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SUNSPOTS AND STOCK MARKETS: SOME EMPIRICAL
EVIDENCE OF THEIR INTERDEPENDENCE IN
TRANSITION COUNTRIES ∗
ABSTRACT: Econophysics is a new and growing discipline
that strives to connect and establish the interdependence
between natural phenomena and human economic activities. A
growing number of studies attempts to prove empirical
correlation and cause-effect interdependence between
sunspots and the behaviour of stock market indices. This
relationship is theoretically based on the fact that sunspots
cause enhanced geomagnetic activity of the Earth, and it
changes human psychology and behaviour, inducing waves of
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Б. ДИМИТРИЈЕВИЋ, В. ЂАКОВИЋ, Г. АНЂЕЛИЋ, Н. ГЛИШОВИЋ
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optimism and pessimism, which affect investment intensity in
stock markets, stock prices and return size. Therefore, the
article explores the empirical correlation between sunspot
activity and behaviour of stock indices in four growing stock
markets in former transition countries (Hungary, Slovenia,
Croatia and Serbia). The period of seven years (2005 to 2012)
is analyzed since it coincides with the outbreak of the global
economic crisis (late 2008). The research results indicate that
there exist empirical correlation and causality, in accordance
with theoretical expectations.
Keywords: Sunspots, Stock markets, Transition countries,
Correlation, Cointegration.
INTRODUCTION
Analyses of the conditions and opportunities in the stock markets are
the focus of researchers for many years. Decision making on investing
activities in stock markets is directly related to possibilities of risk prediction
that accompany these activities. In this sense, the researchers have analyzed
stock markets from different perspectives, but common to all these studies is
the effort to anticipate business changes and circumstances in stock markets,
in order to make business decisions and create investment strategies directed
towards minimization of investment risks.
Various methods have been developed in order to manage the
investment risk in the stock markets, with more or less success. Ex-ante
analysis of stock market conditions is common to all of them, in order to
anticipate circumstances that lead to certain trends and developments. The
consequences of these efforts are, among others, different approaches
towards stock market analysis and certain phenomena interdependence
testing, even if it seems there is no apparent correlation between them. A
special approach to analysis of relationships, influences and connections
between certain parameters to create the business climate in stock markets is
the one that tries to connect and establish the interdependence between
natural phenomena and human economic activities. It has been
unequivocally confirmed, both in theory and in studies, that there exist
interdependencies between human behaviour and certain physical
phenomena. Econophysics as a new and fast growing scientific discipline
focused on testing, analysis and implementation of specific information
about connection and interdependence of economic and physical phenomena.
Based on such premises, the subject of this study is to test and
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analyze the empirical interdependence between sunspot activity and the
behaviour of stock indices in four growing stock markets of the former
transition countries (Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia), in the period 2005 2012. Sunspots typically appear as a relatively small, dark and pore-like
feature on the surface or 'photosphere' of the sun (Johnson, 2011). Stock
market indices are used in the study as indicators of status, conditions and
opportunities in observed stock markets because of their reliability and
descriptiveness (comprehensiveness) and because they represent the official
stock exchange information. The research is focused on high propulsive,
relatively low liquidity and "shallow" stock markets of South Eastern
Europe, with similar evolutionary paths, but in different stages of transition
(Hungary and Slovenia as EU members in the first wave of accession,
Croatia as a new member of the EU and Serbia as the EU candidate). The
research covers the time period 2005 - 2012, with the ambition to analyze
and test the interdependence between sunspot activities and the behaviour of
stock indices, both before the global economic crisis and in the period after
its outbreak, in order to make certain conclusions about the
interdependencies in various market conditions (positive conjunction;
recession), compare the results and set them analytically.
The main objective of this research is to demonstrate that sunspot
activity and behaviour of stock indices correlate in the observed transitional
markets. The confirmed correlation may become a basis for better
anticipation of future price movements and returns in the stock markets. In
this sense, the study has both academic and practical significance.
Academically, it will provide high quality information, verified in practice,
about the interdependence between sunspot activity and stock market indices
behaviour, which will create a real space for further research in this field.
Practically, it will provide a reasonable basis for business decision-making
for investors and economic policymakers, based on knowledge of the
expected variations of sunspot activity and their consequences in the stock
indices. The special significance of the research is reflected in the fact that,
to our knowledge, there are no comparative empirical studies focused on the
stock markets of transition economies, so the study results will considerably
expand the cognitive basis of this new and dynamic scientific area.
The following hypotheses are tested in the study:
Hypothesis 1
H0: There is a statistically significant negative correlation between
stock indices in the observed four stock markets and the sunspot
activities in the period 2005-2012, measured by their number.
H1: There is no statistically significant negative correlation between
stock indices in the observed four stock markets and the sunspot
activities in the period 2005-2012, measured by their number.
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Hypothesis 2
H0: Time series of stock indices are cointegrated with sunspot time

H1: Time series of stock indices are not cointegrated with sunspot
time series.
Hypothesis 3
H0: Stock index series are non stationary, they have a unit root and
they are random walk.
H1: Stock index series are stationary, they do not have a unit root and
they are not random walk.
Hypothesis 4
H0: Stock market index series are different from normal distribution.
H1: Stock market index series are not different from normal
distribution.
The study is structured as follows: the subject of the research, its
objectives and hypotheses, as well as its importance, are presented in the
introductory part; the second part consists of the basic theoretical explanation
and review of relevant literature in the field; and the third part presents the
methodology applied in the research. Next, the fourth part comprises the data
and research results, while the fifth part includes the resulting conclusions
related to the tested hypotheses. The references used in the research are
placed in the end of the study.
THEORETICAL BACKGROUND
The realized research has its practical and academic dimensions. In
this sense, it is significant because it offers high-quality, field-tested practical
information on relevant aspects of the interdependence between sunspot
activities and behaviour of stock indices in specific transitional markets.
Monitoring the sunspot behaviour in the context of time, based on the
analysis of the realized studies in the field, shows an 11-year sunspot cycle.
This fact is important especially because stock market changes also occur
cyclically, i.e. in particular "waves" of conjuncture. It has been confirmed
that the change in number of sunspots cause changes in geomagnetic
activities and the joint interaction of these two variables influence human
behaviour in terms of decision making (waves of optimism and pessimism).
In the end, all this is reflected in the willingness to invest and cycles of
economic conjuncture. In this sense, the sequence of causation is normally
distributed as follows: increased solar activity (sunspot number growth)
leads to enhanced geomagnetic activity (geomagnetic storms). The increased
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geomagnetic activity causes hormonal and psychological changes in human
behaviour (mainly related to the secretion of the hormone melatonin), which
affects depressive behaviour. Waves of pessimism caused by depression deter
people from investing and business decisions related to expansion of
business activities. Therefore, there is a theoretically expected result that
there is a negative correlation between the sunspot number increase and
fluctuation of index prices and the level of return in stock exchanges.
It is particularly interesting to test and analyze the circumstances and
interdependences in transitional stock markets, which are in many aspects
specific and different if compared with developed markets. Comparative
analysis of referential studies shows that there is a negative correlation
between changes in sunspot number and changes in market indices, which
creates a scientific basis for further research on this topic.
Many authors have studied the interdependence between sunspot
activity and market behaviour. Some of the most representative studies are
used for the purpose of this research and a few will be presented here. It is
necessary to point out the fact that stock index series are non stationary
variables, they have a unit root, and so they are random walks. These facts
are very important because a shock has a permanent effect on the time series
level with a unit root, for an indefinite period of time, in the sense that the
time series deviation from a long-term trend is not occasional, but constant
for an indefinite period of time (Mladenovic, 2008). Consequently, it is
necessary to transform non-stationary (random walk) series to stationary
ones using an appropriate statistical procedure. This is important for this
research, because the sample covers the period before and after the outbreak
of the global economic crisis. Based on these cognitions, it is possible to
describe the specific circumstances and trends in the behaviour of the time
series tested in the research. In their study, Dimitrijevic et al. (2013) try to
respond to the question if there were scientists who predicted the economic
crisis. The answer is that those were the physicists using various physical
models. Modern trends in this area indicate the need for mathematical
exactness and quantitative predictability of economic trends, and appropriate
use of corresponding statistical and mathematical methods in order to
improve the predictability of monitored market indicators. The authors
suggest that economic cycles and time series oscillations (stationary, trend
stationary, random walk, cointegrated) fit other theoretical models and
methods of modern physics, and that there exist more and more studies
claiming that economic cycles decisively depend on the solar
electromagnetic activity and cycles, known as sunspots.
Jovanovic et al. (2013) indicate a new approach in modern financial
theory directed to the growing scientific discipline that tries to articulate and
establish interdependences between natural phenomena and human economic
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activities. The authors also imply the need of "new players" 5 in modern
financial theory. Particularly noteworthy is the need to develop econophysics
in investments, i.e. adequately analyze and create economic impacts on the
course and effectiveness of investments, with specific emphasis on
monitoring of extreme events increase and consequent market volatility. In
this research, the authors both theoretically and practically indicate the place,
role and importance that econophysics should have in modern financial
theory, paving the way for a large number of studies in this area. In his
article, Collins (1965) examines the effect of sunspots on the stock market,
identifies a number of practical examples and the correlation between the
two phenomena. Among other things, the author quotes Herschel, who finds
a correlation between sunspot activity and natural phenomena on Earth in
1801. One of the first authors observing correlation between sunspot
activities and business cycles is a famous English economist and one of the
greatest minds of his time, W. Stanley Jevons, also known as the creator of
the marginalist revolution in economic theory. Garcia-Mata and Schaffner
imply the relationship between solar activity and industrial production,
which makes a significant step in the study of the subject area. Smith points
out the link between sunspots and human psychology, creating a realistic
basis for testing the interdependence in specific cases.
Modis (2007) investigates the correlation between sunspots, the GDP
and the stock market in the sample covering the period of 80 years. The
obtained correlation is not statistically significant, but there is an
unquestionable visually observed correlation between time series, which
leads to the impression that the quantitative and maybe causal relation
actually exists. The time lag between the observed phenomena is also
indicated. This research is particularly important because it emphasizes
objectivity, adaptability and flexibility of science-based tools in the decision
making process, especially when human psychology is accented as the
dominant factor in investment decisions, which is not uncommon in the stock
markets and in business decision-making.
Hirshleifer et al. (2003) analyze the correlation between the morning
sunshine in the city and returns of the leading stock indices in 26 countries.
The authors conclude that investors can achieve higher returns from
investing activities, especially if they avoid mood-based errors in their
judgments and trades. In order to adequately analyze changes in the market
asset pricing, it is necessary to identify factors that affect investors’ moods
and emotions, with a special emphasis on the weather effects.

Hampson (2011) points to the importance of analyzing sunspot
activity and financial markets. In his article, the author empirically tests and
finds a correlation between rising solar activity and periods of inflationary
trends. Maximum and minimum solar activities correlate with maximum and
minimum stock prices in the reporting period. Each solar maximum is
followed by a recession, corresponding to the peaks in geomagnetism
(theoretically expected negative correlation). The study indicates the
importance and need for further monitoring of solar activity and movement
predictions in the financial markets, in the context of optimal investment
decision-making.
Krivelyova et al. (2003) test the impact of geomagnetic storms on
daily stock market returns, i.e. they explore the effects of geomagnetic
storms on human behaviour (health), judgment and investment risk
perception. They undoubtedly determine the influence of geomagnetic
storms on human mood changes and pessimistic attitudes about stock market
movements, which increases demand for risk-free assets and consequently
reduces market prices of risky assets. They conclude that high levels of
geomagnetic activity have a negative impact on returns of US stock indices
and that further empirical testing in this area is needed, especially on
controlling of cross-country differences.
Kamstra et al. (2003) investigate the impact of seasonal climate
changes on seasonal fluctuations of stock market returns around the world.
The importance of depression is emphasized as a cause of increased risk
aversion. The influence of a seasonal disorder of time is more evident if the
conditions and opportunities in the stock markets of both Southern and
Northern Hemisphere countries are analyzed. The authors conclude that there
is an effect of seasonal affective disorder of time (the Southern Hemisphere
is six months behind the Northern Hemisphere), and it is necessary to
analyze further the behavioural framework when explaining the return on
investment activities in the analyzed markets.
The aforementioned theoretical and empirical studies show the
actuality of the research area, especially if transitional markets lacking such
research are considered. It is evident that psychological factors as a result of
meteorological characteristics have an important place and role in the
analysis and optimal investment decision-making, in terms of expected
returns with appropriate risk assessment.

The authors are aware of the fact that financial economy and financial mathematics
dominate modern financial theory, but also indicate that econophysics takes an increasing
share in the process of redesigning the theoretical assumptions of modern economic theory.

In the research, the data (daily values of BELEX15, BUX, CROBEX,
SBITOP stock indices and SUNSPOTS daily values) are tested on a sample
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period from October 4, 2005 to December 27, 2012. BELEX15 represents 15
most liquid stocks at the Belgrade Stock Exchange (Serbia), BUX is the
official index of blue-chip stocks listed on the Budapest Stock Exchange
(Hungary), CROBEX is an exchange index at Zagreb Stock Exchange
(Croatia) and SBITOP is the blue-chip index of the most liquid and highly
capitalized stocks at the Ljubljana Stock Exchange (Slovenia).
The sample consists of 1185 observations, without zero sunspots, and
1700 observations, with zero sunspots included. The data related to the
number of sunspots are taken from the USA National Geophysical Data
Center website (http://www.ngdc.noaa.gov/stp/solar/ssndata.html), and the
stock indices are taken from the official Exchange Internet websites of the
observed countries.
In the research, a trial correlation between sunspots and the indices
are conducted in four ways:
1) The data are tested as they are right;
2) The data are tested when sunspots are different from zero, i.e.
when there exist changes;
3) Data and calculated correlations are logarithmed; Several benefits
of using logarithmed, both theoretic and algorithmic (Hudson, 2010; Meucci,
2010).
4) Data returns and correlations are calculated.
These results are presented in tabular forms. Generally, taking into
account the results, the best correlations are obtained when considering 2),
i.e. when the days with sunspot changes are tested.
When the correlation of the obtained data is taken into account and
examined the significance of the data changes when turned to zero and when
they are excluded, further analysis are performed on the data without zero.
At the beginning of the analysis, the distribution of the sample is
tested with the Kolmogorov-Smirnov test (Table 1), in order to determine
whether the sample has normal distribution. On the basis of the central
dispersive parameters, the picture of the sample distribution is gained. 6
Table 1 shows the normal distribution results.

