази у центру града (прање, скидање плаката, 
поправка ескалатора и сл.);

•	 уређено је 50 спортских објеката;

•	 изграђена су два нова спортска објекта;

•	 обимније је реконструисано шест спортских објеката.

ЗАКЉУЧАК

Спортски догађај и спортско такмичење као појмовне одреднице мо-
рају се посматрати у симбиотичком дејству. Постављање знака једнакости 
између њих водило би погрешном тумачењу, али и третирање као засебне, 
независне творевине, одвело би, такође, у нежељеном правцу. Савремени 
спорт ове појмове третира као целовит систем, чији су делови – догађај 
и такмичење, међусобно условљени. Јер спортско такмичење добија своју 
„тежину“ само онда ако представља друштвени догађај одређеног нивоа и 
значаја, као и што спортски догађај не може да се замисли без такмичар-
ског елемента, који је његова примарна основа (Нешић, 2007: 8). Односно, 
како сматрају поједини аутори, такмичење као основа спортског догађаја 
представља комплексан систем сусретања спортиста или спортских екипа 
по одређеним правилима, у којем они могу сазнати своје спортске, али и 
друге вредности (Томић, 2001: 135).

Модел финансирања спортских догађаја условљен је, пре свега, карак-
тером и значајем самог догађаја, као и окружења у коме се одвија. Велики 
спортски догађаји свакако да су веома интересантни за потенцијалне „ула-
гаче“ финансијских средстава, пре свега због своје јавне привлачности и 
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учешћа великог броја људи, што се посебно односи на Олимпијске игре и 
Универзијаде као планетарне мега догађаје. Поред своје примарне спорт-
ске компоненте, ови спортски догађаји постали су и место сусретања свет-
ског бизниса, односно бизнис је схватио да се спорт (и спортски догађаји) 
веома профитабилно могу „употребити“. 

Република Србија и посебно град Београд су последњих неколико годи-
на били домаћини више великих спортских догађаја. У Београду су успеш-
но организовани: Европски олимпијски фестивал младих (EYOF-2007), те-
ниски турнир − Отворено првенство Србије (The Serbian Open, 2009, 2010, 
2011, 2012), Европско првенство у кајаку и кануу за сениоре (2011), Европ-
ско првенство у рукомету за мушкарце (2012), Европско првенство у руко-
мету за жене (2012), итд. Међутим, посебно место међу великим спортским 
догађајима код нас заузима Универзијада „Београд 2009“ као највећи свет-
ски спортски догађај после Олимпијских игара.

Целокупан процес планирања и организовања овог спортског мега до-
гађаја представљао је изузетно сложен и одговоран задатак за његов ме-
наџмент. За успешну организацију догађаја Универзијада „Београд 2009“ 
било је потребно, пре свега, извршити опсежне анализе окружења (циљне 
групе и конкуренције, потенцијалних спонзора и улагача, и сл.) ради иден-
тификације свих битних чинилаца за његово планирање. Важан задатак 
који се поставио пред менаџмент Универзијаде био је и идејно конципи-
рање комплетног догађаја, дефинисање његове мисије и визије, одређи-
вање циљева, као и предвиђање крајњих ефеката који имају и друштве-
но-економску оправданост. И све то благовремено презентовати свим 
потенцијалним партнерима (стејкхолдерима) догађаја. Универзијада „Бео-
град 2009“ остварила је значајне позитивне друштвено-економске ефекте, 
како за град Београд као непосредног домаћина игара, тако и за државу 
Србију у целини. Успешном организацијом овог планетарног спортског 
догађаја, према оцени релевантних светских спортских институција (ФИ-
СУ-а и МОК-а), још једном је потврђено да Србија има велики организа-
циони потенцијал у погледу организације спортских манифестација, као и 
међународни углед. Такође је ово било и велико признање српском спорту 
у целини пред међународном спортском (и политичком) јавношћу. С друге 
стране, и економски бенефити Универзијаде нису занемарљиви, с обзиром 
да је граду Београду остала значајна спортска инфраструктура. Такође, 
насеље „Белвил“ које је изграђено за потребе смештаја спортиста, након 
игара је нашло и своју тржишну валоризацију (кроз продају стамбених је-
диница на тржишту некретнина). 
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SUMMARY 
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION 

OF MAJOR SPORTING EVENTS

The notion of events may, in its broadest context, viewed as a set of public 
limited duration, a certain place, time maintenance, actors, motives and goals 
of assembly. Modern developments as social phenomena, in economic terms, is 
supported in relatively recent times, and troubleshooting of modern employment 
of labor, and had an impact on economic growth, especially in developed market 
economies (for example. impact of mega sporting events on the economic growth 
of host countries - the Olympic Games, Universiade, etc..)

Major Sporting Events include events that by their size, importance, 
complexity and attractiveness to attract a large audience of media and have a 
positive socio-economic effects, and the high level of media attention.

Work in the form of case studies dealing with analysis and explication 
of socio-economic effects of major sporting events, such as the Universiade 
Belgrade 2009’, as the biggest sporting event organized  in Serbia so far.

Keywords: sporting event, organization, the Universiade, the economic 
effects.
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RESUME

Sports creativity that is formed, developed and stabilized through sports 
training and reified through sports competition (as one entity), has a dominant 
position in the professional coach-athlete relationship. It is achieved in the 
sporting event through sports achievements. However, sports creativity is the 
result of relations between all participants in the sport process (management, 
which provides the resources, social environment, sports politics, and so on). 
Each of them, in his own way, contributes to sports scores, and all together make 
the basis for the existence of sporting events.

The notion of a sporting event can not be considered without its integral part 
- the sports competition. Competition is the main category of sporting activity 
and is one of the most important elements for sport, as a process. Sporting 
event without a sports competition would not be complete, nor meaningful 
social phenomenon. Sports competition is the basis of the establishment of any 
sporting event, in fact contest is a cause of the sporting event.

Major sporting events include all events that by their size, purpose, importance 
and complexity, attract attention of media and large number of spectators and, 
in this way, have a positive socio-economic effects. Major sporting events are 
organizationally associated with the marketing and promotion services of the 
host cities, and this connection occurs, in the first place, because such events 
are suitable for development, restoration and promotion of local, regional and 
national infrastructure and other capacities. The Universiade as a sporting mega 
event has, due to its magnitude, a major impact on the overall economic activity 
of the host country, as well as global media attention.

On the effects of the Universiade Belgrade 2009, as a factor of socio-economic 
benefits of a large sporting event, most striking talk data on the amount of funds 
invested in infrastructure and equipping the competition part of the program 
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of games. The total amount of investment, as exposed in this paper, in sports 
infrastructure of Belgrade was 1.577.970.102 Serbian dinars.

Овај рад је примљен 20.03.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 17.04.2013. године.
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УДК: 338.48 : 061.1ЕУ

др Бела Мухи, доцент1

Универзитет Едуконс, Сремска Каменица – Нови Сад,
Факултет пословне економије  

др Ева Храбовски Томић, ванредни професор2

Универзитет Едуконс, Сремска Каменица – Нови Сад,
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ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ У СТИМУЛИСАЊУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
СРБИЈЕ СА ОСВРТОМ НА СЕОСКИ И ЕКОЛОШКИ 
ТУРИЗАМ

САЖЕТАК: Савремени туристички трендови се одликују 
све већим усмеравањем ка ру ралним и „зеленим“ дестина-
цијама, посебно на подручју Европе. У вели ком броју земаља 
Европске уније у стратегије развоја регија и ру  ралних под-
ручја увршћен је сеоски и еколошки туризам, који помажу 
у задржавању становништва у месту, стварајући нова радна 
места и доприносећи друштвено-економском напретку ових 
региона. На подручју Европске уније последњих деценија све 
већа пажња се посвећује развоју појединих инструмената и 
мера које треба да омогућује складан и континуирани раз-
вој туризма. Путем специјализованих институција и фондо-

1 muhi.bela@gmail.com
2 021.eva@gmail.com
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ва, Европска унија помаже и директно учествује кроз разне 
форме у развоју туризма и у руралним подручјима, а јачање 
политике руралног развоја је постао један од највећих прио-
ритета Европске уније. Циљ овог рада је да се укаже на значај 
фондова Европске уније у финансирању туристичких проје-
ката, такође и указивање на значај прекограничне сарадње 
туристичких субјеката Србије, посебно у области сеоског и 
еколошког туризма.

Кључне речи: сеоски туризам, еколошки туризам, Европ-
ска унија, фондови...

УВОД

Туризам је давних дана постао глобални феномен. Равој туризма, по-
себно имајући у виду његово омасовљење у погледу броја учесника у до-
маћем и међународном туристичком промету, те развој укупне туристич-
ке понуде допринео је да се туризам „види“ као феномен који не признаје 
границе.

Туризам је једна од стратешких одредница привредног развоја Србије. 
Глобализацијски процеси и промене на тржишту учинили су га врло за-
хтевним, тако да развој туризма зависи од низа различитих фактора, међу 
којима је и придруживање Србије Европској унији, односно укључивање 
у интеррегионалне и прекограничне пројекте ради финансијске подршке 
Европске уније. Прекогранична и регионална сарадња један је од прини-
ципа европских интеграција, а повезивање региона поспешује економску 
интеграцију, повећава стабилност и благотворно делује на изградњу по-
верења међу суседним земљама. Отуда Европска унија врло издашно фи-
нансира сарадњу граничних и других региона. Пројекти прекограничне 
сарадње, најчешће укључују изградњу прекограничне инфраструктуре, 
развој пословне и туристичке инфраструктуре, економску сарадњу, зајед-
ничке маркетиншке активности, решавање заједничких еколошких про-
блема, културну, образовну и друге облике сарадње.

Развој туризма у Србији зависи од низа различитих фактора, али сигур-
но је да придруживање Европској унији доноси неколико користи. Прво, 
предуслов за развој туризма је безбедност и стабилност. Стране инвести-
ције у туризам, као и туристи, не долазе, ако постоји и најмањи ризик по 
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њихову безбедност. Придруживање Србије Европској унији значи стаби-
лизацију и унапређивање безбедности и истовремено је и знак да је Србија 
сигурно место, како за инвестиције тако и за туристе. Друго, развој тури-
зма је у директној сразмери са развојем инфраструктуре. Улагање у мре-
же путева, железнице, авионски и речни саобраћај је предуслов развијања 
туризма. Такође, без улагања у обнављање, унапређење, али и повећање 
туристичких капацитета, туризам неће моћи да се развија. Овде Европска 
унија помаже бесповратном помоћи, али и индиректно, јер се повећавају 
и стране инвестиције повећавањем стабилности земље (политичка, еко-
номска, друштвена стабилност). Коначно, повећавање мобилности роба и 
људи, укидање виза и јачање културних контаката са земљама чланицама 
Европске уније позитивно се одражавају на имиџ земље, чиме се привлаче 
туристи.

ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРОГРАМИ ДОСТУПНИ 
СРБИЈИ 

Прилив директних страних инвестиција је за економски развој Србије 
од кључног значаја. Веза између прилива инвестиција и придруживања 
Србије ЕУ је вишеструка. Као прво, процесом придруживања Србије ЕУ 
и потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању, потом сти-
цањем статуса кандидата, побољшава се инвестициона клима у Србији. 
Чињеница да овај процес подразумева низ реформи институција и закон-
ских решења (у области финансија, заштите конкуренције, борбе против 
корупције, правосуђа), чиме се постиже правна сигурност улагања. Ин-
веститори имају већу гаранцију да су њихове инвестиције сигурне. 

Република Србија треба да прође кроз неколико фаза на свом путу ка 
пуноправном чланству у Европској унији. У свакој овој етапи земља која 
покаже жељу да постане држава чланица ЕУ (ово важи и за нашу земљу) 
може користити различите фондове Европске уније и бити партнер у про-
грамима дизајнираним за конкретне области у одговарајућој фази у којој 
се земља о којој је реч налази.

Посебно је значајно то што финансијска средства из фондова предста-
вљају углавном бесповратну помоћ која је Србији преко потребна (и која 
готово да не може да се добије са других страна) како би убрзала процес 
економског развоја. Европска унија је највећи инвеститор у Србији. ЕУ је 
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до сада у Србију уложила више од две милијарде евра бесповратне помоћи 
и најавила континуирани прилив новца сваке године, усмерен на области 
које су суштински важне за наше приближавање ЕУ, који увећава нашу 
спремност да се интегришемо у јединствено тржиште, учи нас транспа-
рентнијем планирању и пословању. Не треба заборавити ни улагања ЕУ у 
енергетику, инфраструктуру, подршку макроекономској стабилности, па 
ни веома повољне кредите Европске инвестиционе банке.

Фондови Европске уније, чија се средства усмеравају на бржи развој 
мање развијених подручја (регија), временом добијају све већи значај, и то 
Кохезиони фонд (за развој неразвијених земаља ЕУ), Регионални фонд 
(за развој мање развијених региона ЕУ), Социјални фонд (разни социјал-
ни програми везани за туризам), Пољопривредни фонд (развој сеоског 
туризма). Из ових фондова финансијска средства се добијају у виду беспо-
вратне помоћи и то селективно и на бази утврђених критеријума. Многи 
пројекти који су финансирани и многи будући пројекти нису у потпуној 
вези са туризмом, али се очекује да могу и индиректно (у каснијим ета-
пама развоја) имати позитиван утицај и на развој туризма (Бакић, 2008: 
234-238).

Структурни фондови Европске уније нуде специјалне програме за 
развој пољопривреде и села. Структурни фондови представљају финан-
сијске инструменте регионалне политике Европске уније. Циљ је да се 
умање економске и социјалне разлике међу регионима унутар европског 
тржишта и обезбеди уравнотеженији развој. Пројекти су ограничени гео-
графски и могу да укључе више области (нпр. вински путеви, туризам дуж 
Дунава итд.) на основу расписаног тендера. На тендер се могу пријавити 
организације, јавне или приватне. Новац се даје за унапређивање квали-
тета услуга, стварања нових активности, заштиту околине, реновације 
у смештају, развој инфраструктуре села и пољопривредне производње у 
функцији сеоског туризма. 

У циљу упрошћавања система спољне помоћи, као и постизања мак-
сималних резултата коришћења намењених финансијских средстава, Ев-
ропска комисија је донела одлуку да све предприступне фондове (Phare, 
ISPA, SAPARD i CARDS), замени новим предприступним инструментом 
(IPA – Instrument for Pre-accession Assistance). Инструмент предприступне 
помоћи ‒ ИПА успостављен је Регулативом Европског савета бр. 1085/2006 
од 17. јула 2006. године. Финансијска вредност ИПА програма у шестого-
дишњем раздобљу (2007–2013) износи 11,468 милијарди евра, а садржај 
помоћи и критеријуми имплементације новог инструмента се базирају на 
искуствима стеченима у склопу примене досадашњих програма помоћи.
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Поред могућности коришћења средстава из прве две компоненте Ин-
струмента за предприступну помоћ ИПА 2007-2013, Републици Србији је 
као потенцијалном кандидату за чланство у ЕУ омогућено и учествовање 
у тзв. Програмима заједнице за период 2007-2013 године. Република Ср-
бија је потписала Оквирни споразум о учешћу у програмима Заједнице 
29. јуна 2005. године, а Споразум је ступио на снагу 27. јула 2005. године. 
Међутим, за пуноправно учешће сваке појединачне земље у програмима 
Заједнице мора се успоставити правна основа у виду потписивања Мемо-
рандума о разумевању са Европском комисијом за сваки од програма и 
обезбеђивање финансијског учешћа за учествовање у наведеним програ-
мима. Меморандум о разумевању утврђује опште принципе учешћа у про-
граму, укључујући и административне капацитете (нпр. финансијска кон-
трола, задовољавајући број људи који ради на њиховој имплементацији), 
финансијска средства за учешће, механизме учешћа у управљању програ-
мом и др. (Кроња, 2007: 7-9).