СТР 1-24

Table 1. – Kolmogorov – Smirnov normality test for the stock indices and
sunspots in the period October 4, 2005 – December 27, 2012
KolmogorovSmirnov test
Statistic
Sig.
BELEX15
0.243
0.000
BUX
0.096
0.000
CROBEX
0.258
0.000
SBITOP
0.191
0.000
SUNSPOTS
0.170
0.000
Source – the authors’ calculations
Kolmogorov-Smirnov test of distribution normality shows that stock
indices and sunspots do not have a normal distribution and that in future
research it is necessary to use tests that examine different distribution. Please
note that these results are consistent with the conclusions of econophysicists
who identify Pareto and Levy distributions and other statistical distributions
(Jovanovic et al, 2013).
Further tests examine the data consistency or data loss, so their
characteristics (mean, number, standard deviation, minimum and maximum,
range) are tested. Namely, when working with large amounts of data,
accidental data corruption or data loss can happen caused by the creation of a
valid database. Consequently, the characteristics that should satisfy the data
(number, minimum, maximum, etc.) are analyzed. Therefore, descriptive
analysis of the research sample is performed (Table 2).
Table 2. – Descriptive statistics summary for stock indices and sunspots
Name

BELEX15

Mean

N

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

987.5575

1185

662.05093

386.44

3304.64

2918.20

21044.4115

1185

3260.10138

9880.37

30005.10

20124.73

CROBEX

2433.4876

1185

917.69833

1283.45

5279.14

3995.69

SBITOP

1029.0057

1185

501.46414

501.27

2674.69

2173.42

33.0118

1185

27.40814

7.00

136.00

136.00

BUX

SUNSPOTS

Source – the authors’ calculations

6
The normal distribution of sample means that the coincidental variable (x), with the
arithmetical middle μ and the standard deviation σ is normally distributed in case the
function of probability f(x) gives the variable (x) the value of X.

8
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In the further research, the type of time series is examined, if it is
stationary or non stationary and whether it has a unit root. The Dickey Fuller
(DF) Unit Root Test is used to investigate whether time series are stationary
or have a unit root. Based on the test results obtained by the time series of
stock market indices, they are non stationary, i.e. they have a unit root, while
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sunspots are stationary time series.
The early and pioneering work on testing a unit root in time series is
done by Dickey and Fuller (Dickey and Fuller 1979; Fuller 1976). The basic
objective of the test is to test the null hypothesis that φ=1 in:
yt=φyt-1+ut
(1)
against the one-sided alternative φ<1.
A unit root is present if φ=1. The model is non-stationary in this case.
Critical values are derived from Monte Carlo experiments by Fuller
(1976), for example. Relevant examples of the distribution are shown in
Table 3 below.
Table 3. – Critical Values for DF and ADF Tests
Significance
10%
5%
level
C.V. for a
-2.57
-2.86
constant
without trend
C.V. for a
-3.12
-3.41
constant with
trend
Source – Fuller (1976)

1%

previous findings obtained by numerous authors of econophysics about the
nature and behaviour of the time series of stock market indices in the
financial markets (Jovanovic et al, 2013).
Because of the results of the DF test, there is a need to do the firstdifference tests of the stock indices and sunspots (Table 5) and thus find a
model to transform non-stationary series into stationary ones.
This is important, because dependence assessment, which is the focus
of the research of non-stationary time series, produces false image of high
correlation and it causes arbitrary regression. The results obtained in this way
are biased and inconsistent. This problem can be overcome by transforming
the values to stationary ones and by estimating first-differences. The
assessments of long-term equilibrium relationships, reflecting the systemic
relations in economy, are thus enabled and the analysis is very important for
the quality of the obtained conclusions.
Table 5. – DF test results when testing the first differences
Name
DF
Lag order
BELEX15
-7.99
10
BUX
-10.19
10
CROBEX
-7.38
10
SBITOP
-7.39
10
SUNSPOTS
-4.16
10
Source – the authors’ calculations

-3.43
-3.96

The null hypothesis of a unit root is rejected in favour of the
stationary alternative in each case if the test statistic is more negative than
the critical value. Test values are given in Table 4.
Table 4. – Dickey-Fuller test values for the stock indices and sunspots
Name
DF
Lag order
p-value
BELEX15
-2.02
10
0.57
BUX
-3.04
10
0.14
CROBEX
-2.25
10
0.47
SBITOP
-1.98
10
0.59
SUNSPOTS
-4.16
10
0.01
Source – the authors’ calculations
The performed analysis of stationary time series shows that
BELEX15, BUX, CROBEX, SBITOP (with trend) are non-stationary time
series, but SUNSPOTS (with the magnetic helicity (HmH)) is stationary
(Table 4). These results are also consistent with theoretical expectations and

10
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10

p-value

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

ARIMA-models for each stock index and sunspots are obtained by
transition from stationary to non-stationary time series. Multiple tests of
stationarity are examined for sunspots and thus more ARIMA-models are
gained (see Fig. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, and 5.1).
Figure 1. – BELEX15 non-stationary time series

Source – the authors’ calculations
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Figure 1.1. – BELEX15 stationary time series after transformation (ARIMA
time series (4,1,5) of BELEX15)
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Figure 3. – CROBEX non-stationary time series

Source – the authors’ calculations

Source – the authors’ calculations

Figure 3.1. – CROBEX stationary time series (ARIMA time series (3,1,3) of
CROBEX)

Figure 2. – BUX non-stationary time series

Source – the authors’ calculations
Source – the authors’ calculations

Figure 2.1. – BUX stationary time series (ARIMA time series (1,1,1) of
BUX)

Figure 4. – SBITOP non-stationary time series

Source – the authors’ calculations

Source – the authors’ calculations
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Additional tests are performed in order to find other ARIMA models.
The results are ARIMA (1,0,1) with non-zero mean, and according to
Phillips-Perron stationarity test, the time series ARIMA (1,0,1) of
SUNSPOTS with non-zero mean is derived.
Cointegration of time series is tested next (Table 6). It is a classic
linear regression of stationary time series (Phillips et al, 1988). Table 7
shows the cointegration of indices and sunspots, obtained by cointegration
test results (Table 6).

Figure 4.1. – SBITOP stationary time series (ARIMA time series (3,1,1) of
SBITOP)

Table 6. – Phillips-Ouliaris Cointegration Test
Pairs

Source – the authors’ calculations
The Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) stationarity test
(Kwiatkowski et al. 1992) is also performed and the ARIMA time series
(4,1,2) of SBITOP is derived.
Figure 5. – Non-stationary time series of SUNSPOTS

Source – the authors’ calculations
Figure 5.1. – SUNSPOTS stationary time series (ARIMA time series (4,1,2)
of SUNSPOTS

Phillips-Ouliaris
demeaned

Truncation lag
parameter

p-value

BELEX15 and BUX
BELEX15 and CROBEX

-9.43
-33.37

11
11

0.15
0.01

BELEX15 and SBITOP

-14.32

11

0.15

BELEX15 and
SUNSPOTS
BUX and CROBEX
BUX and SBITOP

-11.92

11

0.15

-17.05
-17.44

11
11

0.10
0.09

BUX and SUNSPOTS
CROBEX and SBITOP

-24.85
-18.27

11
11

0.02
0.08

CROBEX and
SUNSPOTS
SBITOP and SUNSPOTS

-12.09

11

0.15

-18.86

11

0.07

Source – the authors’ calculations
The results of Table 7 are based on Phillips-Ouliaris Cointegration
Test (Phillips et al, 1990) (Table 6). Based on the values of p <0.05 (Table 6),
the hypothesis that a pair of time series are not cointegrated is rejected.
Table 7. – Time series cointegration test applied to stock indices and sunspots
BELEX15
BUX
CROBEX
SBITOP

Source – the authors’ calculations

14

14

BUX

NO

CROBEX
YES
NO

SBITOP

Source – the authors’ calculations

NO
NO
NO

SUNSPOTS
NO
YES
NO
NO
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The test results and the analysis of critical values suggest that the
hypothesis of cointegration of time series of stock market indices and
sunspots is rejected. If cointegration had been confirmed, it would have
indicated a causal link between these series. The lack of cointegration leads
to the conclusion that research in this area should continue, presumably with
the data modification and implementation of various econometric and
statistical tests and models. Granger causality is also done. It showed with p
<0.05 that there is causality between stock market indices and sunspots, but
in this research only correlation results are presented further as a main focus
of the research.
RESULTS AND DISCUSSION
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Log all data
with
zero
sunspot
values

2007
2008
2009
2010
2011
2012

-0.191*
0.189
0.352**
-0.225**
-0.603**
-0.243**

-0.071
0.242*
0.498**
0.106
-0.622**
-0.317**

-0.069
0.183
0.345**
-0.251**
-0.663**
-0.165*

-0.152
0.181
0.199
-0.225**
-0.629**
-0.164*

2005-2012

-0.422**

-0.034

-0.398**

-0.627**

Log all data
without
zero
sunspot
values

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0.011
-0.023
-0.233**
0.074
0.244**
-0.376**
-0.583**
-0.248**
-0.539**

0.175
-0.023
-0.109
0.044
0.265**
-0.138*
-0.610**
-0.306**
-0.379**

-0.589**
0.101
-0.279**
0.084
0.221**
-0.324**
-0.650**
-0.155*
-0.487**

0.648**
0.077
-0.289**
0.091
0.155*
-0.222**
-0.637**
-0.145*
-0.663**

2005-2012

0.032
0.048
-0.218*
0.065
0.378**
-0.226**
-0.592**
-0.255**
0.068**

-0.102
0.207**
-0.074
0.074
0.501**
0.118
-0.614**
-0.299**
-0.009

-0.677**
-0.016
-0.103
0.070
0.364**
-0.251**
-0.653**
-0.158*
0.040

0.682**
0.006
-0.159
0.066
0.236*
-0.234**
-0.635**
-0.131*
0.046

From the table it can be observed that correlations are stronger for the
data with no zero sunspots than in cases when the values of zero sunspots are
taken into account.
Table 8. – The correlation between the stock indices and sunspots
Time period

All data
with
2005-2012
zero
sunspot
values
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
All data
without
zero
2005-2012
sunspot
values
2005
2006

16

BELEX15SUNSPOTS

BUXSUNSPOTS

CROBEXSUNSPOTS

SBITOPSUNSPOTS

-0.397**

-0.198**

-0.394**

-0.527**

0.139
-0.027
-0.224**
0.082
0.264**
-0.345**
-0.600**
-0.243**

0.053
0.078
-0.106
0.059
0.314**
-0.059
-0.622**
-0.317**

**

-0.679
0.038
-0.243**
0.088
0.240**
-0.323**
-0.663**
-0.165*

**

0.696
0.031
-0.280**
0.09
0.154*
-0.241**
-0.633**
-0.164*

-0.433**

-0.414**

-0.426**

-0.537**

0.296*
-0.005

-0.161
0.235**

-0.703**
-0.054

0.666**
-0.024

16

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Returns
– all
data
2005-2012
with
zero

17
17

sunspot
values

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0.191
0.091
0.081
0.094
0.057
0.159*
0.009
0.198**
0.038

-0.096
-0.095
0.020
-0.091
0.056
-0.084
-0.095
0.170*
-0.102**

0.264*
0.026
0.065
0.062
0.010
-0.044
0.047
0.179**
0.024

Returns
– all
data
without 2005-2012
zero
sunspot
values
0.219
-0.308*
0.210
2005
**
0.075
-0.234
0.070
2006
0.039
0.064
0.133
2007
-0.218
-0.060
0.245
2008
0.143
0.147
0.088
2009
0.081
-0.096
-0.074
2010
0.045
-0.098
0.059
2011
-0.030
-0.162*
-0.224**
2012
Note:
*
Correlation is significant at the 0.05 level
**
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
Source – the authors’ calculations

-0.135
0.170**
0.034
0.036
0.043
-0.036
-0.022
0.204**
0.011

-0.064
0.090
-0.005
-0.052
0.027
-0.048
-0.003
0.027

Table 8 shows the correlations between the stock indices and
sunspots when zero sunspot values are included, as well as when they are
not. The analysis also includes the correlation testing when data
transformations (logs, returns) are applied. The results indicate that sunspot
and stock indices time series have a negative correlation. The correlation
strength is increased if the days with no sunspot change are excluded (values
without zero). The data analysis excluding zero sunspots is statistically
validated, as well as the use of such data and their correlations. Negative
correlation between sunspots and stock indices indicates the directions of
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sunspot and stock index changes. Namely, if the number of sunspots rises,
stock index values decline. The correlation strengths for the whole study
period (2005-2012; data without zero) move from -0.414 (BUXSUNSPOTS), -0.426 (CROBEX-SUNSPOTS), -0.433 (BELEX15SUNSPOTS) to -0.537 (SBITOP-SUNSPOTS). The closer to 1 the values
are (in positive or negative sense), the stronger the correlation.
Graphic comparisons of the obtained stock index and sunspot
correlations are also created by years (the period from 2005 to 2012; log data
without zeros), in Fig. 6, 7, 8 and 9.
Figure 6. – Comparison of BELEX15 (logarithm Lg10 data), SUNSPOTS
and their correlations by years, for the period 2005-2012

Source – the authors’ calculations
Figure 7. – Comparison of BUX (logarithm Lg10 data), SUNSPOTS and
their correlations by year, for the period 2005-2012

Source – the authors’ calculations
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logarithms because of technical reasons, in order to visualize monitored data
better.

Figure 8. – Comparison of CROBEX (logarithm Lg10 data), SUNSPOTS
and their correlations by year, for the period 2005-2012

CONCLUSIONS

Source – the authors’ calculations
Figure 9. – Comparison of SBITOP (logarithm Lg10 data), SUNSPOTS and
their correlations by year, for the period 2005-2012

Source – the authors’ calculations
These figures represent the correlation of indices and sunspots by
year, and their movements. Stock index and sunspot data are transformed to
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The analysis of time series using tests of stationarity and cointegration is a statistical discipline that records the most dynamic
development in recent decades. Decision-making process is often associated
with anticipation of future variable values whose changes depend on time, so
modern econometric analysis of time series is widely used in financial
analysis and business decision-making in conditions of risk and uncertain
future.
In order to describe an event with its indications and consequences
better, it is necessary to investigate the nature of the problem well, its
properties and its behaviour. Distribution normality of the investigated time
series is significant for conclusions about the nature of the studied economic
phenomena and application of certain theoretical insights and models. Since
the data are not normally distributed (which is in line with previous empirical
studies), the subsequent analysis are intended to determine the precise nature
of interrelationships and causal relationship of these variables. The results
indicate a statistically significant negative correlation between the stock
indices and sunspots. The negative correlation implies that an increased
number of sunspots leads to reduced value of the stock indices and vice
versa.
The research results confirm the defined hypothesis H1 that there is a
statistically significant negative correlation between the indices of the
observed four stock markets and sunspot activity, measured by their number,
in the period 2005-2012.
The hypothesis H2 is rejected in the study, i.e. time series of the stock
market indices are not cointegrated with the sunspot time series, which
indicates the need for further research of the interdependence, combining
other techniques, methods and models of modern quantitative financial
analysis.
Stock index series are not stationary, they have a unit root and the
series are random walks, thus confirming the hypothesis H3.
The hypothesis H4 is accepted in the study. Series of stock market
indices have a normal distribution, which agrees with numerous studies and
theoretical arguments in econophysics.
Having in mind obtained results of the research it is important to
emphasize that statistically significant negative correlation between the
indices of the observed four stock markets and sunspot activity exists,
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measured by their number, in the period 2005-2012, and that time series of
the stock market indices are not cointegrated with the sunspot time series.
These conclusions have significant both scientific and practical importance,
especially as a basis for further researches in examined area.
Time series models examine the impact of historical values of a
phenomenon on its current and future values. This approach enables the
study of the phenomenon behaviour in time and gives good results,
especially if a large number of historical data is available. The lack of a large
number of data is one of the limitations of the research. It is the one of the
causes not confirming the cointegration of sunspot time series with stock
market index series. Research limitations are also the lack of liquidity and
the market "shallowness" in the countries that have completed the transition
process, lack of market efficiency and insufficiently effective financial
institutions, high level of insider trading and systemic risk, as well as the
significant impact of external shocks on the investment process and
effectiveness.
Future research should include continuous monitoring of the stock
market conditions and opportunities in transition countries, with special
emphasis on possible prediction of their movement directions in accordance
with sunspot changes and behavioural aspects of changes in prices and
returns on stock markets, based on the behaviour and predictability of solar
activity. Initial results, both in numerous studies and in this study, which is
focused mainly on the transition countries, confirm such interdependence
and encourage the continual research in this area in future, using regression
analysis, more complex models and methods of econometrics and
econophysics.
САЖЕТАК
СУНЧЕВЕ ПЕГЕ И БЕРЗАНСКА ТРЖИШТА: ЕМПИРИЈСКИ
ДОКАЗИ МЕЂУЗАВИСНОСТИ У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ
Еконофизика је нова и нарастајућа научна дисциплина која
настоји да повеже и утврди међузависност између физичких појава и
економске активности људи. Све је већи број радова који настоје да
докажу емпиријску повезаност и узрочно-последичну међузависност
између сунчевих пега и понашања берзанских индекса. Теоријски основ
ове везе заснива се на чињеници да сунчеве пеге узрокују појачану
геомагнетну активност Земље, а ова узрокује промене у психологији и
понашању људи, доводећи до таласа оптимизма и песимизма, што утиче
на интензитет инвестирања на берзанским тржиштима, цене акција и
величину приноса. Стога, У раду се истражује емпиријска
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међузависност између активности сунчевих пега и понашања
берзанских индекса на четири нарастајућа тржишта доскорашњих
земаља у транзицији (Мађарска, Словенија, Хрватска и Србија).
Анализиран је период од седам година (2005-2012.), јер коинцидира са
временом избијања глобалне економске кризе (крај 2008. године).
Резултати истраживања упућују на закључак да емпиријска
међузависност и узрочност постоји, у складу са теоријским
очекивањима.
Кључне речи: Сунчеве пеге, берзанска тржишта, земље у
транзицији, корелација, коинтеграција.
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ABSTRACT: Entrepreneurial activities differ substantially
depending on the type of organization and creativity involved.
Entrepreneurship ranges in scale from solo projects and even
just part-time projects to major undertakings that create many
job opportunities. The SSI sector has often been termed the
‘Engine of growth’ for developing economies. Finance has
significant impact on the growth of this sector and access
finance has a significantly positive impact on growth of the
SSI. This research paper has examined the effect of firm
characteristics and the mode of finance adopted by the firm on
the entrepreneurial development of SSI in Uttarakhand. The
firm expansion & financial assistance is found to be a
significant factor for small scale entrepreneurial success in
Uttarakhand.
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INTRODUCTION
Entrepreneurship is one of the common terms used in business,
management, economics and other related fields. Entrepreneurship means
innovation, creativity, leadership, profit maximization or start of a new
business venture. It helps in the process of increasing economic growth,
employment generation, increase of national income and also creation of
innovation (Ismailov and Zahid, 20081). Entrepreneurship as an ingredient
of economic development is now recognized. The role of finance is very
important in the development of entrepreneurship and Micro, Small and
Medium Scale Enterprises (MSMEs). Entrepreneurship is not a welldeveloped component of modern economic theory. Many neoclassical
economists find it difficult to reconcile the requirements of rational decisionmaking with the functions ascribed to entrepreneurship—coordination,
arbitrage, innovation, and uncertainty bearing (Barreto , 19892). Dees and
Anderson (2006)3 argued that the concept of social entrepreneurship
represents a confluence of two schools of thought i.e., the idea of generating
earned (market) income in support of social purposes (e.g. through
commercial activity by non-profit organizations) and the undertaking of
innovation for social change. A number of financial institutions provide
support to entrepreneurs for their innovative and imaginative scheme of
activities aimed at skill development for income and employment generation
in different sectors. Beside this, society should also support entrepreneurship
(Pandey, Ansari , 20124). Many entrepreneurs and especially those in smallscale sectors have technology related knowledge to take care of production
and quality aspects. They require a lot of guidance and support in the
beginning stage and production stage of the industry in various project and
business related activities. The important areas they need guidance in are
project report preparation, location and layout of plant, selection of men and
machinery, competition level, various marketing aspects, various types of
finance facilities and Government assistance and subsidies (Sharma,
20125).The role of financial institutions in the economic growth process has
long been recognized. In India, the special financial institutions have been
developed to provide finance assistance for industrial activities in all the
regions, so as to sustain equitable industrial growth in the country. Finance is
a basic element and a powerful lubricant for industrial and economic
development of a country. It is the non-substitutable growth catalyst and
facilitates in growth process (Swargiary, 20126). (Brophy & Shulman ,
19927) consider that venture capital is a field which provides the hub
between finance and entrepreneurship. Entrepreneurship is about taking risk,
and the process of discovering, evaluating and exploiting opportunities
(Okafor, C. L., 20028). Therefore, Entrepreneur is that kind of person who is
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willing to put his career and financial security on the line for an idea,
spending his time and capital in an uncertain venture. The future of the
entrepreneurial and industrial development of the nation depends to a large
extent on the growth and development of the potentials of entrepreneur.
Securing funds for a start-up business in its early stages is from internal
sources. The funder provides the initial capital along with funds from family
and friends (3Fs), and the firm also relies on bootstrapping & business
alliances. As the firm grows and needs additional capital, it will require
external sources of funding i.e., business loan from a bank, government,
sponsored programs/grants, professional investors (angel investors, venture
capitalists, and corporate investors), initial public offering (IPO) and the
equity markets (Markova, 20099). Some individuals are more likely to use
credit cards to finance their ventures than others. In particular, black
entrepreneurs are more likely to finance their ventures using credit cards than
white entrepreneurs due to differences in friction encountered when
accessing traditional bank loans and external finance (Blanch flower,
Levine, and Zimmerman, 200310).
REVIEW OF LITERATURE
In the study of (Denis D.J., 200411) they reviewed four primary
areas of inquiry: (i) alternative sources of capital, (ii) financial contracting
issues, (iii) public policy, and (iv) the dynamics of private equity returns.
Small firms and new businesses have become an increasingly important
component of economic development. (Lerner, 199412) reported that
although large firms have historically accounted for the majority of jobs
created, this pattern was reversed in the 1980s. In the study of (King,
Levine, 199313) they focused on Financial markets and Economic
development. According to them financial system affects the entrepreneurial
activities that lead to productivity improvements in four ways. Firstly,
financial systems evaluate prospective entrepreneurs and choose the most
promising projects. Secondly, financial systems mobilize resources to
finance promising projects. Thirdly, financial systems allow investors to
diversify the risk associated with uncertain innovative activities and last but
not the least, financial system reveals the potential rewards to engage in
innovation, relative to continuing to make existing products with existing
techniques. Thus, a more-developed financial system fosters productivity
improvement by choosing higher quality entrepreneurs and projects, by more
effectively mobilizing external financing for these entrepreneurs, by
providing superior vehicles for diversifying the risk of innovative activities
and by revealing more accurately the potentially large profits associated with
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the uncertain business of innovation. (Roxana Gabriela HODOROGEL,
201114) In Germany, the financial and economic crisis, paradoxically, led to
an unexpected development: the interest of individuals in establishing a
business, declining in the last years, began to grow. According to the annual
report regarding the SMEs, once the crisis was felt in all economic sectors,
more and more people turned to counselling services in order to open a
business.(Sanjiv Mittal, Mohinder Kumar and Bhavet , 201115) a strong
significant relationship between working capital and profitability has been
found in previous research work. Best uses of working capital management
in small scale industry increased the liquidity, profitability, and operational
efficiency. It indicates that working capital management is of particular
importance to the small businessman. (Beydokhti Abbas Taleb ,
200716), author clearly said in his literature that the Small Scale Industry
(SSI) sector is a key of economic growth and contributed substantially to
India’s total industrial production, export and employment generation. As a
result, 3.6 million SSI units in the country produce over 8000 items and
provide employment to about million people. Small Scale Industry unit have
weak capital base of their own because they are mostly organize on
proprietary or partnership basis and are usually of very small in size. They
are poorly placed in the matter of capital formation. It is the fact that the
success or failure of an enterprise to a large extent depends upon the
effectiveness with which financial resource of the firms applied and
managed. There is positive relationship between a firm’s growth and
working capital needs. (Zahra Mousavi and Azam Jari, 200917), Working
Capital Management is one of the most important financial decision in
corporate. The optimum management of Working Capital will increase the
corporate value so the primary goal of research is evaluating relationship
between Working Capital Management and corporate performance. We use
factors such as return on total assets, return on owner’s equity and market
value to book value ratio for evaluating corporate performance and net
liquidity balance as criterion for evaluating of Working Capital Management
and the result shows that there is a positive relationship between Working
Capital Management and corporate performance. (Pandey, Ansari, 201218)
in this study they focused on Finance, Financial Institutions, Entrepreneur,
Enterprise and Entrepreneurship. (Kumar, 199919) reported from Bangalore
that Canara Bank’s Centre for Entrepreneurship Development gives training
to women and helps them to set up small industrial units besides providing
assistance for marketing their product. The assistance by the government to
women entrepreneurship has been provided through various institutions like
SIDO, DIC, EDI, NAYE, NISIET, SIDBI, SEF, WCFC and commercial
banks etc. (Pal, 199720) conducted a study on Women Entrepreneurship and
the need for financial sector reforms found that the lack of affordable credit
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from the formal financial sector was the most critical constraint for women
entrepreneurship. It was also revealed that women operating a business may
approach a local financial institution, most probably the local bank.
OBJECTIVES
The broad objectives of study are as follows:
1. To identify the relationship between business characteristics & the
mode of financial assistance for SSI.
2. To examine the relationship between business expansion & mode of
business finance.
HYPOTHESIS
H0: There is no significant relationship between business
characteristics & the mode of financial assistance for SSI.
H0: There is no significant relationship between business expansion
& mode of business finance.
RESEARCH METHODOLOGY
The study is based on both the primary and secondary data. The
primary data was collected on the basis of questionnaires administered
to various Small Scale Industries in the state of Uttarakhand. Two
schedules were prepared and pre-tested before administering these on
the small scale units. The information was sought from the
entrepreneur of Small Scale Industry regarding their background,
financial practices and opinions on business infrastructure, institutions
and problems etc.
The secondary data was collected from published and
unpublished records and reports of the central Government and
Government of Uttarakhand. For this purpose, personal visits were
made to several organizations of which the following are important:
Uttarakhand Small Industries and Export Corporation,
Uttarakhand State Industrial Development Corporation, Labour
Commission Uttarakhand, Economics and Statistical Organization
Uttarakhand, Director of Industries Uttarakhand, Uttarakhand Small
Industries and Export Corporate,
Uttarakhand Small Industries
Corporation and Economics and Statistical Organization Uttarakhand.
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Sample Frame
The units have been selected by using the stratified random
Sampling technique. The sample of study is 100 small scale units in
Uttarakhand.
The purpose is to highlight the similarities and dissimilarities in
the use of finance and to identify the pattern of variation therein.
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Locatio
n
of unit

Industrial
estate

Tool of Analysis
The data has been analyzed keeping the objective of the study in
view. The analysis is finally based on data on several aspects in tabulated
form, besides making use of simple descriptive tools of statistics, possible
relationship have been brought out through cross sectional analysis wherever
necessary and feasible. These relationships have been highlighted by
computing the Chi-square test & correlation.
ANALYSIS & INTERPRETATION
Finance is rightly described as the life blood of industry. It is a
prerequisite for the mobilization of the real sources for organizing
production, balanced industrial development, generation of employment and
economic development of the region. Finance is needed at the time of setting
up of the industrial unit, expansion, modernization, diversification and
running of the industrial unit (Swargiary, 201221) examined that
entrepreneurs undertake and carry out risky projects and to do that they look
for investors willing to finance their projects and thereby share the projects’
risk. An entrepreneur is an individual with a project blueprint and limited
wealth. Entrepreneurs differ from “hired management” in that they are
indispensable for the firm’s day-to-day operations. This is because
entrepreneurs add value to companies perpetually. The role of finance is very
important in the development of entrepreneurship. Schumpeter (1934)
suggests that capital is nothing but the level by which the entrepreneur
subjects to his control on the concrete goods which he needs, nothing but a
means of diverting the factors of production to new uses, or of dictating a
new direction of production (Olukayode, Somoye, 201322).