У претходном буџетском периоду 2000-2006. године, земље Западног 
Балкана су без финансијског доприноса могле да учествују у програми-
ма Темпус, Шестом оквирном програму за истраживање и развој, LIFE 
програму за заштиту животне средине и програму Млади. Република 
Србија је захваљујући успешном конкурисању својих истраживача и њи-
хових пројеката учествовала у Шестом оквирном програму, а такође, је 
била корисник и Темпус програма који се фокусирао на развој система ви-
соког образовања.3

Када је реч о новом буџетском периоду за Програме заједнице од 2007-
2013 године, Република Србија је потписала Меморандуме о разумевању за 
пуноправно учешће у следећим програмима: 

•	 Програм Европске заједнице за запошљавање и социјалну соли-
дарност ‒ПРОГРЕС

•	 Седми оквирни програм за истраживање и развој ‒ ФП 7

•	 Програм Култура 2007-2013.

•	 Трансевропска шема мобилности универзитетских студената  
‒ ТЕМПУС

3 Опширније видети у: Преглед програма и фондова Европске уније отворених за 
Србију у периоду 2007-2013. године, Центар за стратешко економска истраживања 
„Војводина-ЦЕСС“, 2008. стр. 10-19
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СТИМУЛАТИВНЕ МЕРЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Дуги низ година на подручју Европске уније велика пажња се пос-
већује развоју туризма. Подршка развоју туризма уочљива је кроз велики 
број разноврсних програма, који на принципима партнерства и коопера-
ције са земљама чланицама (и потенцијалним чланицама) и туристич-
ком привредом у целини, имају за циљ да кроз боље образовање и обу-
ку туристичких кадрова, веће запошљавање, бржи регионални развој, 
боље информисање, очување и унапређење природе и културног наслеђа, 
хармонизују туристички сектор Европске уније. На подручју Европске 
уније последњих деценија значајна пажња се посвећује развоју појединих 
инструмената и мера које треба да омогуће складан и континуиран раз-
вој туризма. Путем специјализованих институција и фондова, Европска 
унија помаже и директно учествује кроз разне форме у развоју туризма. 
Тако на пример, преко Европског регионалног фонда (European Regional 
Development Fund) финансијска средства се добијају на бази конкур-
са (пројекта). Из овог фонда делимично је финансирана туристичка из-
градња више регија у Француској (нпр. Aquitain Languedoc), Италији (Реги-
он Mezzogiornio), Републици Ирској итд. Преко Пољопривредног Фонда 
(European Agricultural Guidance and Guarantee Found) финансиран је развој 
сеоског туризма у земљама чланицама Европске уније. Посебна пажња се 
придаје и очувању окружења (првенствено природне средине), што се ре-
гулише одговарајућим прописима и законима, тако да се све већи значај 
придаје и еколошком (Мухи, 2011: 115).

Битно је нагласити да је на овим основама, као и закључка Европског 
туристичког форума из 1995. године донесен вишегодишњи програм за 
подстицај развоја туризма „Philoxenia“ за период од 1997. до 2000. године. 
Основни циљ овог програма је био унапређење квалитета и конкурент-
ности Европског туризма на међународном туристичком тржишту. Поче-
тком 90-их година усвојена је и тзв. „зелена књига“ која посебно апостро-
фира значај развоја сеоског и еколошког туризма кроз заштиту окружења 
и културног наслеђа.4

На заседању Европске конференције министара одговорних за регио-
нално планирање (Хановер, 2000) усвојен је програм за боље повезивање 
региона Европе. Тада су дефинисани принципи одрживог просторног 
развоја, који се односе и на туризам. Потенцира се висококвалитетан и 

4 Опширније видети у: Philoxenia in the 21st Century, European Commission, 1995.



245

СТР.  239-256

одрживи туризам, туризам прилагођен локалним и регионалним карак-
теристикама, уз хоризонтално и вертикално повезивање иницијативе и 
рецептиве. На заседању јасно је потенцирана и потреба регионалног пове-
зивања Европских земаља у низу акција и делатности. Извесни закључци 
односе се и на регионалну, интеррегионалну и међудржавну сарадњу у до-
мену туризма. Инсистира се на побољшању функционалних веза градова 
и сеоских насеља, смањењу штетних утицаја на животну средину, заштити 
природног и културног наслеђа, повећању фонда културне баштине и ин-
систира на развоју висококвалитетног одрживог туризма. Констатовано је 
да политика просторног развоја тежи коришћењу развојних могућности, 
које обезбеђују туризам, посебно у случају сиромашних региона. Предност 
би требало да имају висококвалитетни и одрживи облици туризма, као 
што је између осталог и сеоски и еколошки туризам.5

Значајна пажња у Европској унији даје се подржавању иницијатива се-
оског туризма унутар ширег контекста развоја регија и села. Комплемен-
тарна корист се постиже стварањем различитих могућности за запошља-
вање локалног становништва. Према подацима паневропске асоци ја ци је 
сеоског туризма (EuroGites) у Европи постоји око 200.000 регистрованих 
пружалаца услу га у сеоском туризму са више од два милиона лежаја. 

Европска унија је ушла у четврту генерацију Плана руралног развоја 
(2007-2013). Један од главних циљева ове нове политике руралног развоја 
јесте побољшање квалитета живота кроз подстицаје за разноврсне при-
вредне активности у руралним областима. У то спадају и допунске делат-
ности на селима и фармама, као што је туризам.

Политика руралног развоја Европске уније од 2007-2013 године 
се фоку сира на три тематске осовине у оквиру регулативе руралног 
развоја:6

•	 повећање конкурентности у пољопривредном сектору;

•	 побољшање квалитета животне средине у селима, кроз подршку 
управљања земљиштем;

5 Опширније видети у: Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the Eu-
ropean Continent, European Conference of Ministres responsible for Regional Planning 
(CEMAT), Hanover, 2000.

6 Према: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm - Rural Development 
policy 2007-2013
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•	 побољшање квалитета живота у руралним подручјима и диверзи-
фикација руралне економије (где спада и туризам).

Туристичка индустрија постала је један од сектора највећег зна-
чаја за европску економију у целини. Нови приоритети у развоју тури-
зма Европске уније изнете су у стратегији „Европа 2020“. ЕУ је предло-
жила нову стратегију под називом Европа 2020 за одрживи економски 
раст. Ова стратегија садржи у себи, и усмерена је на консолидацију јав-
них финансија уз истовремено промовисање економске интеграције, ин-
вестирања у пан-Европску енергетску и транспортну инфраструктуру 
и развој будућих информација и комуникационих технологија. Велики 
акценат је такође стављен на побољшање вештина и промоцију инова-
ција. Посматрано у целини, ЕУ је једна од најконкурентнијих светских 
привреда, према Индексу глобалне конкурентности који користи Свет-
ски економски форум за рангирање земаља по степену конкурентно-
сти. Европа 2020 представља стратегију привредног и одрживог раста у 
наредној деценији. У свету турбулентних промена, ЕУ треба да постане 
конкурентна, високоодржива, инкулзивна економија (Батић, 2011:127-149).

ЦИЉ, МЕТОДОЛОГИЈА И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање за потребе овог рада имало је за циљ да идентификује 
у којој су мери домаћи туристички субјекти упознати са фондовима Ев-
ропске уније, односно у којој мери се фондови користе за финансирање 
туристичких пројеката у Србији. Такође, истражиле су се и активности 
домаћих туристичких субјеката у сарадњи са институцијама и фондови-
ма Европске уније и учешће туристичких субјеката у прекограничним и 
регионалним туристичким пројектима и програмима, посебно у области 
сеоског и еколошког туризма. Дакле примењен је поступак анкетирања. 
Анкета је конструисана као затворени упитник са понуђеним одговорима. 
Укупно је постављено 11 питања. 

Узорак испитаника су чинили стејкхолдери (туристички субјекти) 
који су укључени у сеоски и/или еколошки туризам на подручју Србије. 
При анализи статистичке групе најтачније резултате добили бисмо када 



247

СТР.  239-256

би он читав био обухваћен анализом. Али читава група (сви туристички 
субјекти у Србији укључени у сеоски и еколошки туризам) се не може обух-
ватити у статистичку анализу, те се користио узорак тог скупа над којим је 
спроведена статистичка анализа и донети релевантни закључци за читаву 
статистичку групу. Већина анкета је послата путем е-маила, а мањи број 
лично предат стејкхолдерима. Укупно је послато 200 анкета путем мејла 
(од чега се 78 вратило као непознато) и лично уручено 20. Адресе су узете 
из личне базе контаката односно са веб сајтова општинских туристичких 
организација, Туристичке организације Србије, као и других релевантних 
он-лајн извора. Анкетно истраживање је трајало укупно 10 месеци (од јуна 
2010. до марта 2011. године). Од укупног боја попуњених анкета, због непо-
тпуних одговора узето је у обзир 108 које су статистички обрађене. 

Приликом обраде података прикупљених анкетирањем, примењена 
је дескриптивна статистичка обрада, која обухвата методе прикупљања, 
сређивања и приказивања података добијених на тзв. затворена питања. 
За обраду података добијених одговорима испитаника на конкретно усме-
рена питања, која су испитаницима понудила неколико опција као одго-
вор, коришћени су адекватни математичко-статистички поступци помоћу 
рачунарског софтвера за статистичке анализе SPSS 11.15. for Windows. 
Поступак обраде и приказа података је прилагођен постављеним крите-
ријумима дефинисаним у анкети/упитнику.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗИ И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 
ИСТРАЖИВАЊА

Према одговорима испитаника на питање да ли Србија у довољној мери 
прати трендове и тенденције на међународном туристичком тржишту 
(табела 1), може се закључити да Србија само делимично прати трендо-
ве и тенденције на међународном туристичком тржишту, без којих нема 
сумње, нема ни адекватних и очекиваних резултата развоја. Многи сма-
трају да Србија уопште не прати те промене, а тек мали број анкетираних 
испитаника сматра да се наша земља у правој мери прилагођава и прати 
тржишне трендове у међународном окружењу.
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Табела 1: Одговори испитаника на питање да ли Србија у довољној 
мери прати трендове и тенденције на међународном туристичком 
тржишту

Одговор Фреквенца одговора %
Да 18 17
Делимично 50 46
Не 26 24
Не знам 14 13
Укупно 108 100

Извор: аутори

На питање да ли у довољној мери пратимо светске (пре свега европс-
ке) трендове у области сеоског и еколошког туризма (табела 2), испита-
ници су проценили да је ситуација слична као и код претходног питања, 
дакле само делимично пратимо промене на тржишту, а многи мисле да 
се уопште не прилагођавамо савременим светским трендовима у области 
сеоског и еколошког туризма.

Табела 2: Одговори испитаника на питање да ли у довољној мери 
пратимо светске (пре свега европске) трендове у области сеоског 
и еколошког туризма

Одговор Фреквенца одговора %
Да 22 20
Делимично 46 43
Не 24 22
Не знам 16 15
Укупно 108 100

Извор: аутори

На питање да ли су домаћи туристички стејкхолдери у довољној мери 
препознали значај фондова Европске уније за финансирање туристичких 
пројеката у Србији (табела 3), анкетирани стејкхолдери су већином одго-
ворили да још увек није препознат значај фондова Европске уније за фи-
нансирање туристичких пројеката у Србији, иако фондови нуде широк 
спектар могућности за финансирање и кофинансирање различитих ту-
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ристичких пројеката, не само у државама чланицама ЕУ, него и државама 
кандидатима и потенцијалним кандидатима.

Табела 3: Одговори испитаника на питање да ли су домаћи 
туристички стејкхолдери у довољној мери препознали значај 
фондова Европске уније за финансирање туристичких пројеката у 
Србији

Одговор Фреквенца одговора %
Да 25 23
Делимично 29 27
Не 54 50
Укупно 108 100

Извор: аутори

 На питање да ли се у довољној мери фондови Европске уније користе 
за финансирање туристичких пројеката у Србији (табела 4), анкетирани 
испитаници су већином мишљења да се систем подршке Европске уније, 
односно фондови не користе у правој мери за финансирање туристичких 
пројеката у Србији, иако ЕУ већ дужи низ година путем специјализованих 
институција и фондова, као и кроз одређене програме, стимулише развој 
туризма и ван граница заједнице.

Табела 4: Одговори испитаника на питање да ли се у довољној мери 
фондови Европске уније користе за финансирање туристичких 
пројеката у Србији

Одговор Фреквенца одговора %
Да 21 19
Делимично 28 26
Не 59 55
Укупно 108 100

Извор: аутори

На питање да ли су стејкхолдери у туризму Србије у довољној мери 
упознати са процедурама и правилима која се морају поштовати да би се 
користила средства ЕУ (табела 5), анкетирани испитаници су већином од-
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говорили да нису у довољној мери упознати са процедурама и правили-
ма за аплицирање и коришћење финансијских средства Европске уније. 
Свакако, процедуре и правила која се морају поштовати да би се користи-
ла средства ЕУ врло су комплексна, а без њиховог познавања није могуће 
припремити пројекте који су прихватљиви за финансирање из средстава 
програма ЕУ. 

Табела 5: Одговори испитаника на питање да ли су стејкхолдери 
у туризму Србије у довољној мери упознати са процедурама и пра-
вилима која се морају поштовати да би се користила средства ЕУ

Одговор Фреквенца одговора %
Да 17 16
Делимично 33 31
Не 58 53
Укупно 108 100

Извор: аутори

Што се тиче питања да ли је потребна едукација (обука) стејкхолдера 
због комплексности припреме и реализације пројеката (табела 6), испита-
ни стејкхолдери су генералног мишљења да се кроз разне форме едукације 
(семинари, радионице, курсеви) може подићи ниво знања и вештина око 
припрема и реализације пројеката. То једноставно значи да је потребно 
перманентно организовати едукативне курсеве о планирању, програми-
рању, пројектном циклусу, управљању пројектима и сродним темама.

Табела 6: Одговори испитаника на питање због комплексности 
припреме и реализације пројеката да ли је потребна едукација 
(обука) стејкхолдера

Одговор Фреквенца 
одговора

%

Потребна је едукација 98 91
Није потребна едукација 10 9

Укупно 108 100
Извор: аутори
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Што се тиче питања оцените важност и значај прекограничних и реги-
оналних туристичких пројеката и програма за развој сеоског и еколошког 
туризма (табела 7), стејкхолдери већином сматрају да су прекогранични 
и регионални туристички пројекти изузетно значајни за развој сеоског и 
еколошког туризма у Србији, а то је и логично, јер програми прекограни-
чне и регионалне сарадње представљају средство за унапређење сарадње 
у циљу јачања институционалних, економских и културних веза међу др-
жава и региона, а то свакако има веоме позитивне реперкусије и на развој 
туризма у пограничним подручјима. 

Табела 7: Одговори испитаника на питање: оцените важност и 
значај прекограничних и регионалних туристичких пројеката и 
програма за развој сеоског и еколошког туризма 

Одговор Фреквенца одговора %
Изузетно значајан 71 66
Делимично значајан 27 31
Небитан 10 53
Укупно 108 100

Извор: аутори

Државне границе често пресецају територијалне заједнице у економ-
ском, друштвеном и културном погледу. Такве територијалне заједнице 
(општине, градови и окрузи), често се суочавају са сличним развојним 
проблемима и изазовима, а могле би заједничким деловањем, далеко боље 
да искористе своје економске, друштвене, природне и остале потенцијале.

На питање које су користи од прекограничних и регионалних туристич-
ких пројеката и програма за развој туризма (табела 8), анкетирани стејк-
холдери су навели читав низ разних погодности и користи које произила-
зе из прекограничне и регионалне сарадње, нпр. да повезивање региона 
поспешује економску сарадњу, обогаћује туристичку понуду, благотворно 
делује на изградњу поверења међу суседима, доприноси постизању одржи-
вог и уравнотеженог развоја региона, доприноси заједничком решавању 
еколошких и других проблема итд.
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Табела 8: Одговори испитаника на питање које су користи од 
прекограничних и регионалних туристичких пројеката и програма 
за развој туризма

Одговор Фреквенца 
одговора

%

повезивање региона поспешује 
економску сарадњу

27 25

обогаћује туристичку понуду 23 21
благотворно делује на изградњу 
поверења међу суседима

18 17

Остало 40 37
Укупно 108 100

Извор: аутори

На питање да ли сте учествовали у прекограничним или регионалним 
туристичким пројектима и програмима (табела 9), испитаници су већи-
ном одговорили да нису учествовали у прекограничним или регионал-
ним туристичким пројектима и програмима. Може се закључити да иако 
је било неколико успешних пројеката прекограничне сарадње, ипак још 
увек нису на адекватан начин препознате шансе и могућности овог вида 
сарадње у Србији. 