Inside
town

Total

Alwa
ys
Count
Lo
cati
on
of
uni
t

Insid
e
town

% within location
of unit
% of Total

Indus
trial
estat
e

Count
% within location
of unit
% of Total
Count
% within location
of unit
% of Total

Loca
tion
of
unit

Insi
de
tow
n
Ind
ustr
ial
esta
te

30

Count
% within location
of unit
% of Total
Count
% within location
of unit
% of Total
Count
% within location
of unit
% of Total

Stron

30

Count
% within location of
unit
% of Total
Count
% within location of
unit
% of Total
Count
% within location of
unit
% of Total

Count

0

Source of capital
Owne
Vd
Bank
capital
24
10
2
66.7%

27.8%

5.6%

24.0%
31

10.0%
31

2.0%
2

48.4%

48.4%

3.1%

31.0%
55

31.0%
41

2.0%
4

55.0%

41.0%

4.0%

55.0%

41.0%

4.0%

Loan available on time
V
Occasi
Rar
often
on
ely
6

24

2

Total
36
100.0
%
36.0%
64
100.0
%
64.0%
100
100.0
%
100.0
%

Neve
r
4

Voften
6
16.7
%

Occasi
on
8

.0%

6.0%

8.0%

4.0%

22
34.4
%
22.0
%

20
31.2
%
20.0
%

5

3

7.8%

4.7%

5.0%

3.0%

22

26

13

7

22.0
%
22.0
%

26.0
%
26.0
%

.0%

22.2%

Rarel
y
4
11.1
%

Owned
28

Bank
14

100.
0%
36.0
%
64
100.
0%
64.0
%
100
100.
0%
100.
0%

Neve
r
18
50.0
%
18.0
%
14
21.9
%
14.0
%
32

32.0
13.0%
7.0%
%
32.0
13.0%
7.0%
%
Source of capital

4.131

Chisquar
e

Correlati
on

.062

Correlati
on

36

5.6
11.1
.0%
16.7%
66.7%
%
%
2.0
.0%
6.0%
24.0%
4.0%
%
18
7
34
2
3
28.1
3.1
10.9%
53.1%
4.7%
%
%
18.0
2.0
7.0%
34.0%
3.0%
%
%
18
13
58
4
7
18.0
4.0
13.0%
58.0%
7.0%
%
%
18.0
4.0
13.0%
58.0%
7.0%
%
%
Assistance of financial institution
Alw
ays
0

Total

ChiSquare

Total
36
100.
0%
36.0
%
64
100.
0%
64.0
%

13.1
3

-.305

Chisquar
e

Correlati
on

24.9

-.444

9

100
100.
0%
100.
0%
Vcapital
4

Total
46

Chi
squ
are

Cor
rela
tion

31
31

GAJENDRA SINGH, NISHANT KUMAR

gly
agree

Agree
Increas
ing
size of
busine
ss

Neutr
al

Disag
ree
Stron
gly
disagr
ee
Total

Agre
e

Neut
ral

Disa
gree
Stron
gly
disag
ree

Total

32

% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total

Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total

30.4%

8.7%

28.0%

14.0%

4.0%

9

11

0

45.0%

55.0%

.0%

9.0%

11.0%

.0%

2

0

0

.0%

.0%

2.0%
5

.0%
8

.0%
0

38.5%

61.5%

.0%

5.0%

8.0%

.0%

11

8

0

57.9%

42.1%

.0%

11.0%

8.0%

.0%

55

41

4

55.0%

41.0%

4.0%

Count
% within increasing size of
business
% of Total

Count
% within increasing size of
business
% of Total

60.9%

100.0%

Count
% within increasing size of
business
% of Total

Stron
gly
agree
In
cr
ea
si
ng
si
ze
of
bu
si
ne
ss

FINANCIAL ASSISTANCE...

55.0%

41.0%

4.0%

Assistance of financial institution
Occa
Alwa
vsiona Rarel Neve
ys
often
lly
y
r
16
9
9
0
12
34.8
19.6
19.6
26.1
.0%
%
%
%
%
16.0
12.0
9.0% 9.0%
.0%
%
%
0
12
2
2
4
60.0
10.0
10.0
20.0
.0%
%
%
%
%
12.0
.0%
2.0% 2.0%
4.0%
%
0
0
0
0
2
100.0
.0%
.0%
.0%
.0%
%
.0%
.0%
.0%
.0%
2.0%
6
2
0
0
5
46.2
15.4
38.5
.0%
.0%
%
%
%
6.0%
0

2.0%

.0%

.0%

5.0%

3
15.8
%

2
10.5
%

5
26.3
%

9
47.4
%

.0%

3.0%

2.0%

5.0%

9.0%

22
22.0
%
22.0
%

26
26.0
%
26.0
%

13
13.0
%
13.0
%

7

32
32.0
%
32.0
%

.0%

7.0%
7.0%

100.
0%
46.0
%
20
100.
0%
20.0
%
2
100.
0%
2.0%
13
100.
0%
13.0
%
19
100.
0%
19.0
%
100
100.
0%
100.
0%
Total

46
100.
0%
46.0
%
20
100.
0%
20.0
%
2
100.
0%
2.0%
13
100.
0%
13.0
%
19
100.
0%
19.0
%
100
100.
0%
100.
0%

СТР 25-52

Loan available on time

11.
13

.09
0

Stron
gly
agree

Incr
easi
ng
size
of
bus
ines
s

Agre
e

Neut
ral
Disa
gree

Chi
squ
are

Cor
rela
tion

Stron
gly
disag
ree
Total

Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total
Count
% within increasing size of
business
% of Total

Alwa
ys
7
15.2
%
7.0%
2
10.0
%

Occa
siona
lly
28
60.9
%
28.0
%
9
45.0
%

voften
6
13.0%
6.0%
5
25.0%

Tot
al

Rarel
y
0

Neve
r
5
10.9
%

.0%
.0%

5.0%

2
10.0
%

2
10.0
%

2.0%

5.0%

9.0%

2.0%

2.0%

0

0

0

0

.0%

.0%

.0%

.0%

.0%
3
23.1
%

.0%
2

2
100.
0%
2.0%
8
61.5
%

.0%
0

.0%
0

.0%

.0%
.0%

15.4%

3.0%

2.0%

8.0%

.0%

6
31.6
%

0

11
57.9
%
11.0
%
58
58.0
%
58.0
%

2
10.5
%

.0%

6.0%

.0%

18
18.0
%
18.0
%

13
13.0%
13.0%

0
.0%

2.0%

.0%

4

7

4.0%

7.0%

4.0%

7.0%

Source of capital

51.
57

.28
8

Acqu
ire
other
busin
ess
in
same
indus
try

Stron
gly
agree

Count
% within acquire other business in same
industry
% of Total

Agre
e

Count
% within acquire other business in same
industry
% of Total

Neut
ral

Count
% within acquire other business in same
industry
% of Total
Count
% within acquire other business in same
industry
% of Total
Count
% within acquire other business in same

Disa
gree
Stron
gly

32

Owne
d
10
83.3%

Bank
2
16.7
%

Total

vcapital
0
.0%

10.0%

2.0%

.0%

13

4
21.1
%

2

68.4%
13.0%

4.0%

2

7
77.8
%
7.0%
2
33.3
%
2.0%
26
48.1

22.2%
2.0%
4
66.7%
4.0%
26
48.1%

46
100.
0%
46.0
%
20
100.
0%
20.0
%
2
100.
0%
2.0%
13
100.
0%
13.0
%
19
100.
0%
19.0
%
100
100.
0%
100.
0%

10.5%
2.0%
0
.0%
.0%
0
.0%
.0%
2
3.7%

12
100.
0%
12.0
%
19
100.
0%
19.0
%
9
100.
0%
9.0%
6
100.
0%
6.0%
54
100.

Chi
squ
are

19
.5
7

Cor
rela
tion

.14
4

Chi
squ
are

Cor
rela
tion

15.
16

.10
3

33
33
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disag
ree

Total

Acq
uire
other
busi
ness
in
same
indu
stry

Total

Acqu
ire
other
busin
ess in
same
indus
try

34
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industry
% of Total

%
0%
26.0
54.0
2.0%
%
%
Count
55
41
4
100
% within acquire other business in same
41.0
100.
55.0%
4.0%
industry
%
0%
% of Total
41.0
100.
55.0%
4.0%
%
0%
Loan available on time
Chi
Occa
squ
Alwa
Vsiona
Rar
Neve
ys
often
lly
ely
r
Total are
Stron
Count
3
0
5
0
0
8
gly
% within acquire other
37.5
62.5
100.0
.0%
.0%
.0%
agree business in same industry
%
%
%
% of Total
3.0%
.0%
5.0%
.0%
.0%
8.0%
Agre
Count
6
2
8
2
2
20
e
% within acquire other
30.0
10.0
40.0
10.
10.0
100.0
business in same industry
%
%
%
0%
%
%
% of Total
2.0
20.0
6.0%
2.0%
8.0%
2.0%
%
%
Neutr Count
0
2
7
0
0
9
al
% within acquire other
22.2
77.8
100.0
.0%
.0%
.0%
50.
business in same industry
%
%
%
% of Total
.0%
2.0%
7.0%
.0%
.0%
9.0% 82
Disa
Count
0
0
2
2
0
4
gree
% within acquire other
50.0
50.
100.0
.0%
.0%
.0%
business in same industry
%
0%
%
% of Total
2.0
.0%
.0%
2.0%
.0%
4.0%
%
Stron Count
9
9
36
0
5
59
gly
% within acquire other
15.3
15.3
61.0
100.0
.0%
8.5%
disag business in same industry
%
%
%
%
ree
% of Total
36.0
59.0
9.0%
9.0%
.0%
5.0%
%
%
Count
18
13
58
4
7
100
% within acquire other
18.0
13.0
58.0
4.0
100.0
7.0%
business in same industry
%
%
%
%
%
% of Total
18.0
13.0
58.0
4.0
100.0
7.0%
%
%
%
%
%
Assistance of financial institution
Chisquar
Occa
e
Alwa
vsiona Rarel Nev
ys
often
lly
y
er
Total
Strongly
Count
2
0
2
2
6
12
agree
% within acquire
16.7
16.7
16.7
50. 100.0
other business in
.0%
%
%
%
0%
%
same industry
% of Total
6.0
12.0
2.0%
.0%
2.0%
2.0%
%
%
Agree
Count
3
4
0
2
10
19
% within acquire
15.8
S21.
10.5
52. 100.0
other business in
.0%
%
1%
%
6%
%
same industry
% of Total
10.
19.0
3.0%
4.0%
.0%
2.0%
0%
% 36.36
Neutral
Count
0
5
4
0
0
9 6
% within acquire
other business in
same industry
% of Total
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Disagre
e

26.0%

.0%

55.6
%

44.4
%

.0%

.0%

100.0
%

.0%

5.0%

4.0%

.0%

.0%

9.0%

Strongly
disagree

Corre
lation
Total

Stron
gly
agree

.487

Agre
e
Merg
e
with
other
busin
ess

Correl
ation

Total

-.290

Mer
ge
with

34

Neutr
al
Disa
gree
Stron
gly
disag
ree

Count
% within acquire
other business in
same industry
% of Total

0

2

.0%

33.3
%

.0%

2.0%

Count
% within acquire
other business in
same industry
% of Total

17
31.5
%

Count
% within acquire
other business in
same industry
% of Total

17.0
%
22

15.0
%
26

22.0
%

26.0
%

22.0
%

26.0
%

Count
% within merge with other
business
% of Total
Count
% within merge with other
business
% of Total
Count
% within merge with other
business
% of Total
Count
% within merge with other
business
% of Total
Count
% within merge with other
business
% of Total
Count
% within merge with other
business
% of Total

Stro
ngly
agre
e

Count
% within merge with
other business
% of Total

Agre
e

Count
% within merge with
other business
% of Total

0

0

4

6

.0%

.0%

66.
7%

100.0
%

.0%

.0%

15

7

3

27.8
%

13.0
%

5.6%

7.0%

3.0%

13

7

13.0
%

7.0%

4.0
%
12

6.0%
54

22.
2%

100.0
%

12.
0%
32

54.0
%
100

32.
0%

100.0
%

13.0
32.
7.0%
%
0%
Source of capital
Owne
vd
Bank
capital
0
9
0

100.0
%

.0%

100.0%

.0%

.0%
4
100.0
%
4.0%
2

9.0%
0

.0%
0

.0%

.0%

.0%
3

.0%
0

40.0%

60.0%

.0%

2.0%
4

3.0%
2

.0%
0

66.7%

33.3%

.0%

4.0%
45

2.0%
27

.0%
4

59.2%

35.5%

5.3%

45.0%
55

27.0%
41

4.0%
4

55.0%

41.0%

4.0%

55.0%

41.0%

4.0%

Alw
ays
9
100.
0%
9.0
%
0
.0%
.0%

Total
9
100.0
%
9.0%
4
100.0
%
4.0%
5
100.0
%
5.0%
6
100.0
%
6.0%
76
100.0
%
76.0%
100
100.0
%
100.0
%

Loan available on time
VOcc
ofte
asio Rar Ne
n
nally ely ver
0
0
0
0
.0
.0
.0%
.0%
%
%
.0
.0
.0%
.0%
%
%
0
4
0
0
100.
.0
.0
.0%
0%
%
%
.0%
4.0
.0
.0

Chisquare

18.647

Tota
l
9
100.
0%
9.0
%
4
100.
0%
4.0

Chi
squ
are

Corre
lation

-.069

Cor
rela
tion

35
35
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othe
r
busi
ness

Neut
ral

Disa
gree

Stro
ngly
disa
gree
Total

Agre
e
Neutr
al
Disa
gree
Stron
gly
disag
reed
Total

Servic
e
Nat

36

Count
% within merge with
other business
% of Total
Count
% within merge with
other business
% of Total
Count
% within merge with
other business
% of Total

Stron
gly
agree

Merg
e
with
other
busin
ess

Count
% within merge with
other business
% of Total
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0

0

.0%

.0%

.0%

.0%

0

0

.0%

.0%

.0%

.0%

9
11.8
%
9.0
%
18
18.0
%
18.0
%

13
17.1
%
13.0
%
13
13.0
%
13.0
%

%
2
40.0
%
2.0
%
4
66.7
%
4.0
%
48
63.2
%
48.0
%
58
58.0
%
58.0
%

%
0
.0
%
.0
%
2
33.
3%
2.0
%
2
2.6
%
2.0
%
4
4.0
%
4.0
%

%
3
60.
0%
3.0
%
0
.0
%
.0
%
4
5.3
%
4.0
%
7
7.0
%
7.0
%

%
5
100.
0%
5.0
%
6
100.
0%
6.0
%
76
100.
0%
76.0
%
100
100.
0%
100.
0%

Assistance of financial institution
Occa
vsiona
Rarel
Neve
Alwa
ys
often
lly
y
r
Total
Count
3
3
0
3
0
9
% within merge with
33.3
33.3
33.3
100.0
.0%
.0%
other business
%
%
%
%
% of Total
3.0%
3.0%
.0%
3.0%
.0%
9.0%
Count
0
2
2
0
0
4
% within merge with
50.0
50.0
100.0
.0%
.0%
.0%
other business
%
%
%
% of Total
.0%
2.0%
2.0%
.0%
.0%
4.0%
Count
0
3
0
0
2
5
% within merge with
60.0
40.0
100.0
.0%
.0%
.0%
other business
%
%
%
% of Total
.0%
3.0%
.0%
.0%
2.0%
5.0%
Count
0
4
0
0
2
6
% within merge with
66.7
33.3
100.0
.0%
.0%
.0%
other business
%
%
%
% of Total
.0%
4.0%
.0%
.0%
2.0%
6.0%
Count
19
14
11
4
28
76
% within merge with
25.0
18.4
14.5
36.8
100.0
5.3%
other business
%
%
%
%
%
% of Total
19.0
14.0
11.0
28.0
76.0
4.0%
%
%
%
%
%
Count
22
26
13
7
32
100
% within merge with
22.0
26.0
13.0
32.0
100.0
7.0%
other business
%
%
%
%
%
% of Total
22.0
26.0
13.0
32.0
100.0
7.0%
%
%
%
%
%
Source of capital
vOwned
Bank
capital
Total
Count
20
8
2
30
% within nature of business
100.0
66.7%
26.7%
6.7%
industry
%
% of Total
20.0%
8.0%
2.0%
30.0%