Табела 9: Одговори испитаника на питање да ли сте учествовали 
у прекограничним или регионалним туристичким пројектима и 
програмима

Одговор Фреквенца одговора %
Да 18 17
Не 90 83
Укупно 108 100

Извор: аутори

На питање какве користи (бенефиције) ће донети придруживање Србије 
Европској унији за развој туризма (табела 10), већина стејкхолдера је одго-
ворила да ће придруживање Србије Европској унији донети нове могућ-
ности за развој туризма. Неки ипак сматрају да придруживање Унији неће 
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донети велике користи за домаћи туризам. Ипак може се констатовати да 
добијањем чланства у ЕУ отварају се врата ка осталим значајним фондо-
вима уније кроз које се финансирају и туристички пројекти, а то свакако 
пружа нове могућности за даљи развој туризма Србије.

Табела 10: Одговори испитаника на питање какве користи 
(бенефиције) ће донети придруживање Србије Европској унији за 
развој туризма

Одговор Фреквенца одговора %
Никакве 18 17
Незнатне 34 31
Велике 56 52
Укупно 108 100

Извор: аутори

Што се тиче питања оцените могућности домаћих стејкхолдера за 
стицање информација о финансирању туристичких пројеката из фондова 
Европске уније (табела 11),  испитаници су већином мишљења да је доступ-
ност информација о могућностима финансирања туристичких пројеката 
из фондова Европске уније генерално лоша. Туристички стејкхолдери у 
Србији тешко долазе до адекватних информација о новим тендерима, мо-
гућностима прекограничне сарадње, актуелним позивима за финанси-
рање или кофинансирање туристичких пројеката итд. 

Табела 11: Одговори испитаника на питање: оцените могућности 
домаћих стејкхолдера за стицање информација о финансирању 
туристичких пројеката из фондова Европске уније

Одговор Фреквенца одговора %
Добри 13 12
Задовољавајући 24 22
Лоши 71 66
Укупно 108 100

Извор: аутори
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Резултати примарног истраживања су потврдила чињеницу да је дос-
тупност информација о могућностима финансирања туристичких проје-
ката из фондова Европске уније генерално лоша у Србији и да туристич-
ки стејкхолдери још увек нису препознали значај фондова Европске 
уније. Информације о новим тендерима, могућностима прекограничне 
сарадње често не долазе до стејкхолдера, а можда би они били заинтере-
совани за аплицирање или учешће у неким од програма које финансира 
ЕУ. Стејкхолдери у Србији нису на адекватан начин упознати ни са ком-
плексним процедурама и правилима која се морају поштовати да би се ко-
ристила средства ЕУ. Такође, кроз примарно истраживање испитане су и 
активности домаћих туристичких субјеката у сарадњи са институцијама 
и фондовима Европске уније, као и учешће туристичких субјеката у пре-
кограничним и регионалним туристичким пројектима и програмима, по-
себно у области сеоског и еколошког туризма. Анализом одговора испи-
таника може се закључити да, иако је било неколико успешних пројеката 
прекограничне сарадње (нпр. пројекат прекограничне сарадње Хрватске и 
Србије „Туризам здраве хране“, пројекат „Традиција за будућност ‒ сеоски 
туризам без граница“, пројекат „Модел одрживог газдовања на салашима 
у пограничном региону Србије и Мађарске“, итд.), домаћи туристички 
стејкхолдери нису у довољној мери препознали шансе и могућности пре-
кограничне и регионалне сарадње у туристичким пројектима.

Европска унија пружа велике шансе у развоју туризма Србије (хори-
зонтално и вертикално повезивање, прекогранична и регионална са-
радња, коришћење средстава из различитих фондова итд.), али поставља 
се питање да ли је Србија за то довољно спремна. Пред туризмом Србије су 
још увек бројни и сложени проблеми, које треба решити.

SUMMARY 
FINANCIAL INSTRUMENTS OF EUROPEAN UNION 
FOR STIMULATING SERBIAN TOURISM GROWTH 

WITH FOCUS ON RURAL AND ECO-TOURISM

More and more, modern trends in tourism are focusing on rural and „green” 
destinations, especially in European region. Large number of European countries  
embeds rural and eco-tourism into it’s regional and rural development strategies 
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which  not only helps keep population from emigrating these localities, but also 
creates new working places and contributes to socio-economic development of 
the region. In the last few decades, the European Union countries pay greatest 
attention to development of certain instruments and measures that should enable 
coherent and sustainable tourism development. With specialized institutions 
and funds, the EU helps and directly participates in tourism development of 
rural areas, and strengthening the rural development policy became one of its 
greatest priorities. The purpose of this paper is to point out the importance of 
EU funds in financing the tourism projects, as well as to show the importance 
of cross-the-border cooperation of tourism stakeholders in Serbia, especially 
concerning to rural and eco-tourism. 

Keywords: rural tourism, ecological tourism, the European Union, funds....
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RESUME

The results of the primary research confirmed the fact that the availability 
of information about opportunities of financing tourism projects from the 
EU funds are generally poor in Serbia. Stakeholders in tourism have not yet 
recognized the importance of the EU funds.

Information about new tenders, opportunities of cross border cooperation 
does not often come to the stakeholders, although they might be interested in 
applying or participating in some of the EU-funded programs. Also, stakeholders 
in Serbia are not familiar with the complex procedures and rules that must be 
followed in order to use EU funds.

Through primary research the activities of local tourism entities were 
examined in cooperation with institutions and funds of the European Union, as 
well as the and participation in cross-border and regional tourism projects and 
programs, especially in the field of rural and ecological tourism. By analyzing 
the responses from the survey the conclusion might be that, although there were 
several successful projects of cross-border cooperation (such as cross-border 
project of Croatia and Serbia „Tourism and healthy food”, project „Tradition 
for the Future - Rural Tourism without Borders”, „The model of sustainable 
management of the farms in the border region between Serbia and Hungary” etc.) 
local stakeholders have not fully recognized the opportunities and possibilities 
of cross-border and regional cooperation in tourist projects.

The European Union offers great opportunities for tourism development 
in Serbia (horizontal and vertical integration, cross-border and regional 
cooperation, financial help from various funds, etc.), but the main question is: 
is the tourism sector of Serbia ready for these benefits? Before tourism sector in 
Serbia is still numerous and complex problems to be solved.

Овај рад је примљен 11.09.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 17.04.2013. године.
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ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНОСНИ СТАНДАРДИ 
ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА КАО ОБЛИК 
ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

САЖЕТАК: У разматрању здравствено безбедносних 
стандарда прехрамбених производа као облика заштите пот-
рошача у Европској унији полази се од основних права потро-
шача утврђених у Смерници Резолуције Генералне скупшти-
не Уједињених нација 39/248 од 9 априла 1985. године, која 
се односе, између осталог, и на заштиту од производа и про-
изводних процеса штетних по живот и здравље потрошача. 
Државе чланице Уједињених нација су у обавези да осигурају 
да здравље својих грађана не буде угрожено коришћењем 
здравствено неисправних прехрамбених производа. Анали-
за и идентификација ризика у процесу производње хране и 
прехрамбених производа представља окосницу законодав-
ства Европске уније о здравственој безбедности хране и заш-
тите потрошача од здравствено неисправних производа за 
људску исхрану и хране за животиње. Здравствено неисправ-
ни прехрамбени производи могу настати у једној држави, а 

1 isidora.acin@gmail.com
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последице тога се могу испољавати и у другим државама. У 
Европској унији успостављен је систем анализе ризика и иден-
тификације опасности у производњи хране и процене значаја 
тих опасности за здравље потрошача. Обавештавање о здрав-
ствено неисправној храни и храни за животиње, остварује се 
помоћу системa брзог узбуњивања у случајевима директног и 
индиректног ризика за здравље потрошача који произлази из 
хране и хране за животиње, и мере које се предузимају.

Кључне речи: заштита потрошача, Европска унија, здрав-
ствена безбедност хране, прехрамбени производи, храна 
за животиње, HACCP систем контроле, RASFF систем оба-
вештавања...

УВОДНИ ПРИСТУП

Политика заштите потрошача, као једна од заједничких политика др-
жава чланица Европске уније није била предвиђена у Уговору о оснивању 
Европске економске заједнице.2

Средином 70-их година XX века Европска комисија је усвојила резолу-
цију о привременом програму Европске заједнице3 за заштиту потрошача. 
Том приликом је истакнуто пет основних права потрошача, и то:4

1. право на заштиту здравља и сигурности – коришћење добара и ус-
луга не треба да представља опасност када се користи у нормалним 
условима. У случају да је производ или услуга штетна по здравље 
потрошача, потребно је обезбедити његово повлачење са тржишта;

2  Европска економска заједница је економска интеграција западноевропских земаља 
коју су основале Римским уговором 25. марта 1957. године, Француска, Италија, 
Немачка (тада Западна Немачка), Белгија, Холандија и Луксембург, који је ступио 
на снагу 1. јануара 1958., чија примена је отпочела 1. јануара 1959. године (Treaty 
Establishing European Economic Community, EEC Treaty, Treaty of Rome, Rome 1957.).

3 Европска економска заједница прераста у Европску заједницу 1965. године, спајањем 
Европског заједничког тржишта (European Common Market), Европске заједнице за 
атомску енергију – Еуроатома (European Atomic Community) и Европске заједнице за 
угаљ и челик (European Coal and Steel Community).

4 Council of the European Communities: Council Resolution of 14. April 1975. on a Prelimi-
nary Programme of the European Economic Community for Consumer Protection and In-
formation Policy (Official Journal C 092, 25. 04. 1975. p. 0001).
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2. право на заштиту економских интереса – купац мора бити заш-
тићен од могућих злоупотреба, посебно када је реч о потрошачким 
кредитима;

3. право на накнаду и правни лек – потрошач има право на накнаду 
штете;

4. право на информисаност и образовање – потрошач мора бити ин-
формисан о основним карактеристикама производа и услуга, и

5. право на представљање – потрошачи морају бити представљени у 
осталим политикама Европске уније.

Јединствени европски акт5 увео је два амандмана у Римски уговор 
(1957), којима су створени правни оквири за касније усвајање мера које се 
односе на заштиту потрошача. Функционисање јединственог унутрашњег 
тржишта6 повезано је са усклађивањем услова заштите потрошача у држа-
вама чланицама.

Уговором из Мастрихта7 уведено је законско право посебној и аутоном-
ној политици заштите потрошача на нивоу Европске уније. То је учињено 

5 Јединствени европски акт (Single European Act) потписан је од тадашњих 12 земаља 
чланица Европске заједнице, дана 17. фебруара 1986. у Луксембугру, и 28. фебруара 
1986. године, у Хагу. Ступио је на снагу 1. јула 1987. године. Јединствени европски 
акт је прва најважнија ревизија Римског уговора (Treaty of Rome, 1957) којим је 
установљено јединствено унутрашње тржиште (Single European Market) са циљем 
да се уклоне постојеће трговинске баријере између земаља чланица и повећа њихова 
конкурентност.

6  Ступањем на снагу Јединственог европског акта првобитни економски циљ Европске 
економске заједнице означен у оснивачком уговору као стварање заједничког тржишта 
(common market), допуњен је новим, који је означен као унутрашње тржиште (inter-
nal market) као подручје без унутрашњих граница, на коме су обезбеђени слободно 
кретање лица и промет робе, услуга и капитала. Овако широко одређен појам 
унутрашњег тржишта преузет је и у уговору из Мастрихта о оснивању Европске уније. 
Поред израза заједничко и унутрашње, користи се и израз јединствено тржиште (sin-
gle market).

7 Уговором из Мастрихта или како се често назива Уговор о Европској унији (Treaty 
on the European Union - Maastriht Treaty) који је потписан 7. фебруара 1992. gодине, 
(ступио на снагу 1. новембра 1993. године), тадашње чланице Европске заједнице (12 
држава чланица) успоставиле су Европску унију као нову етапу у развоју економске 
интеграције. Овим уговором су постављени темељи монетарне уније, јединствене 
валуте – евро, заједничке спољне и безбедносне политике, заједничке одбрамбене 
политике, увођење држављанства Уније, блиске сарадње у правосуђу и унутрашњим 
пословима.
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због тога што су разлике у националним прописима о заштити потрошача 
у државама чланицама представљале препреку слободном промету роба и 
услуга и конкуренције на јединственом тржишту Европске уније. Са поја-
вом „болести лудих крава“8 заштита здравља потрошача и безбедности 
животних намирница су избили у први план политике заштите потроша-
ча у Европској унији.

Права потрошача у Европској унији су један од стубова функциони-
сања јединственог унутрашњег тржишта на којем потрошачи могу купо-
вати производе који својим употребним, техничким, естетским, еколош-
ким и правним стандардима задовољавају његове жеље и потребе, као и 
међународне стандарде који се односе на квалитет и сигурност производа. 
Највећи део мера органа Европске уније у примени европског права заш-
тите потрошача произлази из комунитарне политике заштите потрошача 
Европске уније.

Усвајањем Јединственог европског акта, затим, Уговора о Европској 
унији и Амстердамског уговора,9 иницијални ниво уставне заштите потро-
шача значајно је повећан. Заштита потрошача представља једну од важних 
активности за остваривање основних комунитарних циљева Европске 
уније. Амстердамски уговор даје нови подстицај развоју комунитарног 
права у циљу унапређења интереса потрошача и високог степена заштите 
потрошача, као што су: заштита здравља, безбедности и економских инте-
реса, њиховог права на обавештавање, образовање и организовање ради 
одбране својих интереса.

У првобитној званичној стратегији и политици заштите потрошача у 
Европској унији (2002-2006.), дефинисана су три основна циља:10

8 Говеђа спонгиформна енцефалопатија, позната по енглеској скраћеници BSE (Bovine 
spongiform encephalopathy), као и по далеко популарнијем називу „болест лудих 
крава“ или кравље лудило, је смртотоносна, неуродегенеративна болест говеда, која 
се шири инфекцијом на начин који је изненадио биологе који су је открили крајем 
XX века. Иако никада није убијала стоку у обиму других сточних болести, као што 
су слинавка и шап, БСЕ је изазвала велику пажњу, јер је извесно да се може пренети 
на људе и сматра се да је узрочник варијанте Creutzfeld Jakobove (Кројцфелд Јакобове) 
болести која уништава људски мозак.

9 Уговор из Амстердама (Treaty of Amsterdam) су потписали министри спољних 
послова земаља чланица Европске уније (15), 2. октобра 1997. године, који је ступио је 
на снагу 1. маја 1999. године, садржи додатке Уговора о Европској унији и као такав не 
замењује друге уговоре, него равноправно улази у правне прописе Европске уније.

10 Council of the European Union: Council Resolution of 2. December 2002. on Community 
Consumer Policy Strategy 2002-2006.,Press release 376, 2470th Council meeting: 
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs, Brussels, 2-3 December 2002.
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1. висок степен заштите;

2. примена у пракси прописа о заштити потрошача, и

3. укључивање потрошачких организација у праћење активности у 
вези са применом политике заштите потрошача у Европској унији.

У овој стратегији се истиче да је потребна посебна ангажованост на по-
моћи представницима потрошачких организација ради предузимања кон-
кретних акција у циљу унапређења интереса потрошача, како у Европској 
унији тако и на нивоу држава чланица. Потрошачке организације, према 
овој стратегији, треба подстаћи да се активирају у покретању дијалога и 
ширењу сарадње са представницима произвођачких организација.

У напорима за усавршавање стратегије и политике заштите пот-
рошача, Европска комисија је 13. маја 2007. године, усвојила нову 
стратегију политике заштите потрошача за период од 2007. до 2013. 
године, којом се установљавају права, улога, приоритети и активнос-
ти у политици заштите потрошача за предстојећи период.11 Циљеви 
ове стратегије су усмерени да омогуће потрошачима Европске уније 
повећање благостања, ефикаснију заштиту њихових интереса кроз 
гарантовање остваривања права потрошача у свакодневном животу, 
уклањање социјалних напетости, како би се постигло чвршће пове-
зивање потрошача држава чланица Европске уније.

Приоритети ове стратегије су: 

1. јачање поверења потрошача у јединствено тржиште Европске уније 
које ће допринети побољшању конкурентности предузећа устано-
вљавањем једнообразних правила која ће бити у примени на тр-
жишту Европске уније и успешно штитити потрошаче;

2. побољшање положај потрошача на тржишту Европске уније по-
већањем образовања потрошача, активном подршком организа-
ција потрошача и њиховом укључивању у доношењу одлука о по-
литици заштите потрошача;

11 Commission of the European Communities: European Union Consumer Policy 
Strategy, 2007-2013, Empowering Consumers, Enhancing their Welfare, Effectively 
Protecting them, Brussels, 13. March 2007. COM (2007), 99 final, p.1-13.
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3. обезбеђење да се интерес потрошача узима у обзир у свим полити-
кама Европске уније;

4. употпуњавање политике заштите потрошача у државама чланица-
ма Европске уније, и

5. сакупљање одговарајућих података у вези са потрошачима ради 
подршке предлагању законодавних одредби.

ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНОСНИ СТАНДАРДИ ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Законодавство Европске уније у вези са безбедношћу хране углавном 
је уређено уредбама и директивама које се примењују у свим државама 
чланицама. Безбедност хране је кључно питање у законодавству хране у 
Европској унији. Криза хране у 90-им годинама XX века истакла је безбед-
ност хране као један од најзначајнијих приоритета политике хране у Ев-
ропској унији, која је уједно довела и до преобликовања (реконструкције) 
законодавства Европске уније о храни.

Општи закон о храни, (Уредба Европског савета No 178/2002), предста-
вља оквир европског законодавства о исхрани и прописује да сва храна 
која се износи на тржиште у Европској унији мора бити здравствено без-
бедна и морају бити транспарентни ланци промета хране. Предмет зако-
нодавства о здравственој безбедности хране се стално допуњује тако да 
информације на ту тему брзо застаревају. Структура законодавства о хра-
ни у Европској унији дата је на слици 1.

Највећи број законодавства на снази у државама Европске уније води 
порекло од Европске комисије, а не од стране институција националних 
држава. Прва група правних аката су директиве које успостављају циљеве, 
али допуштају националним властима да одреде колико ће се ти циљеви 
остваривати, и не могу се примењивати све док се не имплементирају у 
национално законодавство. Друга група правних аката су уредбе које се 
директно примењују и постају право у државама чланицама Европске 
уније чим ступе на снагу, без потребе да се мења национално законодав-
ство. Није дозвољено пласирати на тржиште Европске уније храну која је 
здравствено небезбедна за потрошача. Храна се сматра да је здравствено 
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небезбедна за потрошача, ако је шкодљива за здравље или неподобна за 
људску потрошњу.

Уредба (ЕC) No 178/2002. Европског парламента и Савета од 28. јануара 
2002. године, прописује опште принципе и захтеве о здравственој безбед-
ности хране у закон о храни, оснивајући Европску агенцију за безбедност 
хране и прописујући процедуре утврђивања здравствено безбедне хране. 
Уредба обезбеђује унутар Европске уније општи оквир законодавства о 
храни и храни за животиње, стварајући директну обавезу државама чла-
ницама као и лицима (физичким и правним у тим државама) која послују 
са храном да примењују одредбе Уредбе (ЕC) No 178/2002 у свим фазама 
производње, прераде и дистрибуције хране и хране за животиње. Ове од-
редбе се не примењују у примарној производњи за личне потребе или за 
домаћу прераду, употребу и чување хране за личну потрошњу.

Уредба (EC) No 178/2002 обезбеђује основе за осигурање заштите људ-
ског здравља и интерес потрошача у односу на храну, уз обезбеђивање 
функционисања јединственог тржишта Европске уније. Уредба успоста-
вља заједничке принципе и одговорност, ефикасне организационе аранж-
мане и процедуре ради доношења одлука у вези здравствене безбедности 
хране и хране за животиње. Она прописује процедуре за анализу и про-
цену садржаја у производима који има директне и индиректне утицаје на 
здравствену безбедност хране и хране за животиње.

Здравствена безбедност хране је постала најзначајнија са становиша 
интереса потрошача, а као последица штетности хране за здравље пот-
рошача постало је једно од питања највиших приоритета. Научна истра-
живања су установила нове случајеве опасности, посебно бактериолошке. 
Познати су примери са проблемима индустрије хране за животиње, као 
што су:

1. говеђа спонгиформна енцелафалопатија, у преради говеђег меса, 
позната по енглеској скраћеници BSE;

2. класична свињска грозница;

3. еscherichia coli;

4. salmonella enteritidis;

5. salmonela typhi;

6. campylobacter инфекција живих животиња;
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7. слинавка и шап, и

8. диоксид контаминација живинског меса, јаја и производа од јаја, 
свињско меса и сродни производи.

Слика 1.– Преглед структуре законодавства о храни у Европској 
унији

ОПШТИ ЗАКОН О ХРАНИ 
Уредба (EC) No 178/200212

Процедуре 
o службеној 

контроли

Уредба (EC)  
No 882/200413

Општи прописи 
о хигијени за све 

производе за људску 
исхрану и хране за 

животиње

Уредба (EC) No 
852/200414

Посебни прописи 
за производе за 
људску исхрану 
животињског 

порекла

Уредба (EC) 
No 853/200415

Контрола 
производа 

животињског 
порекла

Уредба (EC) 
No 854/200416

Извор: Аутор

12 Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002, lay-
ing down the general principles and requirements of food law, establishing the European food Safety 
Authority and laying down procedures in matters of food safety, OJL 031, 1.2.2002; Amending acts: 
Regulation (EC) No 1642/2006; of 7 November 2006. Amending Council regulation (EC) No 51/2006 
as regards the cach limits for the stock of sprat in ICES (International Council for the Exploration of 
the Sea) Zones IIa (EC waters) and IV (EC waters); OJL 308, 8.11.2006, Regulation (EC ) No 576/2006, 
of 7 April 2006. amending Regulations (EC) No. 1433/2003 layin dawn detailed rules for the applica-
tion of Council Regulative 2200/96 as regards operational fund, operational programmes and financial 
assistance,OJL 100,8.4.2006; Regulation (EC) No 202/2008, 4. March 2008. Amending Regulation (EC) 
No. 178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards of the number and of the sci-
entific panels of the European food safety authority OJL 60,5.3.2008; i Regulation (EC) No 596/2009, of 
the European Parliament and the Council of 18 June 2009. Adopting a number of instruments subject 
to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard 
to the regulatory procedure with scrutiny, OJL 188,18.7.2009.

13 Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, on 
official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal 
health and animal welfare rules OJL165 f 30.04.2004; Amending: Regulation (EC) No 1029/2008, of 
20 October 2008. Amending Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the 
Council to apdate a reference to certain European standard, OJL 278 of 21.10.2008; Regulation (EC) No 
596/2009, of the European Parliament and the Council of 18 June 2009. Adopting a number of instru-
ments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC 
with regard to the regulatory procedure with scrutiny, OJL 188 of 18.7.2009.

14 Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, on the 
foodstuffs, OJL 139, 30.4.2004.

15 Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of  the Council of 29 April 2004, laying 
down specific hygiene rules for food of animal origin OJL 226, 25.6.2004.

16 Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, laying 
down specific rules for the organization of official controls on products of animal origin intended for 
human consumption, Corrigendum to Regulation (EC) No 854/2004 OJL 139 of 30 April 2004. Cor-
rected version in OJL 226, 26.06.2004.
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У члану 2. Уредбе (ЕC) No 178/2002 храна је дефинисана као свака ствар 
или производ, без обзира да ли је прерађена, делимично прерађена или 
непрерађена, коју намерава или је разумно очекивати да је узима људско 
биће. Храна не обухвата:

1. храну за животиње, која не служи за производњу хране за људску 
исхрану,

2. живе животиње, ако нису припремљене за стављање на тржиште 
за људску потрошњу,

3. производе пре жетве,

4. медицинске производе,

5. козметичке производе,

6. дуван и производе дувана, и

7. наркотике и психотропне супстанце.

Уредба (EC No 852/2004 садржи опште хигијенске захтеве за све про-
извођаче хране и обухвата широки распон предмета, укључујући опште 
обавезе привредних субјеката у вези са хигијеном хране, захевима за ана-
лизу опасности и критичне контролне тачке (HACCP) засноване на проце-
дурама управљања безбедношћу хране, хигијенским захтевима за просто-
рије и опрему, хигијени особља, топле прераде и паковање.

Уредба (EC) No 853/2004 допуњена додавањем посебних хигијенских 
захтева за месо, млеко, рибу и производњу јаја. Уредба (EC) No 854/2004 се 
бави организацијом службене контроле за производе животињског порек-
ла у ланцу производа за људску исхрану.

Приступ нових уредби је описан као контрола процеса производње 
хране „од њиве до трпезе“ и да се тако примењујe у свим фазама у ланцу 
понуде хране, укључујући фармере и узгајиваче животиња у примарнoj 
производњи – сектори који нису били обухваћени претходним законодав-
ством о хигијени хране. Сви актери производње хране морају бити регис-
тровани код меродавних националних агенција тако да могу бити јасно 
идентификовани у случају здравствено неисправне хране и хране за жи-
вотиње. Укључивање HACCP система контроле у уредбе је други кључни 
чинилац у обезбеђивању здравствено безбедне хране.
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Иако је Уредба о хигијени хране из 2004. године, обезбедила кључну 
полугу законодавства о безбедности хране у Европској унији, она не укљу-
чује све захтеве здравствено безбедне хране, тако да произвођачи хране 
треба да су тога свесни. На пример, Уредба о микробиолошким критерију-
мима (Уредба (EC) No 2073/2005) је једна од најважнијих примењујућих 
прописа за све актере у производњи хране односно, прехрамбених произ-
вода, често означену као MCF (Microbiological Criteria for Foodstuffs).

АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И КРИТИЧНЕ КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ

У Уредби (EC) No 073/2005 је озакоњена улога HACCP процедуре као 
кључног чиниоца у обезбеђењу здравствено безбедне хране. HACCP је 
скраћеница од Hazard Analyzis Critical Control Points (Анализа опаснос-
ти и критичне контролне тачке)17 и представља логичан, научно заснован 
систем контроле процеса производње и дистрибуције прехрамбених про-
извода који омогућује:

1. идентификацију и процену свих могућих опасности, тј. сваког фи-
зичког, хемијског или микробиолошког ризика у свим фазама;

2. одређивање неопходних мера за њихову превенцију и контролу, и

3. обезбеђивање да те мере буду успешно спроведене на делотворан 
начин.

HACCP систем обухвата два основна подручја:

a. прво подручје (HA – Hazard Analysis) представља анализу ризика, 
односно идентификацију опасности у свакој фази производње 
хране и процену значаја тих опасности за људско здравље, и

b. друго подручје (CCP – Critical Control Points) представљају 
критичне контролне тачке (места) у фазама производње у 
којима се може спречити или елиминисати ризик здравствено 
небезбедне хране или његов утицај свести на прихватљив ниво и 
вршити њихова контрола.

17 HACCP систем је развијен још 1959. године, за потребе свемирских истраживања. 
U практичној примени као интегрисани систем контроле у процесу производње 
прехрамбених производа од „њиве до трпезе“ уводи се од 1991. године у већини 
развијених земаља.
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HACCP систем је прилагођен свим врстама прехрамбених производа 
у свим фазама производње и дистрибуције – „од њиве до трпезе“. HACCP 
систем се примењује у многим областима (гранама) прехрамбене индус-
трије, као што су:

1. производња, прерада и паковање,

2. складиштење, транспорт и дистрибуција,

3. припрема и дистрибуција хране – за потребе болница, дечјих уста-
нова, хотела, ресторана, авионских и других превозничких компа-
нија,

4. трговина – малопродаја и угоститељство, и

5. органска прехрамбена индустрија.

HACCP систем је обавезујући у државама Европске уније на основу од-
редаба Директиве 93/43/EEC.18 Његова примена је широко распрострањена 
у свету. Крајњи циљ његове примене је да се обезбеди производња што је 
могуће здравствено безбеднијег производа за исхрану применом безбед-
нијих поступака. Примена HACCP не обезбеђује увек 100% сигурности 
за кориснике, односно да произвођачи производе храну на најбољи и нај-
безбеднији могући начин. Према одредбама Директиве 93/43/EEC сваки 
субјект у државама чланицама Европске уније који поседује, управља или 
се бави производњом хране, мора да спроводи строгу примену прописа 
система безбедности HACCP. Примена одредаба Директиве 93/43/ЕЕC од-
носи се и на увознике који су у обавези да увозе искључиво прехрамбене 
производе вишег квалитета и веће безбедности.

Досадашња пракса је показала да су привредни субјекти из Европске 
уније који послују са прехрамбеним производима постали селективнији 
у пословању са добављачима из држава ван Европске уније, захтевајујћи 
од њих потпуну примену HACCP система контроле у државама порекла 
производа. Примена HACCP система контроле се односи и на сировине и 
прерађевине како би се обезбедила сигурност да ће производи добијени 
прерадом у домицилним фабрикама бити здравствено безбедни за људску 
употребу.

18 Council Directive 93/43/EEC of 14 June 1993 on Hygiene of Foodstuffs, OJL 175 of 19.7. 
1993, Corrigendum OJL 208, 5.9. 1995, p. 20.
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Растућа примена HACCP система контроле процеса производње и 
дистрибуције хране подстакнута је бригом о здрављу људи које је изложе-
но све већем броју загађивања и загађујућим материјама и с тим у вези, ри-
зиком од болести изазваних у процесу производње хране, применом нових 
технологија, измењеним начином урбаног живљења и све мањој отпор-
ности људи. Почев од 1. јанаура 2006. године, стандарди здравствено без-
бедне хране, изнад свега HACCP систем контроле је обавезан на тржишту 
држава чланица Европске уније. Потпуна примена HACCP система кон-
троле обавезује и привредне субјекте из трећих држава као предуслов пла-
сирања својих производа на поменута тржишта.

HACCP није независан програм, већ је део већег система контроле, који 
укључује и спровођење универзалних процедура које се примењују за кон-
тролу општих услова и окружења производње и доприносе безбедности 
производа. Програми који треба да буду усвојени, имплементирани и до-
кументовани су: 1) The Good Manufacturing Practice, скраћено GMP (добра 
произвођачка пракса),19 2) Standard Operating Procedures, скраћено SOP 
(стандардне оперативне процедуре),20 и 3) Sanitation Standard Operating 
Procedures, скраћено SSOP (санитарне стандардне оперативне процедуре).21

Од 1 марта 2007. године, три нове уредбе су ступиле на снагу бавећи се 
хемијском контаминацијом хране. Најважнија од ових уредби са стано-
вишта индустрије хране је Уредба (EC) No 1881/2006 која је заменила уред-

19 GMP се односи на добру произвођачку праксу – прописе које је донела Америчка 
администрација за храну и лекове, који имају снагу закона и захтевају да произвођачи, 
прерађивачи и пакераји лекова, медицинских средстава, хране и крви, предузму 
делотворне кораке како би се осигурало да су њихови производи безбедни, чисти и 
ефикасни.

20 SOP се односи на стандардне оперативне процедуре које представљају низ писаних 
инструкција у том докумнету о рутинским и понављајућим активностима које 
прати организација. SOP описује техничке и фундаменталне програмске оперативне 
елементе организације која би радила на основу оперативног плана или осигурања 
квалитета. Развој и коришћење SOP је интегрални део успешног система квалитета, 
јер обезбеђује појединцима информације како да обављају посао ваљано и олакшава 
им доследност у квалитету и интегритету производа. SOP је потребан чак и када се 
користе објављени методи.