84.
87

Chisquar
e

.28
7

СТР 25-52

ure
of
busi
nes
s
ind
ustr
y

Manuf
acturin
g
Food

Other

Total

Servi
ce
Correl
ation
Natu
re of
busi
ness
indu
stry

Man
ufact
uring
Food

Other

34.98
0

Chisquare

.141

.216

36

Natu
re of
busin

Count
% within nature of
business industry
% of Total
Count
% within nature of
business industry
% of Total
Count

Manuf
acturin
g

Count
% within nature of
business industry
% of Total

Food

% within nature of
business industry
% of Total

Count

0
.0%

29.0%
6

31.0%
0

.0%
0

100.0%

.0%

.0%

6.0%
0

.0%
2

.0%
2

.0%

50.0%

50.0%

.0%
55

2.0%
41

2.0%
4

55.0%

41.0%

4.0%

55.0%

41.0%

4.0%

Loan available on time
Occa
Vsiona
Rarel
often
lly
y
4

20

.0%

13.3
%

.0%

4.0%

16
26.7
%
16.0
%
0

9
15.0
%

.0%

.0%

.0%
2
50.0
%
2.0%

.0%
0
.0%

.0%

.0%

18

13

9.0%
0

60
100.0
%
60.0%
6
100.0
%
6.0%
4
100.0
%
4.0%
100
100.0
%
100.0
%
Nev
er

2

66.7
%
20.0
%
32
53.3
%
32.0
%
6
100.0
%
6.0%
0

Count
% within nature of
business industry
% of Total

Count

31
51.7%

0

% within nature of
business industry
% of Total

Servic
e

29
48.3%

Alwa
ys

Count

% within nature of
business industry
% of Total

Total

Corre
lation

Count
% within nature of business
industry
% of Total
Count
% within nature of business
industry
% of Total
Count
% within nature of business
industry
% of Total
Count
% within nature of business
industry
% of Total

35.677

Total

4

30

0

13.
3%
4.0
%
3
5.0
%
3.0
%
0

.0%

.0%
.0%
0

.0%

.0%
2
50.0
%
2.0%

.0%

100.0
%
30.0
%
60
100.0
%
60.0
%
6
100.0
%
6.0%
4
100.0
%
4.0%

58

4

7

100

6.7%
2.0%
0
.0%
.0%

.0%

Chisquar
e

Cor
rela
tion

44.60
0

.14
1

18.0
13.0
58.0
7.0
100.0
4.0%
%
%
%
%
%
18.0
13.0
58.0
7.0
100.0
4.0%
%
%
%
%
%
Assistance of financial institution
Chisquare
Occa
Alwa
vsiona Rarel Neve
ys
often
lly
y
r
Total
0

4

8

4

14

30

.0%

13.3
%

26.7
%

13.3
%

.0%

4.0%

8.0%

4.0%

20
33.3
%
20.0
%
0

20
33.3
%
20.0
%
0

3

3

5.0%

5.0%

3.0%

3.0%

2

0

46.7
%
14.0
%
14
23.3
%
14.0
%
4

100.0
%
30.0
%
60
100.0
%
60.0
%
6

37.799

Corr
elatio
n

.200

37
37
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ess
indus
try

% within nature of
business industry
% of Total
Other

Total

Form
of
orga
nizati
on

Count
% within nature of
business industry
% of Total
Count
% within nature of
business industry
% of Total
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.0%

.0%

33.3
%

.0%

66.7
%

100.0
%

.0%

.0%

2.0%

.0%

4.0%

6.0%

2
50.0
%

2
50.0
%

0

0

0

.0%

.0%

.0%

4
100.0
%

2.0%

2.0%

.0%

.0%

.0%

4.0%

22
22.0
%
22.0
%

26
26.0
%
26.0
%

13
7
13.0
7.0%
%
13.0
7.0%
%
Source of capital

32
32.0
%
32.0
%

100
100.0
%
100.0
%

Owned
42

Bank
21

V-capital
0

66.7%

33.3%

.0%

42.0%
11

21.0%
18

.0%
2

35.5%

Sole
propri
etorshi
p

Count
% within form of
organization
% of Total

Partne
rship

Count
% within form of
organization
% of Total
Count
% within form of
organization
% of Total
Count
% within form of
organization
% of Total

58.1%

6.5%

11.0%
2

18.0%
0

2.0%
0

100.0%

.0%

.0%

2.0%
0

.0%
2

.0%
0

.0%

100.0%

.0%

Count
% within form of
organization
% of Total

.0%
0

2.0%
0

.0%
2

.0%

.0%

100.0%

Private
limited
Public
limited

Cooperati
ve
society
Total

Count
% within form of
organization
% of Total

.0%
55

.0%
41

2.0%
4

55.0%

41.0%

4.0%

55.0%

41.0%

4.0%

Loan available on time

Sole
proprie
torship

Form
of
organ
izatio
n

38

Partner
ship

Count
% within
form of
organization
% of Total
Count
% within
form of
organization
% of Total

Alwa
ys
8
12.7
%

Voften
6
9.5%

Total
63
100.0
%
63.0%
31
100.0
%
31.0%
2
100.0
%
2.0%
2
100.0
%
2.0%
2
100.0
%
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Private
limited

Public
limited

Chisquare

Corr
elatio
n

Cooperati
ve
society
Total

62.311

2.0%
100
100.0
%
100.0
%

Occasio
nally
45

Rare
ly
4

Ne
ver
0

Tota
l
63

71.4%

6.3
%

.0
%

100.
0%

.0
%
7

63.0
%
31

8.0%

6.0%

45.0%

6

7

11

4.0
%
0

19.4
%

22.6
%

35.5%

.0%

22.
6%

100.
0%

6.0%

7.0%

11.0%

.0%

7.0

31.0

Chi
squ
are

Cor
rela
tion

45.
39

.21
3

38

Total

2

0

.0%

.0%

100.0%

.0%

.0%

.0%

2.0%

.0%

%
0

%
2

.0
%

100.
0%

.0
%
0

2.0
%
2

.0
%

100.
0%

.0
%
0

2.0
%
2

.0
%

100.
0%
2.0
%
100

0

0

0

100.0
%

.0%

.0%

.0%

2.0%

.0%

.0%

.0%

Count
% within
form of
organization
% of Total

2

0

0

0

100.0
%

.0%

.0%

.0%

2.0%

.0%

.0%

.0%

18

13

58

4

.0
%
7

18.0
%

13.0
%

58.0%

4.0
%

7.0
%

100.
0%

18.0
%

13.0
%

58.0%

4.0
%

7.0
%

100.
0%

Count
% within form
of organization
% of Total

Partnersh
ip

Count
% within form
of organization
% of Total

Private
limited

Count
% within form
of organization
% of Total
Count
% within form
of organization
% of Total
Count
% within form
of organization
% of Total
Count
% within form
of organization
% of Total