21 SSOP је заједничко име специфичних писаних процедура којима се обезбеђују 
санитарни услови (хигијена) у производњи хране. Оне укључују прописане фазе у 
чишћењу и санирању хигијенских прилика да се спречи мешање производа. SSOP је 
обавезна процедура у свим фабрикама за прераду меса и живине. То су установљене 
рутинске хигијенске процедуре које прате токове рада у погонима како би се спречило 
директно загађење или мешање производа. Као минимум, ове процедуре одређују 
стандарде хигијене места која долазе у додир са храном, опремом и алатима.
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бу (EC) No 466/2001 и установила максимум дозвољеног нивоа контами-
нације прехрамбених производа. Ова уредба обухвата бројне контаминате 
(проузроковаче), укључујући микотоксине, тешке метале, хлопропаноле, 
диоксине, PAH и PCB.22

СИСТЕМ БРЗОГ ОБАВЕШТАВАЊА О ЗДРАВСТВЕНО 
НЕИСПРАВНОЈ ХРАНИ И ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Уредбом (EC) No 178/2002 је установљен упозоравајући систем брзог 
обавештавања о здравствено неисправној храни и храни за животиње 
(Rapid Alert System for Food and Feed, скраћено RASFF) који омогућује брзу 
размену информација кадгод је препознат директан или индиректан ризик 
штетан за људско здравље који произлази из хране и хране за животиње. 
Иницијатива за успостављање једног система за обавештавање био је ин-
цидент у Чернобилу 1986. године, након којег је одлучено да се успостави 
систем брзе размене информације због радиоактивне опасности. Одлуком 
у Директиви 92 Савета Европске заједнице 92/59/ЕЕC) постављена су пра-
вила функционисања данашњег RASFF система обавештавања (у то време 
само за храну за животиње). Имајући у виду ситуације с штетним ствари-
ма у храни за животиње, а путем ње и улазак у прехрамбени ланац хране 
за људе, створиле су се претпоставке да се систем прошири и на производе 
за људску исхрану.

Правни основ данашњег европског RASFF система је уредба европске 
комисије (EC) No 178/2002 која поставља основне захтеве у закону о хра-
ни, оснива европску агенцију за храну и даје основе за формирање једин-
ственог система брзог обавештавања у случајевима директног или инди-
ректног ризика за храну и храну за животиње. RAFSS је систем за размену 
информација између компететних институција у државама чланицама 
Европске уније. У случају када постоји ризик за људско здравље, покрећу 

22 Polycyclic aromatic hidrocarbons (PAH) = полициклични ароматични угљоводоници, 
снажни атмосферски загађивачи настају као продукт сагоревања горива (нафте, 
угља). Налазе се и у месу куваном на високим температурама, као што су печење или 
роштиљ. Polychlorinated biphenyl (PCB) = полихлоровани бифенил је било који од 
209 различитих конфигурација органохлорида са од 2 до 10 хлора атома припојена 
бифенилу. Због токсичних ефекта њихова производња је у неким државама забрањена 
(САД). Штокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама 
(2001) указује на токсичност полихлорованог бифенила и класификује их као трајне 
органске загађиваче.
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се одређене мере попут повлачења, заплене или забране продаје ризичног 
производа.

Мрежу упозоравајућег система чине: државе чланице Европске уније, 
Комисија Европских заједница и Европска агенција за безбедност хране. 
Размена информација омогућује свим државама чланицама брзу проверу 
постоји ли на њиховом тржишту здравствено неисправан производ. Када 
се здравствено неисправан производ већ нашао на тржишту, он не би смео 
бити u потрошњи нити у продаји. Компетентне институције држава чла-
ница RASFF мреже у могућности су да предузму хитне мере, укључујући и 
информисање јавности уколико је то потребно. Ако нека од чланица има 
сазнања о потенцијалном ризику у производу штетном за људско здравље, 
обавештава Европску комисију, која одмах прослеђује ову информацију 
властима других држава чланица и обавештава их о предузетим мерама. 
Обавештење о опасностима се шаљу када су у храни и храни за животиње 
препознати ризици штетни за људско здравље, а производи се налазе на 
тржишту и стога је потребна хитна акција. Обавештења шаљу државе 
чланице које су проблем препознале и иницирају мере као што су повла-
чење производа са тржишта. Ова обавештења имају за циљ да дају свим 
чланицама мреже све релевантне податке о производу како би провери-
ле да ли се се ризични производ налази на њиховом тржишту и како би 
могле предузети потребне мере за ограничење промета (повлачење хране 
или хране за животиње са тржишта, спречити пласирање на тржиште или 
коришћење производа произведених у Европској унији) и спречити увоз 
производа пореклом из трећих држава. Државе чланице RASFF система 
на основу сазнања о ризику који је препознат у производима намењеним 
тржишту могу издати и претходно информационо обавештење у вези са 
производима штетних за људску исхрану и храну за животиње. Државе 
чланице система у овим случајевима не морају предузимати хитне мере, 
јер производ још није ушао на њихово тржиште.

Европска унија једном недељно објављује извештај о упозоравајућим 
информацијама, обавештењима и граничним задржавањима ризичних 
производа. Државе које нису чланице Европске уније могу приступити 
RASFF систему на основу билатералног уговора. До данас још ниједан та-
кав уговор није потписан. Упркос томе, RASFF обавештава треће државе 
у случају када је предмет обавештавања извезен у трећу државу, и ако је 
ризичан производ пореклом из треће државе.

Здравствено безбедни производи су производи без људских патогених 
микроорганизама и без других садржаја штетних за људско здравље, као 
што су: антибиотици, коксидиостати, или други адитиви у храни који се 
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користе у примарној производњи и готовим производима. Хигијена хране 
подразумева не само микробиолошку безбедност производа, него се усме-
рава и на хигијену прераде у смањивању присуства патогених бактерија у 
производима животињског порекла и још више у производима од живин-
ског меса.

ЗАКЉУЧНЕ ПОРУКЕ

У државама чланицама Европске уније усвојено је комунитарно зако-
нодавство за идентификацију, процену и контролу ризика у току процеса 
производње, прераде, обраде, припреме и коришћења хране у циљу осигу-
рања да храна буде безбедна за потрошача. Установљен је HACCP систем 
анализе ризика и идентификацију опасности у свакој фази производње 
хране и процену значаја тих опасности за људско здравље. Обавештавање 
о здравствено неисправној храни и храни за животиње остварује се путем 
RASFF система брзог узбуњивања у случајевима директног и индиректног 
ризика за људско здравље које произлази из хране и хране за животиње. 
Поред заштитe потрошача од ризичних производа и производних проце-
са штетних по здравље потрошача, комунитарно законодавство Европске 
уније има за циљ и заштиту произвођача хране и хране за животиње од 
конкурентских производа трећих држава који не испуњавају стандарде у 
производњи и промету производа за исхрану људи и хране за животиње 
прописане у Европској унији.

SUMMARY 
GENERAL PRODUCT SAFETY FOR FOOD PRODUCTS 
AS A FORM IN THE EUROPEAN UNION CONSUMER 

PROTECTION

In analyses the European Union general product safety policy for food and 
feed concerning consumer protection, the starting point has been Resolution of 
the General Assembly of the United Nations dated on April 9. 1985. The Member 
States of United Nations are under obligations to take care and ensure consumer 
against consumption defective food and feed products. Problem of defective 
food and feed products arises becouse these products have been produced in 
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one country and the consequencies of defectiveness are in other country. In the 
European Union has been established HACCP system of monitoring proceses 
of production, distribution and identification of hazards in the production of 
food and feed products and assesment of these hazard for consumer health. The 
Rapid Alert System for Food and Feed products was set with primarily goal to 
exchange information between competent authorities on consignments on food 
and feed products in case where a risk to human health has been identified and 
measures have been taken.

Key words: Consumer protection, European Union, Food saffety, Food and 
Feed, HACCP controling system, RASFF alert system.
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RESUME

Starting point in this article is the 1985 United Nations General Assembly 
Resolution for consumer protection provided a broad framework for United 
Nations Member States to develop and maintain strong consumer protection 
policy. According to the Resolution, Governments of the Member States have 
to develop or maintain a strong consumer protection policy. In so doing, each 
government was expected to set its own priorities for the protection of consumers 
in accordance with economic, social and environmental circumstances of the 
country and the needs of its population, bearing in mind the costs and benefits 
of any proposed measures. The legitimate needs which the Resolution intended 
to meet, are among the others goals, is the protection of consumers from hazards 
to their health and safety.

Having in mind United Nations Resolution, the European Union has chosen 
a high level of health protection as appropriate in the development of food law, 
which it applies in a non-discriminatory manner whether food or feed is traded 
on the internal market or internationally.

The European Union is a major global trader in food and feed and, in this 
context, it contributes to the development of international standards which 
underpin food law, and it supports the principles of free trade in safe food 
and feed in a non-discriminatory manner, following fair and ethical trading 
practices.
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It is necessary to ensure that food and feed products exported or reexported 
from the European Union complies with European Union law or the requirements 
set up by the importing country. A few regulations of the European Union are 
of the great importance. These regulations provides the basis for the assurance 
of a high level of protection of human health and consumers’ interest in relation 
to food, taking into account in particular the diversity in the supply of food 
including traditional products, whilst ensuring the effective functioning of 
the internal market. It establishes common principles and responsibilities, the 
means to provide a strong science base, efficient organisational arrangements 
and procedures to underpin decision-making in matters of food and feed safety. 
In the proceses of implementation of the European Union regulations in Memebr 
States, two institutions has crucial role. Fisrt one is a HACCP and the second one 
is RASFF.

Hazard analysis and critical control points, or HACCP, is a systematic 
preventive approach to food safety and allergenic, chemical, and biological 
hazards in production processes that can cause the finished product to be 
unsafe, and designs measurements to reduce these risks to a safe level. HACCP 
system is referred as the prevention of hazards rather than finished product 
inspection. The HACCP system can be used at all stages of a food chain, from 
food production and preparation processes including packaging, distribution, 
etc.

HACCP system can be applied throughout the food chain from primary 
production to final consumption and its implementation should be guided by 
scientific evidence of risks to human health.

Launched in 1979., the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 
is primarily a tool to exchange information between competent authorities 
on consignments of food and feed in cases where a risk to human health has 
been identified and measures have been taken. Measures include: withholding, 
recalling, seizing or rejecting products. This rapid exchange of information 
allows all Member States, in real time, to check whether they are also affected and 
if urgent action is needed. If a risky food or feed product is already on the market 
and should not be consumed, the Member States’ authorities have the power to 
take an array of emergency measures, including giving direct information to the 
public.

The quick exchange of information among public health authorities linked 
to RASFF on food and feed related risks ensures coordinated, coherent and 
simultaneous actions by all RASFF members which benefits consumer safety 
as a whole. Consumers can also get access to an online database allowing them 
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to see information relating to RASFF notifications at the latest 24 hours after 
their transmission into the RASFF network. Public health authorities can take 
appropriate steps to inform the general public of the nature of the risk, type of 
food or feed involved and the measures taken to prevent, reduce or eliminate 
that risk.

Овај рад је примљен 14.03.2013. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 17.04.2013. године.
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ПРОБЛЕМИ МОНЕТАРНИХ УНИЈА 
– БУДУЋНОСТ ЕВРА И ЕВРОПСКИХ 
ИНТЕГРАЦИЈА

САЖЕТАК: Овај рад жели да анализира будућност ев-
ропске монетарне уније. Ово питање није само од круцијалне 
важности за саме чланице европске монетарне уније, него и за 
друге европске земље, па и целу светску привреду. Амбици-
озни пројекат заједничке европске валуте је представљен као 
нужни корак за будућу европску политичку унију. Међутим, 
тренутна дужничка криза, која је захватила Европу, ставила 
је и монетарну унију на велико искушење. Будућност зајед-

1  s.becirovic@uninp.edu.rs
2  s.plojovic@uninp.edu.rs
3  alija.jasarevic@atlanticgrupa.com
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ничке европске валуте, као и предности и недостаци везани за 
њу, су битно питање и за Србију, с обзиром да Србија стреми 
ка европским интеграцијама.

Кључне речи: Европска монетарна унија, евро, Европска 
унија, Монетарне уније... 

УВОД

Традиционално схватање монетарне теорије претпоставља да свака 
независна држава издаје и управља сопственим новцем. Међутим, увек 
постоје изузеци од овог правила. Историја и садашњост нам показују да 
се велики број држава одрекао сопствене валуте да би прихватили неку 
заједничку валуту или валуту друге државе. Иако се у данашњем времену 
спомиње увођења „евра“ као нови подухват, постојале су монетарне уније 
у Европи и у скорој прошлости. Када се користио метални новац (тј. ко-
ришћења злата и сребра као новац) монетарне уније су једноставно наста-
ле прихватањем стандарда производње новца друге земље. Тако је настала 
„Латинска монетарна унија“ у 19. веку након што су Швајцарска и Италија 
прихватиле француски стандард израде металног новца. Међутим, ова 
унија се суочила са два проблема: први проблем се односио на коришћење 
злата и сребра у условима ограничене понуде ових племенитих метала. 
Други проблем, као и често, био је политичке природе (Chown, 2003: 57, 
58). Занимљиво је овде напоменути да су и тада Британци били против 
неке европске монетарне уније – али тада је реални сектор био за унију, 
док се финансијски сектор противио (што је обрнуто данас) (Davies, 2002: 
662, 663).

Али, историја нам показује да политичка унија не мора аутоматски во-
дити до јединствене валуте. На пример, амерички Устав из 1787. године је 
дао право издавања кованог новца конгресу, али није споменуо „банкар-
ски новац“ (тј. папирни новац и депозите). Увођење јединствене валуте је 
и спречио сукоб федералне владе и америчких држава око надлежности у 
монетарној политици (Chown, 2003: 69). Тако да су САД тек касно, тј. 1913. 
године, добиле јединствену централну банку. 
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С друге стране, пример Канаде показује да интензивни трговински од-
носи не морају нужно водити до монетарне уније. Иако су главни трговин-
ски партнер Канаде САД, не постоје предлози о заједничкој валути, тј. да се 
Канада одрекне сопствене монетарне политике (Davies, 2002: 665). Разлог 
тога је опет политичке природе – Американци се не желе одрицати своје 
валуте, а Канађани не желе прихватити амерички долар. Такође, у Канади 
постоји страх од укидања федералних субвенција и функције „зајмодавца 
задње инстанце“ за банкарски систем (Chown, 2003: 299, 300). У Европи се 
може узети Швајцарска као пример „острве“ која се не жели прикључити 
Европској монетарној унији.

Ови историјски примери показују да постоје различити облици упра-
вљања валуте. Због тога је неопходно дефинисати појам „монетарне уније“. 
Дефиниција монетарне уније могла би се сажети овако: „Монетарна унија 
је група од две или више држава које заједнички користе једну валуту“. У 
пракси се појам монетарне уније користи пре свега за заједничку валуту 
независних држава. С друге стране, постоје и аутори који су монетарну 
унију између федералних или империјалних држава (нпр. САД или Аус-
троугарска) означили као „монетарну унију“ (Cohen, 2008).

Уместо прикључења монетарној унији, суверена држава може прихва-
тити валуту једне економске јаче земље. Овај феномен се назива „долари-
зацијом“ – с обзиром да велики број држава прихвата амерички долар као 
националну валуту (као нпр. Еквадор). Пример за прихватање концепта 
„доларизације“ јесте и Црна Гора, која је прихватила евро као сопствену ва-
луту, иако није чланица Европске монетарне уније (ЕМУ). У овом случају 
се монетарна политика ограничава на директне инструменте монетарне 
политике (нпр. обавезних резерви). 

Главна предност монетарне уније јесте у смањењу трансакционих 
трошкова, с обзиром да не постоје губици због девизних курсева и не 
постоје трошкови везани за замену новца. Али, с друге стране, постоје и 
два недостатка губитка сопствене валуте. Први недостатак је губитак мо-
гућност управљања новца и девизних курсева као инструмента за реша-
вање економских проблема. Други недостатак је у томе што влада не може 
више штампати новац ради финансирања буџетских дефицита (Cohen, 
2008). 

У наставку овог рада желимо да критично анализирамо предности и 
недостатке Европске монетарне уније.
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ПРЕТХОДНИК ЕВРА – „ЕЦУ“

Расправе везане за монетарну унију, у Европи су се водиле још од 60-их 
година 20. века. У мају 1969. године, министар финансија Немачке, Карл 
Шилер, није успео да убеди Француску и друге европске земље да се од-
рекну фиксног курса према америчком долару и уводе флексибилни курс. 
Према њему, монетарна унија је требало да припреми пут ка политичкој 
унији. Међутим, холандски министар финансија, Витевен, тврдио је да 
политичка унија треба да претходи монетарној унији, тако да је предлог 
одбијен (Chown, 2003: 200). Неких десет година касније уведен је „ЕЦУ“ 
(European Currency Unit – европска валутна јединица). ЕЦУ је постојао од 
1979. до 1998. године као јединица за олакшање обрачуна обавеза и потра-
живања између њених чланица. Вредност ЕЦУ-а се одређивао путем пон-
дерисаног просека свих валута чланица вреднован према економској сна-
зи једне земље. Већ тада је постојао систем да у случају када једна земља 
има већи одлив новца (нпр. због већих увоза од извоза) може да користи 
кредит из заједничког фонда свих чланица ради финансирања дефицита. 
Међутим, да би била у стању да врати узети кредит, свака земља мора да 
поправи свој платни биланс, тј. да има вишак у платном билансу или путем 
већих извоза или путем узимања других кредита (Senf, 2005: 221, 222). Уко-
лико једна држава није била у стању да врати кредит или није у стању да 
смањи дефицит платног биланса, остале чланице су биле дужне да купују 
валуту проблематичне земље ради стабилизације девизног курса. Међу-
тим, уколико земља и тада није била у стању да побољша своје економско 
стање, морао се смањити девизни курс.

Дугорочни циљ ЕЦУ-а је био да све земље Европске заједнице имају 
стабилну валуту са што нижом стопом инфлације, тако да би привреде 
Европске заједнице постале конкурентније према САД и Јапану. Такође, 
заједничка валута је одговарала извозно оријентисаним привредама Не-
мачке и Француске, које су и тада биле највеће чланице Европске заједни-
це. Пре свега Немачка са својом стабилном марком је хтела да уведе већу 
монетарну и фискалну дисциплину унутар земаља чланица, да би побољ-
шала своју тржишну позицију. 

Међутим, циљеви ЕЦУ-а нису успешно реализовани због два разлога. 
Прво, стопе инфлације унутар чланица су биле доста различите, што је 
проузроковало прилагођавање курсева појединачних валута. Али, главни 
проблем је настао због тога што су се земље чланице економски развијале 
у различитој брзини. Тако да су се једни чланови земље доста брзо развија-
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ли, док су други били доста спори у својем економском развоју. Али еко-
номски развој је један од кључних детерминанти за одређивање девизног 
курса. 

Да бисмо приказали како су споменути проблеми настали, користиће-
мо следећи пример. Претпоставимо следећу ситуацију:

•	 међународна трговина између две државе; 

•	 свака држава производи један производ; 

•	 ради се о хомогеним производима;

•	 бруто домаћи производ обе државе износи по четири јединице;

•	 сви грађани једне државе добијају надокнаду у домаћој валути;

•	 сваки грађанин добија по једну монетарну јединицу (МЈ) за свој 
рад;

•	 за формирање девизног курса користи се теорија паритета куповне 
моћи.

На основу ових информација може се утврдити да домаћа потражња 
у свакој држави износи четири монетарне јединице, где, с друге стране, 
стоји понуда од четири монетарних јединица. Тиме се може утврдити да 
цена једног производа износи једну монетарну јединицу (види: табела 1)

Табела 1 – Почетно стање у привреди

Држава А Држава Б
Производња 4 комада 4 комада

Потражња 4 МЈ 4 МЈ

Цена производа 1 МЈ по комаду 1 МЈ по комаду

Сада следи питање: како би изгледао девизни курс националних ва-
лута А и Б у овом случају? С обзиром да имамо производњу од по четири 
комада у обе државе и тиме куповну моћ од једне МЈ по комаду, добијамо 
девизни курс од 1 А = 1 Б. Уколико би дошло до размене производа између 
ових држава, на пример: трговина једног комада А за један комад Б, тада 
се домаћа потрошња једне државе не мења (због исте вредности производа 
и истог курса). Међутим, како би изгледала ситуација када би се у држа-
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ви А, при истим производним капацитетима, новчану масу повећала на 
осам? У овом случају би се, због раста новчане масе, потражња дуплирала. 
Али, због тога што држава није у стању повећати своју производњу, цена 
једног производа ће порасти на две монетарне јединице. Значи, код државе 
А настала је инфлација од 100%. За спречавање ове инфлације држава А је 
требало повећати производњу у истом износу у којем је и повећала новча-
ну масу.

Табела 2 – Расподела производње и потражње при повећању 
потражње у држави А

Држава А Држава Б
Производња 4 комада 4 комада

Потражња 8 МЈ 4 МЈ

Цена производа 2 МЈ по комаду 1 МЈ по комаду

Домаћа потрошња 4 комада А 4 комада Б

Новонастала ситуација у држави А ће такође имати утицај на девизни 
курс. Као што смо већ рекли, стари курс био је 1:1. Грађани државе А сада 
имају већу количину свог новца, и тиме би једна већа количина новца А 
(понуда) потражила новац Б. С обзиром на то што би грађани Б могли ку-
пити само један производ А за две новчанице А, док је њихова валута сачу-
вала своју вредност, они би тражили курс од 2:1. Када би сада при оваквом 
курсу грађани А тражили један производ Б, онда би они морали купити 
тај производ Б за две МЈ валуте А. Када се сабере укупно стање, домаћа 
потрошња грађана држава А и Б остаје исто. Разлог зашто на грађане Б ин-
флација у држави А није имала утицај је промена у курсу – пошто се курс 
прилагодио према вредности валуте А, омогућена је праведна трговина.

Табела 3 – Стање у држави А и Б код трговине са флексибилним 
курсевима

Држава А Држава Б
Производња 4 комада 4 комада

Потражња 8 МЈ 4 МЈ

Цена производа 2 МЈ по комаду 1 МЈ по комаду

Домаћа потрошња 3 комада А 
1 комад Б

3 комада Б 
1 комад А
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С друге стране, уколико претпоставимо да је курс и даље 1:1, а новча-
на маса у држави А се повећала на осам јединица, тада грађани државе А 
могу купити два комада производа Б. Пошто је курс 1:1, њима су потреб-
не само две монетарне јединице валуте Б за куповину два производа Б. С 
друге стране, грађанима Б је и даље потребна једна монетарна јединица за 
куповину производа А. Међутим, валута А, због веће количине, има већу 
куповну моћ од валуте Б. Због тога грађани А могу купити већу количину 
производа Б. Сада инфлација у држави А користи грађанима А, јер могу у 
иностранству куповати већи део производа, с обзиром да су курсеви фикс-
ни. Резултат фиксних курсева је прерасподела богатства у корист државе 
А. Овај пример показује зашто се девизни курс не може држати фиксно, 
уколико дође до различитог економског развоја двеју држава. 

Табела 4 – Стање у држави А и Б код трговине са фиксним курсевима
Држава А Држава Б

Производња 4 комада 4 комада

Потражња 8 МЈ 4 МЈ

Цена производа 2 МЈ по комаду 1 МЈ по комаду

Домаћа потрошња 3 комада А 
2 комада Б

2 комада Б 
1 комад А

Вратимо се на наш уводни пример. Претпоставимо сада да држава Б, с 
обзиром да се ради о напредној привреди, почиње са производњом произ-
вода Б2, који је и потребан држави А. Домаћа потражња у држави Б износи 
један комад за Б2, али због очекиване потражње од једног комада у држави 
А, држава Б ће произвести један комад Б2 додатно за извоз (види: табела 5). 

Сада се поставља питање: како може држава А да добије жељени про-
извод Б2? Овде постоје две могућности: извоз домаћих производа и фи-
нансирање путем кредита.

Табела 5 – Стање у држави А и Б након увођења производа Б2
Држава А Држава Б

Производња 4 комада А 4 комада Б1 
2 комада Б2

Потражња 8 МЈ 5 МЈ

Цена производа 2 МЈ А 1 МЈ Б1 
1 МЈ Б2
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Код прве могућности, држава А мора да продаје један производ А др-
жави Б да би зарадила једну МЈ валуте Б ради куповине једне јединице Б2. 
Значи, ова купопродаја може само функционисати уколико неко у држави 
Б пристаје на куповину производа из државе А. Последица ове трговине 
јесте у томе да грађани А морају да смање потрошњу производа А да би по-
седовали једну јединицу производа Б2. Због тога ће бруто домаћи произ-
вод државе А остати на осам МЈ валуте А, док ће у држави Б БДП порасти 
на шест МЈ валуте Б.

Табела 6 – Ситуација у држави А и држави Б код набавке производа 
Б2 путем међународне трговине

Држава А Држава Б

Производња 4 комада 4 комада Б1 
2 комада Б2

Потражња 8 МЈ 5 МЈ

Цена производа 2 МЈ по комаду 1 МЈ Б1 
1 МЈ Б2

Увоз 1 комад Б2 1 комад А

Извоз 1 комад А 1 комад Б2

Домаћа потрошња 3 комада А 
1 комад Б2

4 комада Б1

1 комад Б2 
1 комад А

Табела 7 – Ситуација у држави А и држави Б код набавке производа 
Б2 путем задуживања

Држава А Држава Б

Производња 4 комада 4 комада Б1 
2 комада Б2

Потражња 8 МЈ 5 МЈ

Цена производа 2 МЈ по комаду 1 МЈ Б1 
1 МЈ Б2

Увоз 1 комад Б2 0

Извоз 0 1 комад Б2

Домаћа потрошња 4 комада А 
1 комад Б2

4 комада Б1 
1 комад Б2

Потражња 0 1 МЈ валуте Б
Обавезе 1 МЈ валуте Б 0
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Друга опција је финансирање путем кредита, тј. да се држава А задужи 
код државе Б ради финансирања неопходне куповине производа Б2. Што 
се тиче БДП-а, он ће падати на шест МЈ, с обзиром да се увози производ Б2 
без истовременог извоза. С друге стране, код државе Б, бруто домаћи про-
извод остаје на истом нивоу, тј. шест МЈ. Додатна разлика са претходном 
ситуацијом јесте што се сада држава А задужила и она би морала да по-
већа штедњу кроз повећање извоза у будућности да би могла да врати дуг. 
Уколико то не успе, мора се и даље задужити све док не буде принуђена да 
продаје своју опрему (тј. предузећа) страним инвеститорима да би дошла 
до новца.

Додатни проблем европске валутне јединице је био што је постојао сис-
тем фиксних курсева, односно курсеви су се могли само ограничено од-
редити на девизном тржишту. Поред проблема прерасподеле имовине, на 
шта смо већ указали, систем (релативно) фиксних курсева је обавезао чла-
нице земаља за међусобно помагање у чувању курса на одређеном нивоу. 
Али овај систем су злоупотребили шпекуланти. Следећи пример показује 
како су шпекуланти могли да злоупотребе систем фиксних курсева: 

•	 претпоставимо да постоји фиксни курс између немачке марке и 
француског франка у износу од 1 ДМ = 3 ФФ

•	 поред тога постоји слободна трговина ових валута на берзи. 

Сада шпекуланти могу узети, на пример, један кредит у износу од 300 
милиона франака и одмах заменити за курс од 1 ДМ = 3 ФФ. Тако ће они 
добити 100 милиона марака. Нагла продаја франка ће повећати нервозу на 
тржишту што ће произвести пад курса на нпр. 3,10 франака за марку. Сада 
би централна банка Француске морала да интервенише на девизном тр-
жишту и требало да купује франке, што би урадила тиме што би продала 
своје марке. Уколико претпоставимо нови курс од 1 ДМ = 3,05 ФФ након 
интервенције француске централне банке, као и да тада шпекуланти мо-
рају да врате кредит, добијамо ситуацију да шпекуланти морају продати 
својих 100 милиона марака за француске франке и зарадили би бруто (без 
трошкова камате) пет милиона франака. 

Због тога није чудно што су у оваквом систему шпекулације биле честе 
и водиле до тога да је нпр. Велика Британија напустила ову Унију због ма-
совне шпекулације против фунте, јер једноставно није имала довољно нов-
ца да штити фунту од шпекулативних напада.
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За промену постојећег система развили су се разни предлози. Међу-
тим, европски политичари су сматрали да је монетарна унија први корак 
ка дугорочној политичкој унији. Тако да су се преузели кораци ка ства-
рању Европске монетарне уније (ЕМУ). Да би валута била што стабилнија, 
свака држава која је желела да постане члан ЕМУ морала да испуни сле-
деће критерије:

•	 стопа инфлације не сме бити већа од 1,5% од три земље – чланице 
са најнижом стопом инфлације;

•	 јавни дуг од максимално 60% бруто домаћег производа (БДП);

•	 буџетски дефицит од максимално 3% БДП-а; 

•	 дугорочна каматна стопа не сме бити већа од 2% од земаља са нај-
нижом стопом инфлације; и

•	 стабилност девизног курса за две године у износу од +/-15%. (Ев-
ропска централна банка).

Очекиване користи заједничке валуте су биле следеће:

1. нестанак потребе конверзије валута унутар земаља чланица (про-
цењена уштеда је 30 милијарди долара годишње);

2. стабилизација привреде земаља чланица, јер се спречава одлив ка-
питала због промене девизног курса;

3. спречавање манипулација путем девизног курса;

4. бржа економска и финансијска интеграција;

5. могућност да Европска централна банка води експанзивнију моне-
тарну политику него што је била она коју је у прошлости немачка 
Бундесбанка практично наметнула осталим земљама еврозоне;

6. већа економска дисциплина у земљама попут Грчке и Италије, које 
су биле незаинтересоване или можда и немоћне да своје финансије 
доведу у ред без наметања спољног притиска;

7. емисиона добит од штампања евра као међународне валуте;
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8. смањени трошкови позајмљивања на међународном финансијском 
тржишту; и

9. растући економски и политички значај Европске уније у међуна-
родним односима (Salvatore, 2009: 751 и Volkmann, 2006: 168, 169).

ПРОБЛЕМИ ЈЕДИНСТВЕНЕ ВАЛУТЕ

Девизни курс као заштитни механизам привреде

У уводу смо већ споменули да је једна од предности девизног курса 
заштита домаће привреде. Путем девизног курса домаћа привреда се може 
заштити од иностране конкуренције, односно може повећати конкурент-
ску предност на светском тржишту. Да би објаснили ефекат девизног курса 
као заштитни механизам, користићемо опет пример којег смо споменули 
у претходном одељку:

Табела 8 – Расподела производње и потражње у држави А и држави 
Б

Држава А Држава Б
Производња 4 комада 4 комада 

Потражња 4 МЈ 4 МЈ

Цена производа 1 МЈ по комаду 1 МЈ по комаду

Уколико претпоставимо да држава А успева путем интервенција соп-
ствене централне банке да промени девизни курс на 1,25 А = 1 Б, тада би 
производ из државе Б у држави А коштао 1,25 А и тиме био скупљи. Про-
извод из државе А би био повољнији у држави Б, јер би коштао само 0,80 
Б. С друге стране, уколико би девизни курс износио 0,75 А = 1 Б, у том 
случају би производ Б коштао само 0,75 А, док би производ А коштао у 
држави Б 1,33 Б и тиме био знатно скупљи. Ови једноставни примери по-
казују да висина девизног курса утиче на увоз и извоз: кроз нижу вред-
ност домаће валуте поскупљују инострани производи, а домаћи произ-
води постају јефтинији на светском тржишту, док је обрнути случај код 
повећања вредности домаће валуте. На овај начин може се путем девизног 
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курса заштити домаћа привреда: иако се производи производе непродук-
тивно (у поређењу са другим државама), могу се ови производи продати у 
довољним количинама. Разлог тога јесте што главна потражња потиче из 
земље. Иако би већина људи волела да купи повољније (и можда квалитет-
није) стране производе, због девизног курса увози могу постати скупљи 
и тиме се губи компаративна предност због тога што се морају куповати 
скупе девизе. Другим речима: девизни курс помаже да се домаћи произ-
води заштите од стране конкуренције – слично као што би то требало и да 
раде царине. Сада се поставља питање: зашто би појединци из продуктив-
није земље куповали стране производе? Једино ако се ради о одређеним 
посебним производима (што умањује хомогеност) или производи који због 
климатских услова могу само да се нађу у одређеном региону и слично 
(Salvatore, 2009: 227).