Cooperative
society

0

2

Sole
proprietor
ship

Public
limited

0

Count
% within
form of
organization
% of Total

Count
% within
form of
organization
% of Total

.525

Form
of
orga
nizati
on

Count
% within
form of
organization
% of Total

Alwa
ys
16
25.4
%
16.0
%
4
12.9
%

Assistance of financial institution

13

0

41.9%

.0%

4.0%

13.0%

.0%

0

0

0

Rar
ely
2
3.2
%
2.0
%
5
16.
1%
5.0
%
0

.0%

.0%

.0%

.0%

.0%
0

.0%
2
100.0
%
2.0%
0

.0%
0

.0%
0

2
100.0
%
2.0%
0

.0%

.0%

.0%

.0%
0

.0%
0

.0%
0

.0%

.0%

.0%

.0%

.0%
26

.0%
13

26.0%

13.0%

26.0%

13.0%

.0%
7
7.0
%
7.0
%

.0%
32
32.0
%
32.0
%

.0%
.0%
2
100.0
%
2.0%
22
22.0
%
22.0
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There are total 100 respondents. Among them 36(36.0%) are inside
town, and 64(64.0%) respondents are industrial estate. The total 36(36.0%)
are inside town in which 24(66.7.0%) respondents have owned capital,
10(27.8%) have a bank capital, and 2(5.6%) have a venture capital and the
total 64(64.0%) respondents are from industrial estate in which 31(48.4%)
respondents have owned capital, 31(48.4%) have bank capital, and 2(3.1%)
have venture capital. The calculated value of chi square is 4.131 and
tabulated value of chi-square for degree of freedom 2 at 5% level of
significance is 5.99. Since calculated value of chi-square is less than
tabulated value therefore the null hypothesis is accepted. It means the
variable “Location of unit” & the variable “Source of capital” is independent.
The value coefficient of correlation is .062 it means there is positive and less
significant correlation between the variable “Location of unit” & the
variable “Source of capital”.
There are total 100 respondents. Among them 36(36.0%) are inside
town, and 64(64.0%) respondents are industrial estate. The total 36(36.0%)
are inside town in which 0(0%) respondents say always, 6(16.7%)
respondents say very often, 24(66.7%) respondents say occasionally,
2(5.6%) respondents say rarely and 4(11.1%) respondents say never and the
total 64(64.0%) respondents are industrial estate in which 18(28.1%)
respondents say always, 7(10.9%) respondents say very often, 34(53.1%)
respondents say occasionally, and 2(3.1%) respondents say rarely and
3(4.7%) respondents say never. The calculated value of chi square is 13.134
and tabulated value of chi-square for degree of freedom 4 at 5% level of
significance is 9.48. Since calculated value of chi-square is more than
tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means the variable
“Location of unit” & the variable “Loan available on time” is dependent. The
value coefficient of correlation is -.305 it means there is negative and less
significant correlation between the variable “Location of unit” & the
variable “Loan available on time”.
There are total 100 respondents. Among them 36(36.0%) are inside
town, and 64(64.0%) respondents are from industrial estate. The total
36(36.0%) are inside town in which 0(0%) respondents say always, 6(16.7%)
respondents say very often, 8(22.2%) respondents say occasionally,
4(11.1%) respondents say rarely and 18(50.0%) respondents say never . The
total 64(64.0%) respondents are industrial estate, 22(34.4%) respondents say
always, 20(31.2%) respondents say very often, 5(7.8%) respondents say
occasionally, 3(4.7%) respondents say rarely and 14(21.9%) respondents say
never. The calculated value of chi square is 24.993 and tabulated value of
chi-square for degree of freedom 4 at 5% level of significance is 9.48. Since
calculated value of chi-square is more than tabulated value therefore the null
hypothesis is rejected. It means the variable “Location of unit” & the
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variable “Assistance of financial institution” is dependent. The value
coefficient of correlation is -.444, it means there is negative and moderate
significant correlation between the variable Location of unit” &
“Assistance of financial institution”.
There are total 100 respondents. Among them 46 (46%) are strongly
agree, 20(20%) respondents are agree, 2(2%) respondents are neutral,
13(13%) respondents are disagree, and 19(19%) are strongly disagree. The
total 46 (46%) are strongly agree in which 28(60.9%) have owned capital,
14(30.4%) have bank capital, and 4(8.7%) have venture capital, the total
20(20%) respondents are agree in which 9(45.0%) have owned capital,
11(55.0%) have bank capital, and 0(0.0%) have venture capital. The total
2(2%) respondents are neutral in which 2(100.0%) have owned capital,
0(0.0%) have bank capital and 0(0.0%) have venture capital. 13(13%)
respondents are disagree in which 5(38.5%) have owned capital, 8(61.5%)
have bank capital, and 0(0.0%) have venture capital. 19(19%) are strongly
disagree in which 11(57.9%) have owned capital, 8(42.1%) have bank
capital, and 0(0.0%) have venture capital. The calculated value of chi square
is 11.131 and tabulated value of chi-square for degree of freedom 8 at 5%
level of significance is 12.59. Since calculated value of chi-square is less
than tabulated value therefore the null hypothesis is accepted. It means the
variable “Increasing size of business” & the variable “Source of capital” is
independent. The value coefficient of correlation is -.090 it means there is
negative and less significant correlation between the variable “Increasing
size of business” & the variable “Source of capital”.
There are total 100 respondents. Among them 46 (46%) are strongly
agree, 20(20%) respondents are agree, 2(2%) respondents are neutral,
13(13%) respondents are disagree, and 19(19%) are strongly disagree. The
total 46 (46%) are strongly agree in which 16(34.8%) respondents say
always, 9(19.6%) respondents say very often, 9(10.0%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 12(26.1%) respondents say
never . The total 20(20%) respondents are agree in which 0(0.0%)
respondents say always, 12(60.0%) respondents say very often, 2(10.0%)
respondents say occasionally, 2(10.0%) respondents say rarely and 4(20.0%)
respondents say never. The total 2(2%) respondents are neutral in which
0(0%) respondents say always, 0(0.0%) respondents say very often, (0.0%)
respondents say occasionally and 0(0.0%) respondents say rarely and
2(100.0%) respondents say never. The total 13(13%) respondents are
disagree in which 6(46.2%) respondents say always, 2(15.4%) respondents
say very often, 0(0.0%) respondents say occasionally, 0(0.0%) respondents
say rarely and 5(38.5%) respondents say never. The total 19(19%)
respondents are strongly disagree in which 0(0.0%) respondents say always,
3(15.8%) respondents say very often, 2(10.5%) respondents say
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occasionally, 5(26.3%) respondents say rarely and 9(47.4%) respondents say
never. The calculated value of chi square is 51.576 and tabulated value of
chi-square for degree of freedom 16 at 5% level of significance is 26.29.
Since calculated value of chi-square is more than tabulated value therefore
the null hypothesis is rejected. It means the variable “Increasing size of
business” & the variable “Assistance of financial institution” is dependent.
The value coefficient of correlation is .288 it means there is positive and less
significant correlation between the variable “Increasing size of business” &
the variable “Assistance of financial institution”.
There are total 100 respondents. Among them 46 (46%) are strongly
agree, 20(20%) respondents are agree, 2(2%) respondents are neutral,
13(13%) respondents are disagree, and 19(19%) are strongly disagree. The
total 46 (46%) are strongly agree in which 7(15.2%) respondents say always,
6(13.0%) respondents say very often, 28(60.9%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 5(10.9%) respondents say
never . The total 20(20%) respondents are agree in which 2(10.0%)
respondents say always, 5(25.0%) respondents say very often, 9(45.0%)
respondents say occasionally, 2(10.0%) respondents say rarely and 2(10.0%)
respondents say never. The total 2(2%) respondents are neutral in which
0(0%) respondents say always, 0(0.0%) respondents say very often,
2(100.0%) respondents say occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and
0(0.0%) respondents say never. The total 13(13%) respondents are disagree
in which 3(23.1%) respondents say always, 2(15.4%) respondents say very
often, 8(61.5%) respondents say occasionally, 0(0.0%) respondents say
rarely and 0(0.0%) respondents say never. The total 19(19%) respondents are
strongly disagree out of which 6(31.6%) respondents say always, 0(0.0%)
respondents say very often, 11(57.9%) respondents say occasionally,
2(10.5%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say never. The
calculated value of chi square is 19.572 and tabulated value of chi-square for
degree of freedom 16 at 5% level of significance is 26.29. Since calculated
value of chi-square is less than tabulated value therefore the null hypothesis
is accepted. It means the variable “Increasing size of business” & the
variable “Loan available on time” is independent. The value coefficient of
correlation is -.144 it means there is negative and less significant correlation
between the variable “Increasing size of business” & the variable “Loan
available on time”.
There are total 100 respondents. Among them 12(12%) are strongly
agree, 19(19%) respondents are agree, 9(9%) respondents are neutral, 6(6%)
respondents are disagree, and 54(54%) are strongly disagree. The total
12(12%) are strongly agree out of which 10(83.3%) have owned capital,
2(16.7%) have bank capital, and 0(0.0%) have venture capital. The total
19(19%) respondents are agree in which 13(68.4%) have owned capital,
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4(21.1%) have bank capital, and 2(10.5%) have venture capital. The total
9(9%) respondents are neutral out of which 2(22.2%) have owned capital,
7(77.8%) have bank capital, and 0(0.0%) have venture capital. 6(6%)
respondents are disagree out of which 4(66.7%) have owned capital,
2(33.3%) have bank capital, and 0(0.0%) have venture capital. 59(59%) are
strongly disagree in which 26(48.1.0%) have owned capital, 26(48.1%) have
bank capital, and 2(3.7%) have venture capital. The calculated value of chi
square is 15.161 and tabulated value of chi-square for degree of freedom 10
at 5% level of significance is 18.30 Since calculated value of chi-square is
less than tabulated value therefore the null hypothesis is accepted. It means
the variable “Acquire other business in same industry” & the variable
“Source of capital” is independent. The value coefficient of correlation is
.103 it means there is positive and less significant correlation between the
variable “Acquire other business in same industry” & the variable
“Source of capital”.
There are total 100 respondents. Among them 8(8%) are strongly
agree, 20(20%) respondents are agree, 9(9%) respondents are neutral, 4(4%)
respondents are disagree, and 59(59%) are strongly disagree. The total 8(8%)
are strongly agree out of which 3(37.50%) respondents say always, 0(0.0%)
respondents say very often, 5(62.5%) respondents say occasionally, 0(0.0%)
respondents say rarely and 0(0%) respondents say never. 20(20%)
respondents are agree in which 6(30.0%) respondents say always, 2(10%)
respondents say very often, 8(40%) respondents say occasionally, 2(10%)
respondents say rarely and 2(10%) respondents say never. The total 9(9%)
respondents are neutral out of which 0(0%) respondents say always,
2(22.2%) respondents say very often, 7(77.8%) respondents say
occasionally, 0(0%) respondents say rarely and 0(0%) respondents say never.
The total 4(4%) respondents are disagree in which 0(0.0%) respondents say
always, 0(0%) respondents say very often, 2(50%) respondents say
occasionally, 2(50%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say
never. The total 59(59%) respondents are strongly disagree out of which
9(15.3%) respondents say always, 9(15.3%) respondents say very often,
36(61%) respondents say occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and
5(8.5%) respondents say never. The calculated value of chi square is 50.829
and tabulated value of chi-square for degree of freedom 16 at 5% level of
significance is 26.29. Since calculated value of chi-square is more than
tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means the variable
“Acquire other business in same industry” & the variable “Loan available on
time” is dependent. The value coefficient of correlation is -.487 it means
there is negative and moderate significant correlation between the variable
“Acquire other business in same industry” & the variable “Loan
available on time”.
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There are total 100 respondents. Among them 12(12%) are strongly
agree, 19(19%) respondents are agree, 9(9%) respondents are neutral, 6(6%)
respondents are disagree, and 54(54%) are strongly disagree. The total 12
(12%) are strongly agree in which 2(16.7%) respondents say always,
0(0.0%) respondents say very often, 2(16.7%) respondents say occasionally,
2(16.7%) respondents say rarely and 6(50.0%) respondents say never.
19(19%) respondents are agree in which 3(15.8%) respondents say always,
4(21.1%) respondents say very often, 0(0.0%) respondents say occasionally,
2(10.5%) respondents say rarely and 10(52.6%) respondents say never. The
total 9(9.0%) respondents are neutral out of which 0(0%) respondents say
always, 5(55.6%) respondents say very often, 4(44.4%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say
never. The total 6(6%) respondents are disagree out of which 0(0.0%)
respondents say always, 2(33.3%) respondents say very often, 0(0.0%)
respondents say occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 4(66.7%)
respondents say never. The total 54(54%) respondents are strongly disagree
out of which 17(31.5%) respondents say always, 15(27.8%) respondents say
very often, 7(13.0%) respondents say occasionally, 3(5.6%) respondents say
rarely and 12(22.2%) respondents say never. The calculated value of chi
square is 36.366 and tabulated value of chi-square for degree of freedom 16
at 5% level of significance is 26.29. Since calculated value of chi-square is
more than tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means
the variable “Acquire other business in same industry” & the variable
“Assistance of financial institution” is dependent. The value coefficient of
correlation is -.290 it means there is negative and less significant correlation
between the variable “Acquire other business in same industry” & the
variable “Assistance of financial institution”.
There are total 100 respondents. Among them 9(9%) are strongly
agree, 4(4%) respondents are agree, 5(5%) respondents are neutral, 6(6%)
respondents are disagree, and 76(76%) are strongly disagree. The total 9(9%)
are strongly agree in which 0(0.0%) have owned capital, 9(100%) have bank
capital, and 0(0.0%) have venture capital. The total 4(4%) respondents are
agree in which 4(100%) have owned capital, 0(0.0%) have bank capital, and
0(0.0%) have venture capital. The total 5(5%) respondents are neutral in
which 2(40.0%) have owned capital, 3(60.0%) have bank capital, and
0(0.0%) have venture capital. 6(6%) respondents are disagree, in which
4(66.7%) have owned capital, 2(33.3%) have bank capital, and 0(0.0%) have
venture capital. 76(76%) are strongly disagree out of which 45(59.2%) have
owned capital, 27(35.5%) have bank capital, and 4(5.3%) have venture
capital. The calculated value of chi square is 18.647 and tabulated value of
chi-square for degree of freedom 10 at 5% level of significance is 18.30.
Since calculated value of chi-square is more than tabulated value therefore