Издавањем додатног новца, централна банке једне државе може путем 
инфлације да смањи девизни курс, да би повећала извозе што би повећа-
ло инвестиције и запосленост и, с друге стране, смањило увозе. Међутим, 
оваква политика централне банке код флексибилних курсева не би имала 
жељени ефекат у два случаја:

•	 уколико се деси гомилање новца (или одлив новца у иностранство) 
због пада реалне каматне стопе или

•	 се додатни новац не инвестира због ниже очекиване стопе рента-
билитета (Behnke, 1996: 227, 228).

С друге стране, девизни курс се може користити и за борбу против 
инфлације. Ако девизни курс остаје константан, цене увоза такође остају 
на истом нивоу (уколико се претпостави да стране цене неће порасти) и 
тако цене увозних производа који улазе у потрошачку корпу неће повећати 
инфлацију. Али овај начин контроле инфлације води до смањења конку-
рентности привреде, јер домаћи производи постају скупљи на светском 
тржишту. Такође, овај приступ смањује девизне резерве домаће централне 
банке, јер она мора интервенисати на девизном тржишту да би одржала 
девизни курс на одређеном нивоу (Dornbusch и др., 2007: 608, 609).

Прелазом на монетарну унију губи се штит путем девизног курса, што 
значи да се домаће компаније морају такмичити са боље развијеним ком-
панијама из развијених земаља. Због тога „развијене“ компаније могу по-
нудити повољније производе што води до тога да домаћа предузећа губе 
своју продају. Тако да ће потраживачи из мање продуктивнијих земаља 
више тражити производе из иностранства, уместо домаћих производа. 
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Последица тог система је да ће развијене земље имати вишак потражње 
својих производа, док ће предузећа из сиромашнијих земаља имати знатан 
мањак потражње. Оваква ситуација ће средњорочно довести до масовног 
уништења производних капацитета и тиме губитка радних места. Тако да 
у монетарној унији становници из сиромашних делова Европе могу по-
вољно куповати производе из богатих земаља. У богатим земљама се може 
десити инфлација уколико дође изненадно до велике потражње за тамо-
шње производе, док ће с друге стране, потражња производа из сиромаш-
них земаља изгубити продају. 

Могућност инфлације води до другог проблема у монетарној унији, тј. 
асиметрични економски развој чланица. Као што рекосмо, уколико дође 
до инфлације у развијеним земљама, тада би Европска централна банка 
требало да спречи инфлацију, нпр. путем повећања каматне стопе. Међу-
тим, због пада економске активности у сиромашнијим земљама, потребне 
би биле мере стимулације економског развоја, тј. смањење каматних стопа. 
Тако да Европска централна банка у оваквом случају не може ефикасно 
интервенисати. Такође, земља погођена рецесијом не може да коригује де-
визни курс нити може да употреби монетарну политику, док и фискална 
политика има ограничени простор деловања (Salvatore, 2009: 751).

Због пада економске активности и тиме раста увоза, долази до дефи-
цита у трговинском билансу. Да би се изједначио платни биланс, држава 
може преузети следеће кораке:

1. узимање кредита,

2. повећање економске активности, и

3. трансферна плаћања.

С обзиром да се сада (у случају Европске монетарне уније) земље чла-
нице могу задужити у еврима, што значи уз ниске каматне стопе, овакво 
понашање може довести до гомилања великих дугова од стране сиромаш-
нијих земаља унутар монетарне уније, што нам показује тренутни пример 
Грчке. 

Други начин решавања проблема дефицита у платном билансу јесу 
стране директне инвестиције. С обзиром да су се домаћа предузећа већ 
угасила или се налазе у кризи, оне могу постати мета за преузимање од 
страних инвеститора. Свакако, могу се и привлачити страни инвеститори 
за тзв. „гринфилд инвестиције“. Недостатак ових страних инвестиција је 
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у томе што ови страни инвеститори у случају смањења продаје, прво на-
пусте фабрике у иностранству, што може отежавати економску ситуацију 
у једној земљу. Ово показује пример Ирске, чији је бруто домаћи производ 
нагло пао након финансијске кризе 2007/08. године. Стране директне ин-
вестиције утичу и на земље матице из којих потичу инвеститори. С обзи-
ром да ови инвеститори не врше инвестиције у својој домовини, долази до 
миграције капитала. Тако ће већи број компанија пребацити своју про-
изводњу у земље где је радна снага јефтинија и где постоји једноставнија 
регулација. Тако се може повећати незапосленост у богатијим земљама.

Трећи начин финансирања дефицита јесу трансферна плаћања, тј. суб-
венције од стране богатих чланица. Уколико не дође до адекватног економ-
ског развоја, ова трансферна плаћања могу се и дуго плаћати. Ово повећа-
ва зависност сиромашнијих чланица од богатијих.

С обзиром да у мање развијеним земљама нема више радних места у 
производњи, треба измислити радна места у јавном сектору да би се спре-
чила велика незапосленост. Ово се може видети у Грчкој где је јавни сектор 
превисок. Такође, велики јавни сектор, с обзиром да је непродуктивног ка-
рактера, води до повећања буџетског дефицита и тиме веће задужености. 

Друга последица високе стопе незапослености су миграције. Мигра-
ција, тј. слобода кретања радне снаге, води до тога да појединци могу да 
одлуче да ли ће отплатити дуг својих родитеља или не, једноставно тиме 
што ће напустити своју земљу и отићи у другу земљу чланицу. Слобода 
кретања унутар Европске уније то једноставно дозвољава. С једне стра-
не, миграција радне снаге је добра јер се ресурси концентришу тамо где 
је ефикасност највећа. Али у оваквом случају, што је нека врста „одлива 
мозгова“, она ће драстично погоршати стање у једној земљи која се нала-
зи у кризи. Такође, мобилност радне снаге у Европи је релативно ниска, 
тако да се може сумњати да ће се десити овакво усклађивање на тржишту 
рада. У једној интегрисаној привреди, попут САД, ако је неки регион у ре-
цесији, десиће се миграција запосленика у друге федералне државе. Дру-
га могућност је да федерална влада директно помаже федералној држави 
путем реалокације пореских прихода. У одређеној мери може мобилност 
капитала помоћи у ублажавању овог проблема. Међутим, ово води до веће 
задужености државе, као што показује тренутни пример Грчке. Али САД 
су спремне да прихвате депопулацију целих држава које нису у стању да 
буду конкурентне. С друге стране, да ли постоји овакво схватање међу чла-
ницама Европске уније (Stiglitz, 2012)?
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Пример уједињења Немачке

Горе наведене тезе желимо доказати емпиријским примером ује-
дињења Немачке 1990. године. Кратко након пада Берлинског зида, а чак 
пре званичног политичког уједињења Немачке 3.10.1990. године, већ 1. 
јула исте године је извршена монетарна унија. Стизање немачке марке у 
Источну Немачку је проузроковало еуфорију међу тамошњим грађанима. 
С обзиром да није постојала званична трговина немачке марке и источне 
марке, битни изазов је било одређивање курса између немачке марке и ис-
точне марке. Немачка Бундесбанка је рачунала са односом од 1:5, тако да 
би се новчана маса повећала за 3 процента, односно код курса од 1:3 за 15 
процената. Међутим, нижи курс источне марке није одговарао немачким 
политичарима који су желели да се добро позиционирају на предстојећим 
изборима крајем 1990. године. Мало пре монетарне уније, курс на црном 
тржишту је износио 1:11. Међутим, политичари су одлучили, иако се неза-
висна Бундесбанка противила, да се кредити и дугови конвертују у одно-
су од 1:2 и да сваки грађанин Источне Немачке може да замени од две до 
шест хиљада источних марака за курс од 1:1. Штавише, зараде, стипендије, 
пензије, кирије и друга фиксна плаћања су се конвертовала, такође, у од-
носу од 1:1 (Chown, 2003: 207, 208). Последица ове политике је била да су 
становници Источне Немачке у таквим околностима били у стању да по-
вољно купују производе из Западне Немачке – што је тамо проузроковало 
инфлацију због неочекиваног раста потражње. С друге стране, потражња 
производа из Источне Немачке је нагло пала. Разлог тога јесте што источ-
нонемачка привреда није била спремна да се такмичи са западнонемачким 
предузећима. Такође, досадашња тржишта за извоз у Источну Европу су 
нестали, пре свега из Совјетског Савеза, што је проузроковало додатани 
ударац за тамошњу привреду. И овде се може пронаћи узрок у увођењу 
немачке марке. Извоз источнонемачке привреде за време социјализма је 
био заснован на компензацијама. Али након увођења немачке марке, доса-
дашњи трговински партнери су морали да плаћају скупом девизом, што је 
ове земље прво требало да зараде или да добију путем зајма. И уколико су 
имали девизе, они су пре куповали западне производе, уместо источноне-
мачких. Свакако, друге бивше социјалистичке земље су у том добу имале 
своје проблеме са транзицијом и тиме смањили увоз из других соција-
листичких земаља (Salvatore, 2009: 230, 231).

Брзина увођења марке није дозволила припрему источнонемачке при-
вреде за конкуренцију. Тако да су у кратком року источнонемачка преду-
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зећа остала без продаје и морала су да пријаве стечај, што је нагло повећало 
стопу незапослености. Штавише, конкурентност источнонемачке привре-
де је била угрожена тиме што се преузео високи социјални стандард За-
падне Немачке. Тако су Немци из Источне Немачке добили високе плате 
и социјалну помоћ. На пример: плате су биле само 20% ниже од јапанских 
плати у 1991. години. Тако да Источна Немачка није могла да привлачи 
стране директне инвестиције са конкурентском предности од ниских пла-
та (Chown, 2003: 208). Висока социјална давања су ублажиле миграцију ка 
Западној Немачкој, али је довело и до ефекта супституције, тако да поје-
динци једноставно нису имали мотивацију да раде због високих социјал-
них примања.

Да би се смањили социјални проблеми и финансирала адекватна ин-
фраструктура, Западна Немачка је морала да изврши трансферна плаћања 
у висини од неколико стотина милијарди марака. На пример: у 1990. го-
дини трансферна плаћања су износили 27 милијарди ДМ и повећале се на 
59 милијарди у 1991. години и на 92 милијарди ДМ у 1994. години (Chown, 
2003: 207). Велика трансферна плаћања су помогла да се ублажи економски 
колапс Источне Немачке, али су проузроковала велики буџетски дефицит. 
Ово је довело до погоршања платног биланса Немачке која се морала заду-
жити ради финансирања ових плаћања, што је повећало каматне стопе и 
тиме довело до раста вредности немачке марке (Dornbusch и др., 1993: 171). 
С обзиром да је тада још постојао ЕЦУ са релативно фиксним курсевима, 
друге европске државе су морале да интервенишу да би следили марку и 
повећали вредност домаће валуте. Али раст валуте (због раста домаћих 
каматних стопа) проузроковао пад раста бруто домаћег производа, с об-
зиром да се није десио „бум“ економије као у Западној Немачкој. И ово 
је пример да је тешко одржати фиксне девизне курсеве када се привреде 
другачије развијају (Dornbusch и др., 1993: 171).

Овај емпиријски пример показује да је можда било боље да се чекало 
са монетарном унијом у Немачкој и да су до одређеног тренутка остале 
двије валуте, док би се привреда Источне Немачке полако прилагодила но-
вим околностима. Девизни курс, који би у овом случају и даље постојао, би 
се могао користити као заштита источнонемачке привреде. Све привреде 
које нису још постигли одређен ниво конкурентности би требало ово узе-
ти у обзир.
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ЗАКЉУЧАК

Тренутна криза заједничке европске валуте показује да овај систем није 
ефикасан. Очигледно је да се морају десити промене. Главни проблем у мо-
нетарној унији јесте питање: како ускладити сиромашне и богате земље? 
С обзиром да се ради о политички сувереним државама, у принципу није 
могуће наметнути одређена правила другим државама. Свакако, могло би 
се рећи да сиромашније земље морају повећати своју продуктивност да 
би стигле економско развијеније државе. Међутим, пракса показује да ово 
није тако лако. Пре свега, евро је отежао могућност влада да помогну својим 
привредама тиме што им је одузео два главна алата за интервенцију: девиз-
ни курс и каматну стопу. Фокус Европске централне банке је на смањењу 
стопе инфлације, док су данашњи изазови незапосленост, економски раст 
и финансијска стабилност (Stiglitz, 2012). У оваквом амбијенту, економски 
јаке државе монетарне уније морају да преузму одговорност, што значи 
да фактички „преузму“ сиромашније земље, што ће довести до централи-
зације моћи унутар Европске уније. Тиме се неће сложити мање државе, 
али без економске моћи оне се не могу одупрети. Свакако, и државама по-
пут Велике Британије, која је чланица Европске уније, али не монетарне 
уније, неће подржавати централизацију моћи. Али, заједничка валута не 
може функционисати без заједничког буџета, тј. без једне централне владе 
(као што је то случај у Сједињеним Америчким Државама) са заједничком 
фискалном политиком. Јер без заједничке фискалне политике, постојаће 
утрка за смањење пореза и дерегулације права (нпр. смањења радничких 
права и заштите животне средине) да би се привукли инвестиције у једној 
држави. Да би се смањила ова штетна конкуренција, мора постојати један 
централни ауторитет, тј. једна централна влада која ће надгледати и пома-
гати своје чланове. Можда се и претерује о ситуацији око евра да би се што 
пре дошло до ове политичке уније, која је тренутно доста далеко, јер чак 
европски устав није прошао референдум у Холандији и Француској, али 
увек постоји једно историјско правило везано за успешне монетарне уније: 
успешне монетарне уније су се десиле само услед политичких унија. У су-
протном ће се наставити са праксом да економски мање развијене државе 
(пре свега земље јужне Европе и нове чланице ЕУ) падају у већу економску 
кризу, што ће нужно водити до финансијских, па економских и најзад со-
цијалних криза. А социјалне кризе могу довести до раста национализма и 
знатног пораста миграција ка богатијим земљама, што опет може довести 
до напетости у богатим земљама. Тако уколико евро жели да успе, чланице 
се морају одрицати дела своје независности. Сиромашније чланице су у 
суштини већ изгубиле своју економску независност, док је и за богате чла-
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нице од интереса да дође равномерног економског развоја свих чланова 
монетарне уније.

SUMMARY 
PROBLEMS OF MONETARY UNIONS – THE FUTURE OF 

THE EURO AND EUROPEAN INTEGRATIONS

This working paper has the goal to analyse the future of the European 
monetary union. This question is of crucial importance not only for member 
countries of the union, but also for other European countries and even the world 
economy. The ambitious project of a joint European currency was declared 
as an indispensable step for a future European political union. However, the 
current debt crisis in Europe has also taken a heavy debt on the monetary 
union. The future of the joint European currency, as well as the advantages and 
disadvantages related to her, are an important question for Serbia, because Serbia 
strives towards European integrations. 

Keywords: European Monetary Union, Euro, European Union, Monetary 
unions
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RESUME

Traditional understanding of monetary theory assumes that each 
independent state issues and manages its own money. However, there are 
always exceptions to this rule. History and present shows that a large number 
of countries have renounced their own currency in order to accept a common 
currency or the currency of another country. Although the introduction of 
the “Euro” is mentioned as a new venture, there have already been monetary 
unions in Europe before, as for example the “Latin Monetary Union”. However, 
these unions faced two major problems: the use of gold and silver as medium of 
exchange which causes problems in the supply of money; and, as often, political 
problems. 
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Instead of joining a monetary union, a sovereign state can accept the 
currency of an economically stronger country. This phenomenon is called 
“dollarization” - because a large number of countries have accepted the U.S. dollar 
as their national currency (e.g. Ecuador). Another example for “dollarization” is 
Montenegro, which has adopted the Euro as its own currency, although it is not 
a member of the European Monetary Union (EMU). In the case of dollarization, 
the monetary policy of the state is limited to direct monetary policy instruments 
(e.g. reserve requirements or open market operations).

The main advantage of the monetary union is to reduce transaction costs, 
because there are no losses due to exchange rates and no costs associated with 
the replacement of money. But, on the other hand, there are two disadvantages 
caused by losing the national currency. The first disadvantage is the inability 
to manipulate the issued quantity of money as well as foreign exchange rates 
as instruments for solving economic problems. Another disadvantage is that 
the government can no longer use inflation as an instrument for financing the 
budget deficit.