44

44

СТР 25-52

the null hypothesis is rejected. It means the variable “Merge with other
business” & the variable “Source of capital” is dependent. The value
coefficient of correlation is -.069 it means there is negative and less
significant correlation between the variable “Merge with other business” &
the variable “Source of capital”.
There are total 100 respondents. Among them 9(9%) are strongly
agree, 4(4%) respondents are agree, 5(5%) respondents are neutral, 6(6%)
respondents are disagree, and 76(76%) are strongly disagree. The total 9
(9%) are strongly agree in which 9(100.0%) respondents say always,
0(0.0%) respondents say very often, 0(0.0%) respondents say occasionally,
0(0.0%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say never. The total
4(4%) respondents are agree in which 0(0.0%) respondents say always,
0(0.0%) respondents say very often, 4(100.0%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say
never. The total 5(5%) respondents are neutral in which 0(0%) respondents
say always, 0(0.0%) respondents say very often, 2(40.0%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 3(60.0%) respondents say
never. The total 6(6%) respondents are disagree in which 0(0.0%)
respondents say always, 0(0.0%) respondents say very often, 4(66.7%)
respondents say occasionally, 2(33.3%) respondents say rarely and 0(0.0%)
respondents say never. The total 76(76%) respondents are strongly disagree
out of which 9(11.8%) respondents say always, 13(17.1%) respondents say
very often, 48(63.2%) respondents say occasionally, 2(2.6%) respondents
say rarely and 4(5.3%) respondents say never. The calculated value of chi
square is 84.873 and tabulated value of chi-square for degree of freedom 16
at 5% level of significance is 26.29. Since calculated value of chi-square is
more than tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means
the variable “Merge with other business” & the variable “Loan available on
time” is dependent. The value coefficient of correlation is .287 it means there
is positive and less significant correlation between the variable “Merge with
other business” & the variable “Loan available on time”.
There are total 100 respondents. Among them 9(9%) are strongly
agree, 4(4%) respondents are agree, 5(5%) respondents are neutral, 6(6%)
respondents are disagree, and 76(76%) are strongly disagree. The total 9
(9%) are strongly agree in which 3(33.3%) respondents say always,
3(33.3%) respondents say very often, 0(0.0%) respondents say occasionally,
3(33.3%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say never. 4(4%)
respondents are agree in which 0(0.0%) respondents say always, 2(50.0%)
respondents say very often, 2(50.0%) respondents say occasionally, 0(0.0%)
respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say never. The total 5(5%)
respondents are neutral out of which 0(0%) respondents say always,
3(60.0%) respondents say very often, 0(0.0%) respondents say occasionally,
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0(0.0%) respondents say rarely and 2(40.0%) respondents say never. The
total 6(6%) respondents are disagree out of which 0(0.0%) respondents say
always, 4(66.7%) respondents say very often, 0(0.0%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 2(33.3%) respondents say
never. The total 76(76%) respondents are strongly disagree out of which
19(25.0%) respondents say always, 14(18.4%) respondents say very often,
11(14.5%) respondents say occasionally, 4(5.3%) respondents say rarely and
28(36.8%) respondents say never. The calculated value of chi square is
34.980 and tabulated value of chi-square for degree of freedom 16 at 5%
level of significance is 26.29. Since calculated value of chi-square is more
than tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means the
variable “Merge with other business” & the variable “Assistance of financial
institution” is dependent. The value coefficient of correlation is .141 it means
there is positive and less significant correlation between the variable “Merge
with other business” & the variable “Assistance of financial institution”.
There are total 100 respondents. Among them 30(30%) are in service,
60(60%) respondents are in manufacturing, 6(6%) respondents are in food
and 4(4%) respondents are in other business. The total 30(30%) are in
service out of which 20(66.7%) have owned capital, 8(26.7%) have bank
capital, and 2(6.7%) have venture capital. 60(60%) respondents are in
manufacturing business in which 29(48.3%) have owned capital, 31(51.7%)
have bank capital, and 0(0.0%) have venture capital. The total 6(6%)
respondents are in food in which 6(100.0%) have owned capital, 0(0.0%)
have bank capital, and 0(0.0%) have venture capital. 4(4%) respondents are
in other business in which 0(0.0%) have owned capital, 2(50.0%) have bank
capital, and 2(50.0%) have venture capital, The calculated value of chi
square is 35.677 and tabulated value of chi-square for degree of freedom 6 at
5% level of significance is 12.59. Since calculated value of chi-square is
more than tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means
the variable “Nature of business industry” & the variable “Source of capital”
is dependent. The value coefficient of correlation is .216 it means there is
positive and less significant correlation between the “Nature of business
industry” & the variable “Source of capital”.
There are total 100 respondents. Among them 30(30%) are in service,
60(60%) respondents are in manufacturing, 6(6%) respondents are in food,
4(4%) respondents are in other business. The total 30(30%) are in service in
which 0(0.0%) respondents say always, 4(13.3%) respondents say very
often, 20(66.7%) respondents say occasionally, 2(6.7%) respondents say
rarely and 4(13.3%) respondents say never. 60(60%) respondents are in
manufacturing business in which 16(26.7%) respondents say always,
9(15.0%) respondents say very often, 32(53.3%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 3(5.0%) respondents say
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never. The total 6(6%) respondents are in food in which 0(0%) respondents
say always, 0(0.0%) respondents say very often, 6(100.0%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say
never. The total 4(4%) respondents are in other business out of which
2(50.0%) respondents say always, 0(0.0%) respondents say very often,
0(0.0%) respondents say occasionally, 2(50.0%) respondents say rarely and
0(0.0%) respondents say never. The calculated value of chi square is 44.600
and tabulated value of chi-square for degree of freedom 12 at 5% level of
significance is 21.02. Since calculated value of chi-square is more than
tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means the variable
“Nature of business industry” & the variable “Loan available on time” is
dependent. The value coefficient of correlation is -.141 it means there is
negative and less significant correlation between the “Nature of business
industry” & the variable “Loan available on time”.
There are total 100 respondents. Among them 30(30%) are in service,
60(60%) respondents are in manufacturing, 6(6%) respondents are in food,
4(4%) respondents are in other business. The total 30(30%) are in service in
which 0(0.0%) respondents say always, 4(13.3%) respondents say very
often, 8(26.7%) respondents say occasionally, 4(13.3%) respondents say
rarely and 14(46.7%) respondents say never. The total 60(60%) respondents
are in manufacturing business in which 20(33.3%) respondents say always,
20(33.3%) respondents say very often, 3(5.0%) respondents say
occasionally, 3(5.0%) respondents say rarely and 14(66.7%) respondents say
never. The total 6(6%) respondents are in food out of which 0(0%)
respondents say always, 0(0.0%) respondents say very often, 2(33.3%)
respondents say occasionally 0(0.0%) respondents say rarely and 4(66.7%)
respondents say never. The total 4(4%) respondents are in other business in
which 2(50.0%) respondents say always, 2(50.0%) respondents say very
often, 0(0.0%) respondents say occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely
and 0(0.0%) respondents say never. The calculated value of chi square is
37.799 and tabulated value of chi-square for degree of freedom 12 at 5%
level of significance is 21.02. Since calculated value of chi-square is more
than tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means the
variable “Nature of business industry” & the variable “Assistance of
financial institution” is dependent. The value coefficient of correlation is .200 it means there is negative and less significant correlation between the
““Nature of business industry” & the variable “Assistance of financial
institution”
There are total 100 respondents. Among them 63(63%) are from the
sole proprietorship , 31(31%) respondents are from partnership , 2(2%)
respondents are from private limited , 2(2%) respondents are from public
Limited, and 2(2%) respondent are from co-operative society. The total
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63(63%) are from the sole proprietorship out of which 42(66.7%) have
owned capital, 21(33.3%) have bank capital and 0(0.0%) have venture
capital. 31(31%) respondents are from partnership out of which 11(35.5%)
have owned capital, 18(58.1%) have bank capital and 2(6.5%) have venture
capital. The total 2(2%) respondents are from private limited, in which
2(100.0%) have owned capital, 0(0.0%) have bank capital and 0(0.0%) have
venture capital. The total 2(2%) respondents are from public Limited in
which 0(0.0%) have owned capital, 2(100.0%) have bank capital and
0(0.0%) have venture capital. The total 2(2%) respondent are from cooperative society in which 0(0.0%) have owned capital, 0(0.0%) have bank
capital and 2(2.0%) have venture capital. The calculated value of chi square
is 62.311 and tabulated value of chi-square for degree of freedom 10 at 5%
level of significance is 18.30. Since calculated value of chi-square is more
than tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means the
variable “Form of organization” & the variable “Source of capital” is
dependent. The value coefficient of correlation is .525 it means there is
positive and moderate significant correlation between the “Form of
organization” & the variable “Source of capital”.
There are total 100 respondents. Among them 63(63%) are from the
sole proprietorship , 31(31%) respondents are from partnership , 2(2%)
respondents are from private limited , 2(2%) respondents are from public
Limited, and 2(2%) respondent are from co-operative society. 63(63%) are
from the sole proprietorship out of which 8(12.7%) respondents say always,
6(9.5%) respondents say very often, 45(71.4%) respondents say
occasionally, 4(6.3%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say
never. The total 31(31%) respondents are from partnership out of which
6(19.4%) respondents say always, 7(22.6%) respondents say very often,
11(35.5%) respondents say occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and
7(22.6%) respondents say never. The total 2(2%) respondents are from
private limited in which 0(0%) respondents say always, 0(0.0%) respondents
say very often, 2(2.0%) respondents say occasionally, 0(0.0%) respondents
say rarely and 0(0.0%) respondents say never. The total 2(2%) respondents
are from public Limited in which 2(100.0%) respondents say always,
0(0.0%) respondents say very often, 0(0.0%) respondents say occasionally,
0(0.0%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say never. The total
2(2%) respondent are from co-operative society, 2(100.0%) respondents say
always, 0(0.0%) respondents say very often, 0(0.0%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say
never. The calculated value of chi square is 45.399 and tabulated value of
chi-square for degree of freedom 16 at 5% level of significance is 26.29.
Since calculated value of chi-square is more than tabulated value therefore
the null hypothesis is rejected. It means the variable “Form of organization”
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& the variable “Loan available on time” is dependent. The value coefficient
of correlation is -.213 it means there is negative and less significant
correlation between the “Form of organization” & the variable “Loan
available on time”.
There are total 100 respondents. Among them 63(63%) are from the
sole proprietorship , 31(31%) respondents are from partnership , 2(2%)
respondents are from private limited , 2(2%) respondents are from public
Limited and 2(2%) respondent are from co-operative society. 63(63%) are
from the sole proprietorship in which 16(25.4%) respondents say always,
11(17.5%) respondents say very often, 13(20.6%) respondents say
occasionally, 2(3.2%) respondents say rarely and 21(33.3%) respondents say
never. The total 31(31%) respondents are from partnership in which
4(12.9%) respondents say always, 13(41.9%) respondents say very often,
0(0.0%) respondents say occasionally, 5(16.1%) respondents say rarely and
9(29.0%) respondents say never. The total 2(2%) respondents are from
private limited out of which 0(0%) respondents say always, 0(0.0%)
respondents say very often, 0(0.0%) respondents say occasionally, 0(0.0%)
respondents say rarely and 2(100.0%) respondents say never. The total
2(2%) respondents are from public Limited in which 0(0.0%) respondents
say always, 2(100.0%) respondents say very often, 0(0.0%) respondents say
occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and 0(0.0%) respondents say
never. The total 2(2%) respondent are from co-operative society in which
2(100.0%) respondents say always, 0(0.0%) respondents say very often,
0(0.0%) respondents say occasionally, 0(0.0%) respondents say rarely and
0(0.0%) respondents say never. The calculated value of chi square is 35.307
and tabulated value of chi-square for degree of freedom 16 at 5% level of
significance is 26.29. Since calculated value of chi-square is more than
tabulated value therefore the null hypothesis is rejected. It means the variable
“Form of organization” & the variable “Assistance of financial institution” is
dependent. The value coefficient of correlation is -.098 it means there is
negative and less significant correlation between the “Form of
organization” & the variable “Assistance of financial institution”.
CONCLUSION
The review of several pieces of literature shows that the financial
institutions are evident tools for entrepreneurship development due to the
various services they offer and the role they perform towards the
development of the economy. Financial institution can be a beneficial
strategy especially regarding its potential to contribute to entrepreneurial
development. There are many acclaimed benefits of finance that are yet to be
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examined empirically. One of such areas which require empirical
investigation is the relationship between the level of finance commitment
and the level of entrepreneurs’ satisfaction. Financial system affects the
economic growth on various ways. In the above analysis we have tabulated
variables. First, we have tabulated variable location of unit with source of
capital, loan availability on time, and assistance of financial institution. Most
respondents have owned source capital while on the availability of loan, they
said that they occasionally got a loan. They were not agreeing with the
assistance of financial institution. Another variable is increasing the size of
business versus the above mentioned variables. Another variable is acquiring
other business in the same industry versus the above mentioned variables.
Most respondents have owned source of capital while on the availability of
loan, they said that they occasionally got a loan. They were not agreeing with
the assistance of financial institution. Another variable is merger with other
business versus above mentioned variables. Most respondents have owned
source capital while on the availability of loan, they said that they
occasionally got a loan. They were not agreeing with the assistance of
financial institution. Another variable is the nature of business industry
versus the above mentioned variables. Maximum respondents have owned
source capital while on the availability of loan they said that they
occasionally got a loan. They were not agreeing with the assistance of
financial institution. Another variable is form of organization versus above
mentioned variables. Maximum respondents have owned source capital
while on the availability of loan, they said that they occasionally got a loan.
They were not agreeing with the assistance of financial institution.
Hence, from the above analysis it can be said that today we are in a
better position, as entrepreneurship in the field of economic growth is
increasing at a considerable rate. Effort is made as the economy has brought
a promise of fund availability to start a new venture, whether it is small scale
industry or medium. The Indian entrepreneurs have potential to participate in
the country’s GDP. But, unfortunately sometimes they have to face problems
regarding finance in their business. As we know, that fund is the soul of any
business and without financing, an entrepreneur cannot grow and persist in
the market.
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окружења, према подацима у периоду економске кризе
2008–2012. године. Дефинисане су пројекције раста
учешћа факторинга у бруто домаћем производу на
кратак, средњи и дуги рок. Емпиријска анализа је
показала да ће се тренд факторинга у водећим европским
земљама и контролној групи земаља из окружења
пресликати и на Србију. Поред тога, у раду је
анализирана улога и значај факторинга за развој малих и
средњих предузећа, где би већа употреба факторинг
послова имала за резултат решавање проблема
ликвидности.
Кључне речи: факторинг, финансијска криза, МСП,
проблем ликвидности, тренд развоја, Србија.
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
У време актуелне финансијске кризе, долази до ограничења
кредитне експанзије, до отежаног приступа средствима за
финансирање, посебно у случају банкарског краткорочног
финансирања привреде. Класификација, односно додељивање
категорије ризика малих и средњих предузећа (МСП) од стране банака
додатно отежава процес кредитирања. Лошија категорија ризика малих
и средњих предузећа онемогућава процес добијања зајма што
последично лоше утиче на ликвидност, развој и конкурентност
предузећа. Последњих година је евидентан пораст употребе
факторинга, као важног извора краткорочног финансирања обртних
средстава МСП. Факторинг представља зајмодавну технику која се
користи за финансирање МСП. Бројчано и финансијски,
најзаступљенији корисници факторинг производа у ЕУ су управо мала
и средња предузeћа.
Факторинг дефинишемо као финансијску услугу купопродаје
постојећег недоспелог или будућег краткорочног новчаног
потраживања, насталог по основу уговора о продаји робе или пружања
услуга у земљи и иностранству. Предмет факторинга може бити свако
постојеће недоспело или будуће, цело или делимично, краткорочно
новчано потраживање које је настало по основу уговора о продаји робе
или пружања услуга, закљученог између правних лица и предузетника
(Закон о факторингу, члан 2, 2013).
Предност факторинга у односу на остале облике краткорочног
финансирања огледа се у чињеници да се лакше и брже долази до
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ликвидних средстава (Vasilescu, 2010). Факторинг представља веома
важан извор краткорочног финансирања у свету, који се темељи на
откупу потраживања продавца по основу продате робе уз валуту,
односно одложено плаћање купцу. Факторинг је посао где је фактор
директно повезан са вредношћу основне активе зајмопримца, а не са
његовом кредитном способношћу. Вредност укупног потраживања је
увек већа од износа одобреног кредита, односно откупљеног
потраживања од стране фактора. Основна актива у факторингу је
потраживање од купца, које фактор (зајмодавац) откупљује уз одређени
дисконт. Тиме факторинг постаје или може бити посебно привлачан
високо ризичним МСП, а за превазилажење ризика потребна је висока
специјализација и добра правна подлога.
Факторинг као облик краткорочног финансирања има дугу
историју 4. Одређени истраживачи сматрају да се примарни појавни
облик факторинга јавља за време Хамурабија (Papadimitriou, Phillips и
Wray, 1994), док други сматрају да факторинг води порекло из времена
Римске империје (Rutberg, 1994). Трагове факторинга налазимо и у
Енглеској у XIV веку где се развијао са јачањем индустрије где
факторинг унапређује финансирање производње у вредности продате
робе. Данас на територији Европе, поред краткорочног извора
финансирања, факторинг послови обухватају и услугу наплате. Друга
врста факторинга заступљена је на територији САД и Аустралије, у
питању је asset-based lending где се при откупу потраживања као
колатерал служи опрема, основна средства или хартије од вредности и
на тај начин се превазилази проблем асиметричности информација.
У пракси постоје домаћи и међународни факторинг, као и
факторинг: са правом или без права на регрес (Закон о факторингу,
члан 11, 2013). Углавном, на развијеним финансијским тржиштима
факторинг се реализује без права на регрес, при чему фактор преузима
право потраживања као и целокупан ризик наплате, из разлога што
фактор нема регресно потраживање, уколико не дође до наплате
потраживања. Код факторинга са правом регреса, фактори има право
регресног потраживања према зајмопримцу за сваки изостанак наплате.
Дакле, губици се могу јавити само уколико купац није у стању да
надокнади дуг. Према свим моделима факторинга претпоставља се да
фактор има већу способност мониторинга и процене квалитета
потраживања из разлога формирања и извора великих база података о
перформансама плаћања. Факторинг као пословна конструкција је
вишедимензионалан, јер се у основи спајају различите функције (Јовић,
Етимолошко значење речи факторинг потиче од латинске речи facio што значи – онај
који чини.
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2002, стр. 283): функција финансирања (кредитна функција), функција
посредничког јемства (преузимање ризика од несолвентности),
функција пружања услуга (стандардизовани програм и услуге у
зависности од жеље клијента) и продајна функција (за клијента посао је
практично реализован и наплаћен).
У већини земаља ЕУ је приметан недостатак позитивне тржишне
свесности о финансијском послу какав је факторинг. У мањем броју
земаља, чланица ЕУ, постоји директна законска регулатива факторинг
послова, што не спречава да се и у осталим земљама ЕУ, на основу
осталих позитивних правних прописа, успешно не обављају активности
факторинга (Јовић, 2010).

факторинг послова који за резултат имају већу ликвидност сектора
МСП. Такође, коришћењем података о факторинг пословима
извешћемо закључак у којим секторима је факторинг у Србији био
најзаступљенији током претходних година.
Како модел сагледава кретања у периоду од настанка светске
економске кризе до данас, резултат истраживања је базиран на
шансама, могућностима и одговорима развоја у периоду након
рецесионе експанзије економског циклуса. Основна претпоставка
модела јесте израчунавање учешћа факторинга у бруто домаћем
производу (БДП) на кратак, средњи и дуги рок. Модел користи
пројекције раста бруто домаћег производа на основу извештаја Global
Economic Outlooka – GEO (видети табелу 1) и узима величине
апсолутне вредности факторинг послова пројектоване по просечној
међугодишњој стопи раста. Користећи податке за БДП и волумен
факторинг послова у периоду од настанка светске економске кризе
2008–2012. године за резултат модел предвиђа кретање учешћа
факторинга у БДП-у у периоду 2013–2020. године.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
У оквиру значаја и развоја и квантифицирања укупних ефеката
факторинга у Србији, користићемо поглед и тренд факторинга у 5
водећих економија Европе: Уједињеног Краљевства, Немачке,
Француске, Италије и Шпаније. Потом ћемо сагледати учешће и
активности факторинга у контролној групи земаља из окружења попут
Бугарске, Румуније, Мађарске и Хрватске. За узорак научног
истраживања користиће се подаци од стране економских статистика
европских институција и централних банака. Подаци за узорак у
методолошком оквиру истраживања су узети за период од 2008–2012.
године. На основу резултата у водећим европским економијама и
контролној групи земаља у моделу ће се дефинисати пројекције раста
учешћа факторинга у бруто домаћем производу. Тренд факторинга у
водећим европским земљама и контролној групи земаља из окружења
пресликаће се и на Србију где ће модел показати тренд развоја на
кратак, средњи и дуги рок. Такође, детерминисаће се улога и значај
факторинга за развој МСП.
Чињеница, да је у Србији средином 2013. године на снагу ступио
нови Закон о факторингу који би требало да повећа правну сигурност
свих учесника у факторинг пословима и отклони недоумице и правне
празнине у постојећој регулативи, биће укључена у модел пројекције
учешћа и заступљености факторинга као дела бруто домаћег производа.
Користећи јавно доступне податке 5 о компанијама и банкама које се
баве домаћим и међународним факторингом показаћемо предности
Пре свега Агенције за привредне регистре (која је новим законом о факторингу
надлежна за регистровање и праћење факторинг друштава), Привредне коморе Србије
– Београда, Народне банке Србије, Републичког завода за статистику и многих других
извештаја и билтена, финансијских извештаја....