The current crisis of the joint European currency shows that the established 
system is not efficient. It is obvious that changes must occur. The main problem 
in the monetary union is the question: how to align poor and rich countries? 
Keeping in mind that member states are politically sovereign states, in principle, 
it is not possible to impose certain rules on them. Sure, one could argue that 
poorer countries need to increase their productivity to be reached economically 
developed countries. However, practice shows that this is not so easy. First of all, it 
is already difficult for governments to support their economies, because they lost 
two major tools for intervention in the economy: the exchange rate and interest 
rate. The focus of the European Central Bank is to reduce the rate of inflation, 
while today’s challenges are unemployment, economic growth and financial 
stability. In such an environment, the economic powerhouses of the monetary 
union have to take responsibility, which means that in effect they must “take over” 
the poorer countries, which will lead to the centralization of power within the 
European Union. Such an action will not have the support of smaller countries, 
but without economic power they cannot oppose. Furthermore, countries such 
as the UK, which is a member of the European Union, but not of the monetary 
union, will not support the centralization of power. However, the joint currency 
cannot function without a joint budget, i.e. without a central government (as it 
is the case in the United States), with a joint fiscal policy. Without a joint fiscal 
policy, there will be a competition in tax cuts and deregulation (e.g. reduction in 
workers’ rights and environmental protection) in order to attract investment to 
a country. In order to reduce this harmful competition, there must be a central 
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authority, i.e. a central government that will oversee and assist its members. 
Perhaps there is a degree of exaggeration of the current situation regarding the 
Euro, in order to get this political union as soon as possible, which is currently 
quite far because the referendum for a European constitution failed in France 
and the Netherlands, but there is always a historic rule regarding the success of 
a monetary union: a monetary union is only successful when it causes a political 
union. Otherwise, less economically developed countries (mainly countries of 
Southern Europe and the new EU member states) will fall into a larger economic 
crisis, which will necessarily lead to a even greater financial, economic and 
social crisis. A social crisis can lead to the growth of nationalism within poorer 
members and cause a significant increase in migration to richer countries, which 
in turn can lead to tensions in the richer countries. So, if the Euro wants to 
be a success, member states must give up part of their independence. Poorer 
countries have already lost their economic independence, whereas it is also of 
interest for rich states to foster equal economic development of all members of 
the monetary union.

Овај рад је примљен 18.09.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 17.04.2013. године.
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зивиран рад на проучавању правних правила и праксе Суда 
Европске уније. Основ тржишног права Европске уније (ЕУ) 
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услуга и капитала. Аутор се у раду бави слободом настањи-
вања (right of establishment) привредних друштава, са посеб-
ном анализом њиховог прекограничног кретања у различи-
тим фазама процеса интеграције на територији ЕУ. Осим тога, 
предмет проучавања су и правни прописи Републике Србије 
у вези са овом материјом, њихова усклађеност са прописима 
ЕУ, као и која кретања привредних друштава би се могла оче-
кивати када Република Србија постане пуноправна чланица 
ЕУ. Ауторка рада је сачинила преглед релевантне домаће и 
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даљег научног истраживања и израде докторске дисертације.  

Кључне речи: кретање привредних друштава, Европска 
унија, право на настањивање…

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Од самог оснивања, један од најважнијих циљева Европске уније (ЕУ) 
је био стварање унутрашњег тржишта које би допринело њеном развоју, 
економском напретку и социјалном прогресу. Од четири основне слободе 
– слободно кретање људи, робе, услуга и капитала које су загарантоване 
Консолидованим Уговором о оснивању Европске уније3, за привредна 
друштва4 су, свакако, посебно значајни право на настањивање и слободно 
кретања капитала. Несметано вршење ових права је предуслов за слободан 
и економски рационалан избор места оснивања и пословања привредног 
друштва, али и за остварење наведеног циља. Члан 49. Уговора о функцио-
нисању ЕУ (Уговор) забрањује свако ограничавање слободе настањивања 
држављана државе-чланице ЕУ на територији друге државе-чланице.5Ова 
забрана ограничења односи се и на оснивање представништава, огранака 
и друштава-кћери на територији било које државе-чланице ЕУ, односно 
важи и за примарно и за секундарно право настањивања6. 

Осим тога, на основу члана 49. Уговора, правна лица су овлашћена да 
оснивају и управљају привредним друштвима, у смислу члана 54. став 2. 
наведеног Уговора на територији друге државе-чланице.7 Дакле, забрањен 
је сваки облик дискриминације пословања страних првиредних друштава 

3 Видети: Consolidated version of the Treaty Establishing the European Community, 
24.12.2002., Official Journal of the EC- C 325/33.

4 Види члан 54. Уговора о функционисању ЕУ: ‘Companies and firms’ means companies or 
firms constituted under civil or commercial law, including cooperative societies, and other 
legal persons governed by public or private law, save for those which are non-profit-making”. 

5 The Treaty on the Functioning of the European Union, OJ, C 83/49, 30.03.2010.
6 Примарно настањивање подразумева оснивање привредних друштава, односно 

промену седишта већ постојећих.  Са друге стране, секундарно место пословања 
подразумева право друштва да оснива представништва, огранке и друштва-кћери у 
више држава-чланица, ради ширења  своје делатности

7 Сматра се да је право на настањивање темељ права привредних друштава Европске 
уније ида је оно највише допринело његовом развоју. Ово се право развијало сагласно 
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када обављају привредну делатност на територији друге државе-чланице, 
те оно мора бити третирано под истим условима као и домаћи држављани. 
Осим тога, такво привредно друштво, због тога што врши своје пословање 
на територији друге државе-чланице, и даље има право на правну припад-
ност својој матичној држави-чланици.

Члан 54. Уговора прописује да се привредна друштва основана у складу 
са прописима државе-чланице, која имају регистровано седиште, главну 
управу или главно место пословања на територији Уније, третирају исто 
као и физичка лица која су држављани неке од држава-чланица. Из про-
писане одредбе произлази да услови за примену овог члана морају бити 
кумулативно испуњени: привредно друштво мора бити основанo по праву 
било које државе-чланице и мора на територији ЕУ имати регистровано 
седиште, главну управу, или главно место пословања.  

Уговор о оснивању ЕУ предвиђа да се правна лица, са становишта при-
мене одредби Уговора о праву на настањивање (привређивање),  имају исти 
третман као и физичка лица. Из тога произлази да привредном друштву 
мора бити омогућено – у остваривању права на настањивање – слободно 
кретање међу државама-чланицама без било каквих ограничења. Међу-
тим, када су привредна друштва у питању, слобода настањивања много 
је комплекснија него што је то слободно кретање физичких лица. Наиме, 
привредно друтшво, за разлику од физичких лица, може истовремено да 
обавља делатност на два или више различитих места. Даље, привредно 
друштво је творевина права одређене државе, а правила о признању при-
вредних друштава са седиштем у другој држави различита су међу држа-
вама-чланицама8. Из овог произлази да чланови 49. и 54. Уговора зависе и 
од права држава чланица, односно да може доћи до сукоба закона државе-
чланице и права Европске уније. Уколико привредно друштво послује на 
територији државе у којој је основано, питање „freedom of establishment“ се 
неће постављати све дотле док се примењује само домаће право. Међутим, 
проблем се може појавити уколико такво привредно друштво жели да пре-
мести своје седиште у једну или више држава чланица и тамо послује.   

општим правним принципима, секундарном законодавству ЕУ и одлукама Суда 
правде Европске уније, као и одредбама које понекад имају директно дејство.

8 Главни сукоб између држава-чланица унијеУније, заснива се на чињеници да су 
неке чланице прихватиле теорију инкорпорације, а друге чланице теорију стварног 
седишта. Види: Галетин, М., Голубовић, Д., Утицај две супротстављене теорије 
на прекогранично премештање седишта привредног друштва у Европској унији, 
Годишњак универзитета Едуконс за друштвене науке, вол. ИИИ, број 1/2012, стр. 119-
137.
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На прекогранично кретање привредних друштава у ЕУ утицали су 
(и утичу) како примарно и секундарно законодавство ЕУ, тако и одлуке 
Суда Европске уније. Поставља се питање до каквог кретања привредних 
друштава долази (оснивање, спајање привредних друштава, премештање 
седишта привредног друштва), који су могући узроци томе и шта се у бу-
дућности може очекивати. Како би се ово што боље разумело, нарочито је 
важно направити поређења међу појединим државама (пре свега између 
држава-чланица Западне Европе и држава чланица „источног блока“, од-
носно оних држава које прихватају теорију стварног седишта и оних које 
прихватају теорију инкорпорације, као и поређење кретања привредних 
друштава у различитим периодима постојања ЕУ). У том смислу се раз-
матра и законодавство Републике Србије, као кандидата за чланство у Ев-
ропској унији.

Литература везана за ову тему је систематизована у четири дела. Најпре 
су приказани уџбеници, речници, коментари правних прописа, монограф-
ска дела, односно поглавља у монографским делима, тезе и дисертације, 
те чланци и расправе објављени у часописима и зборницима радова. Овај 
део је подељен на домаће и стране наслове. Поштујући принципе и мето-
де истраживачког рада у области правних наука, уџбеници, монографска 
дела, докторске тезе и коментари закона су наведени по принципу: пре-
зиме и име аутора, место издања, издавач и година издања, док су чланци 
и расправе наведени по принципу: презиме и име аутора, наслов, назив, 
број и година у којој је часопис штампан и бројеви прве и последње стра-
нице рада. Од страних аутора посебно се издвајају Mads Andenas i Frank 
Wooldridge, Stefania Bariatti, Marco Becht, Colin Mayer i Hannes F. Wagner, 
Werner F. Ebke, António Frada de Sousa, Klaus Hopt, Joseph A. McCahery i Erik 
P. M. Vermeulen, Eddy Wymeersch, затим домаћи и хрватски аутори: Радован 
Вукадиновић, Мирко Васиљевић, Маја Станивуковић, Татјана Јевремовић 
Петровић, Ана Кнежевић Бојовић, Златко Стефановић и група аутора која 
је написала уџбеник Међународно приватно право (Варади, Т., Бордаш, Б., 
Кнежевић, К., Павић, В.), те Јакша Барбић, Давор Бабић, Синиша Петро-
вић. Свакако да највећи број наслова чине чланци и расправе објављени у 
страним и домаћим часописима и зборницима радова – European Business 
Law Review, Cambridge Law Journal, European Law Review, German Law 
Journal, European Company and Financial Law Review, Utrecht Law Review, 
European Journal of Law and Economics, European Review of Private Law, од-
носно, Право и привреда, Правни живот, Међународни проблеми, Страни 
правни живот, Ревија за европско право.
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Потом је дат приказ најзначајнијих правних прописа, везаних за ову 
област – оснивачки уговори Европске уније, релевентне директиве, од-
носно предлози директива, уредбе Европске уније, резолуције, извештаји 
Европске комисије и акциони планови, потом међународне конвенције, те 
закони и други правни прописи – како страни, тако и домаћи. Ови извори 
су наведени у пуном називу, са датумом доношења и бројем службеног гла-
сила, односно листа у којем су објављени. 

Након тога, следи преглед пресуда Суда Европске уније, као и мишљења 
Општих правобранилаца везаних за њих. Аутор је ове изворе приказао 
наводећи број предмета, тачан назив предмета, датум доношења пресуде, 
као и општег правобраниоца и датум достављања његовог мишљења. На 
крају библиографије се налази и приказ најчешће посећиваних домаћих и 
страних Интернет сајтова.
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Abstract: In 2012 the Republic of Serbia got EU candidate status and has 
intensified work on the study of EU legal rules and case-law of the Court of Justice 
of the European Union. There are four fundamental freedoms in the Internal 
Market: the free movement of goods, the free movement rights of persons, the 
free movement of services and the free movement of capital. The author deals 
with the freedom of establishment (right of establishment) of the companies, 
with a special analysis of their cross-border movements, at different stages of 
the integration process in the EU. In addition, the Serbian legislation in relation 
to this matter is scrutinized, compliance with EU regulations in particular, as 
well as the movement of companies that could be expected when the Republic 
of Serbia become EU member. The author has prepared an overview of relevant 
national and foreign literature on this issue, with the aim of her further research.
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ТЕХНИЧКО УПУТСТВО

На свакој левој страни у заглављу се налази име аутора и наслов рада.

Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту 
су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Текстови на неком 
од језика са простора бивше Југославије, сем српског језика, се шаљу писани 
латиницом према техничком упутству. 

Пре сваког рада иду обавезни подаци о ауторима, и то следећим редом:
1. Име и презиме аутора, пожељно је да се наведу и средња слова аутора
2. Звање аутора
3. Назив установа, факултета, и седиште
4. Контакт: адреса или е-маил адреса

После ових података следи Сажетак (апстракт), куцан фонтом Minion Pro 
(уколико аутор није у могућности да пронађе овај фонт, рад може бити послат и 
у фонту Times New Roman), величине 10/12 тачака, са увлакама по 15 мм лево и 
десно. Сажетак треба да садржи од 100 до 250 речи.

Иза сажетка иду истим слогом Кључне речи, на српском и енглеском јези-
ку. Број кључних речи не може бити већи од 10, док њихова учесталост употре-
бе треба да буде што већа.

Иза кључних речи следи сам текст научног рада.

Основни текст је Minion Pro font, величине 11/13 тачака, са увлаком 6 мм за 
први ред, и размаком од 1 мм између пасуса. 

Наслови су Minion Pro font, Bold, величине 14/17 тачака, без увлаке, са раз-
маком 6 мм изнад и 3 мм испод реда.

Поднаслови су Minion Pro font, Bold, величине 11/13 тачака, са левом увла-
ком 6 мм, и 3 мм размака и изнад и испод реда.

Навођење (цитати) у тексту рада. У загради се, развојени зарезима, наводе 
име аутора и година издања. На пример: (Васиљевић, 2007, стр.78). Уколико је 
више аутора, цитат има следећи облик (Васиљевић и др., 2007, стр. 123). 

Фусноте у форми напомена се дају при дну стране у којој се налази комен-
тарисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, 
назнаке о коришћеним изворима (на пример научног грађи, приручницима) 
итд., али не могу бити замена за цитирану литературу. Фусноте су истог фонта 
као и основни текст, само на величини 9/11 тачака. Веома је битно Фусноте у 
Word-у куцати са Insert – Reference – Footnotе, а не намештањем разних оквира, 
јер једино на тај начин можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте поја-
вити на добром месту.



Ако у тексту има формула, било би добро да се куцају у Microsoft Equation 
едитору.

За табеле у тексту треба користити обичне табеле у Word-у.

Ако има слика, графикона, требало би да се доставе и одвојено, као посебни 
фајлови у изворном формату (jpg, xls, tif, cdr), а не само као увучене слике у 
документ.

Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду. Сваки 
извор треба да је означен редним бројем (са тачком иза броја), и то са следећим 
карактеристикама:

Књиге: презиме аутора исписано у пуној форми, име аутора скраћено (ини-
цијал), наслов књиге италиком (курзивом), издавач, место издавања, година.

Пример:
1. Васиљевић, М., Право и заштита инвеститора, Право и привреда, Бео-

град, 2007. 

Поглавља књига или чланци у зборнику радова: презиме аутора исписа-
но у пуној форми, име аутора скраћено (иницијал), наслов поглавља или чланка, 
наслов књиге или зборника радова италиком (курзивом), име редактора, изда-
вач, место издавања, година, број стране.

Пример:
Nesh, L., Otkud sad poslovna etika?, Poslovna etika, Bein, B., Drammon, G., 

Clio, Beograd, 2007, str. 13-21.

Чланак у часопису: презиме аутора исписано у пуној форми, име аутора 
скраћено (иницијал), наслов поглавља или чланка, наслов књиге или зборни-
ка 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 (курзивом), 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. 

Иза рада иде Summary (сажетак) на енглеском језику, исто форматиран као 
и сажетак на почетку рада. Summary се даје у проширеном облику, чија дужина 
може да буде до 1/10 дужине научног рада. Код Summary -ја обавезно дати и 
наслов рада на енглеском језику и преведене кључне речи.
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