5
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Табела 1 – Пројекције раста БДП-а од стране GEO за период 2013–2025.
године

ЕУ
Југоисточна
Европа

Актуелни
раст
2010–
2012
1.1

Предвиђање
раста 2013

Предвиђање
раста 2014

Пројектовани
раст 2014–
2019

0.2

1.4

1.4

Тренд
раста
2020–
2025
1.3

4.6

1.9

2.7

1.8

1.3

Извор – Global Economic Outlook 2014, February 2014 update report;
https://www.conference-board.org/data/globaloutlook.cfm
Горе наведени методолошки оквир истраживања за резултат ће
имати квантификовање ширих економских користи факторинга у свакој
економији и може се користити да се предвиди сценарио коришћења
факторинга као краткорочног инструмента финансирања у одређеним
временским роковима.
Претпоставке од којих се пошло у истраживању тренда развоја
факторинга у Србији огледају се у:
•

пресликавању тренда европских и светских земаља где се
из године у годину бележи раст факторинга,
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доћи ће до подстицања државе услед повећане правне
регулативе за већим учешћем факторинга у краткорочном
финансирању МСП, услед доношења новог Закона о
факторингу у Србији половином 2013. године и
у Србији ће у предстојећим годинама факторинг послови
бележити високе стопе раста.

У неким земљама, као што су САД, значај факторинга као
основног извора финансирања обртног капитала, посебно се истиче у
одређеним индустријским гранама, док је у европским земљама
распрострањен значај факторинга као основног извора обртног
капитала. Домаћи и међународни факторинг представљају главне
изворе финансирања у земљама у развоју. Као вид замене потраживања
за новац, факторинг снабдева МСП обртним капиталом.
Графикон 1 – Укупна заступљеност факторинга у свету

ЗНАЧАЈ И УЛОГА ФАКТОРИНГА – ГЛОБАЛНИ И
РЕГИОНАЛНИ ТРЕНДОВИ
Мала и средња предузећа могу остварити неколико предности по
основу факторинг послова у поређењу са традиционалним банкарским
финансирањем. Те предности укључују смањење кредитних губитака,
смањење кредитног ризика и наплате штете, а повећање ефикасности
функције наплате. Тиме руководство МСП има могућност да своју
пажњу усредсреди на производњу, трговину, маркетинг, набавку и
друге функције, које могу бити посебно атрактивне за мала и средња
предузећа. Способност да се МСП финансирају у виду аванса од фактор
друштава има значајне предности у односу на алтернативне облике
финансирања. Алтернативни облици финансирања, као што су
банкарско кредитирање, не могу бити увек доступна МСП поготово ако
је предузеће новоосновано 6, уколико има мали износ капитала, уколико
нема адекватно обезбеђење у виду хипотеке или јемства и уколико је
услед одређених параметара класификовано у лошију категорију ризика
од стране банака 7. У таквим условима отежаног краткорочног
кредитирања значајну улогу има факторинг. Једино што је потребан
услов јесте да МСП има квалитетно потраживање или квалитетан
пласман својих производа који је из одређених, углавном тржишних,
разлога уговорио са валутом за одложено плаћање. Предност
факторинга јесте брже одобрење средстава дисконтоване вредности
потраживања чиме комплетан ризик прелази на фактора. За МСП то
представља побољшану способност да унапреди продају, чак и у
периодима сезонских флуктуација у потражњи. Свакако, факторинг
јесте посао који се огледа у побољшању бржег обрта обртних
средстава, а тиме и побољшању ликвидности МСП.
6

Не послује 2 године или нема 2 завршна рачуна, што представља минималано
потребан услов за банкарско кредитирање.
7
Класификација банчиног клијента (по обавезном пропису НБС о класификацији
билансне активе банака) се врши на основу 4 параметра: профитна стабилност, рочна
усклађеност, адекватност токова готовине и остали финансијски критеријуми.
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Извор – FCI – Annual review 2013, Factor Chain International
Графикон 1 указује да су факторинг послови најзаступљенији у
Европи са 61%, на Азијском континенту са 27%, Америци са 9%,
Аустралији са 2% и Африци са 1% укупног светског факторинга.
Графикон 2 – Укупан обим факоринга у свету у последњих 25 година (у
милионима евра)

Извор – FCI – Annual review 2013, Factor Chain International
Укупан светски промет факторинг послова је достигао 1.303
млрд. евра у 2012. години, што чини пораст од 71,80% у односу на
2007. годину (Factors Chain International). На графикону 2 је приказан
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укупан светски обим факторинг послова и може се видети да факторинг
бележи константни раст у последњих 25 година.

Табела 3 – Волумен факторинг послова – земље у окружењу, осврт на
Србију (у милионима евра)

Табела 2 – Топ 5 земаља по величини обављених факторинг послова у
последњих 5 година (у милионима евра)
2008 бг 8
1.
Уједињен
о
Краљевст
во
2.
Францус
ка
3.
Италија
4.
Немачка
5.
Шпанија

188.0
00

2009

195.6
13

135.0
00

128.1
82

128.2
00
106.0
00
100.0
00

124.2
50
96.20
0
104.2
22

мгр
%

9

4,05

4,22

2010

226.2
43
153.2
52
143.7
45
129.5
36
112.9
09

мгр
%

15,6

19,6
15,7
34,7
8,34

2011

268.0
80
174.5
80
175.1
82
158.0
34
122.1
25

мгр
%

18,5

13,9
21,9
22
8,16

2012

291.2
00
186.4
94
181.8
78
157.4
20
124.0
36

мгр
%

8,62

6,82

раст
у
одно
су на
бг %

54,9

38,2

3,82

41,9

-

48,5

1,56

24

Извор – дело аутора на бази података FCI – Annual review 2013, Factor
Chain International

У табели 2 је приказано 5 европских економија са највећим
волуменом обављених факторинг трансакција у последњих 5 година.
Посматран период од 2008. године, тачније од момента настанка
светске економске (финансијске) кризе закључно са 2012. Посматран је
период финансијске кризе из разлога јер је у датим околностима
умногоме отежано банкарско кредитирање МСП. У приказаној табели
2008. година је узета као базна година и за свих 5 европских земаља је
мерен и међугодишњи раст факторинг трансакција. За посматрани
период резултат да је у односу на базну годину факторинг бележио
следеће стопе раста: Уједињено Краљевство 54,9%, Француска 38,2%,
Италија 41,9%, Немачка 48,5% и Шпанија 24%. У склопу анализе
највећи број факторинг компанија постоји у Великој Британији – 57,
затим у Италији – 35, Француској – 31, Мађарској – 26, Шпанији и
Немачкој по 21. Очекивани трендови у броју факторинг компанија су
различити у појединим земљама ЕУ.
8
9

1.
Румунија
2.
Бугарска
3.
Мађарск
а
4.
Хрватск
а
5. Србија

мгр
%

раст у
однос
у на
бг %

13,1

77

48,5

233,3

2.67
6

-

-

-

2.26
9

0

8,05

85,2

950

2,59

156,8

2008
- бг

2009

мгр
%

2010

мгр
%

1.65
0

1.40
0

-

1.80
0

28,6

450

340

-

550

61,8

3.20
0

2.52
0

-

3.33
9

32,5

2.81
7

-

2.10
0

2.45
0

16,6

2.79
3

14

2.26
9

370

410

10,8

500

22

926

2011

2.58
2
1.01
0

мгр
%

43,4
83,6

2012

2.92
0
1.50
0
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У табели 3 је приказан укупан волумен факторинг послова
земаља у окружењу у последњих 5 година са посебним освртом на
Србију. У табели 3 такође, посматра се период од 2008. године, тачније
од момента настанка светске економске (финансијске) кризе закључно
са 2012. годином. У посматраном периоду, као последицу финансијске
кризе имамо отежано банкарско кредитирање МСП. У приказаној
табели 2008. година је узета као базна година и за све земље у
окружењу заједно са Србијом мерен је међугодишњи раст факторинг
трансакција. За посматрани период резултат да је у односу на базну
годину факторинг бележио следеће стопе раста: Румунија 77%,
Бугарска 233,3%, Хрватска 8,05%, Србија 156,8%. Приметно је да
једино Мађарска не бележи раст у 2012. години у односу на базну
годину, али бележи међугодишњи раст у 2010. години 32,5% у односу
на 2010. годину, потом долази до пада волумена факторинг трансакција
што говори о нестабилности тржишта факторинга у тој земљи. Највећи
пораст значаја факторинга у посматраном периоду је забележен у
Румунији, Бугарској и Србији мада се то може образложити веома
ниским основама факторинг послова у базној години.

Базна година
Међугодишњи раст изражен у процентима рачунат према формули xт/xт-1 - 1 x 100

60

60

61
61

М. ЏЕЛЕТОВИЋ, М. МИЛОШЕВИЋ, С. НЕШИЋ

ЗНАЧАЈ И УЛОГА...

Табела 4 – Домаћи и међународни факторинг по државама у 2012.
години (у милионима евра)
1.
Уједињено
Краљевство
2.
Француска
3. Италија
4. Немачка
5. Шпанија
6. Румунија
7. Бугарска
8. Мађарска
9. Хрватска
10. Србија

Домаћи

удео %

Међународни

удео %

Укупно

271.675

93,3

19.525

6,7

291.200

152.658

81,9

33.836

19,1

186.494

143.374
120.230
111.411
2.240
1.275
2.332
2.153
750

78,8
76,4
89,8
76,7
85
87,1
94,9
78,9

38.504
37.190
12.625
680
225
344
116
200

21,2
23,6
10,2
23,3
15
12,9
5,1
21,1

181.878
157.420
124.036
2.920
1.500
2.676
2.269
950
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Србије. Доношење Закона о факторингу 11 иницирали су и подржали
представници МСП, односно привреде и факторинг компанија, пре
свега ради повећања правне сигурности свих учесника, отклањања
недоумица и правних празнина у постојећој регулативи, а све ради
стварања услова за додатно финансирање и повећање ликвидности
привреде, посебно сектора МСП, која традиционално имају отежан
приступ банкарским средствима.
Као резултат економске кризе и погоршања ликвидности у
реалном сектору, у последње три године, евидентна је појачана тражња
за факторингом што се може видети на графикону 3. Укупан промет
факторинг тржишта током 2012. године износио 950 милиона евра, што
представља троструко повећање у односу на промет од 370 милиона
евра који је остварен 2008. године.
Графикон 3 – Укупан обим факоринга у Србији у последњих 5 година
(у милионима евра)

Извор – дело аутора на бази података FCI – Annual review 2013, Factor
Chain International

У табели 4 је приказан процентни удео домаћег и међународног
факторинга укупног волумена факторинг трансакција у узорку
посматраних земаља и може се закључити да је у 2012. години
забележен већи удео домаћег факторинга.
РАЗВОЈ ФАКТОРИНГА У СРБИЈИ
Доношењем Закона о факторингу у уређује се област
факторинга, која до сада није била регулисана 10. До дана ступања
Закона на правну снагу нису постојала посебна и утврђена правила за
поступање, а ни контрола надлежних органа Републике Србије није
била регулисана, услед чега су уочени озбиљни проблеми у начину и
поступку реализације факторинг послова, обзиром да су се
примењивале само опште правне норме Закона о облигационим
односима. Факторинг, као инструмент финансирања обртног капитала
привреде, присутан је од 2005. године на финансијском тржишту

На графикону 4 је приказан удео факторинга као процента БДП
у периоду 2008–2012. године. На графикону се може видети константни
раст факторинга у уделу БДП у Србији где су запажени резултати:
1,13% учешћа у 2008. години, 1,42% учешћа у 2009. години, 1,79%

10
Закон о факторингу је ступио на правну снагу дана 24. 07. 2013. године, а на основу
Указа о проглашењу Закона усвојеног у скупштини Републике Србије и објављеног у
Службеном гласнику РС бр. 62/2013 од 16. 07. 2013.

11
Закон о факторингу је прописао обавезу успостављања Евиденције одобрења за
обављање послова факторингом, која ће се водити од стране Агенције за привредне
регистре, не и обавеза успостављања Регистра уговора о факторингу. Аутори сматрају
да је кроз лиценцирање обављања ове делатности свакако подигнут степен сигурности
друштава која обављају делатност факторинга.
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учешћа у 2010. години, 2,94% учешћа у 2011. години и 3,21% учешћа у
2012. години.

економија Европе: Уједињеног Краљевства, Немачке, Француске,
Италије и Шпаније.

Графикон 4 – Удео факторинга у Србији као проценат БДП у периоду
2008–2012. године

Графикон 5 – Учешће факторинга у БДП топ 5 земаља по величини
обављених факторинг послова – предвиђања за период 2013–2020.
године

Извор – дело аутора на бази података FCI и Eurostat 12
Факторинг ће у Србији представљати оптимално решење за
компаније које имају следеће карактеристике:
1) да припадају сектору малих и средњих предузећа,
2) да су новоосноване фирме са стабилним пословним односима,
3) да су фирме које немају адекватне колатерале, односно средства,
обезбеђења,
4) да су фирме које расту и развијају се,
5) да су им хитно потребна новчана средства,
6) да имају недовољан приступ другим средствима екстерног
финансирања,
7) да су фирме које се баве извозничким пословима.
ЕМПИРИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И
ДИСКУСИЈА
У оквиру значаја и развоја и квантифицирања укупних ефеката
факторинга, представљамо поглед и тренд факторинга у 5 водећих

Извор – дело аутора на бази модела дефинисаног у методолошком
оквиру истраживања
На бази резултата модела, у водећим европским економијама на
графикону 5 представљамо пројекције раста учешћа факторинга у бруто
домаћем производу. Тренд факторинга у водећим европским земљама
показује предвиђања развоја факторинга и учешћа у БДП на кратак,
средњи и дуги рок. Резултати до којих се дошло истраживањем,
показују да се учешће факторинг послова у БДП водећих европских
економија повећава у посматраном периоду 2013–2020. године.
На следећем графикону 6 представљамо учешће и активности
факторинга у контролној групи земаља из окружења попут Бугарске,
Румуније, Мађарске и Хрватске.

12
Графикон укључује податке у периоду 2008–2012. године о обиму факторинг
трансакција у Србији преузете од Factors Chain International-а и величини БДП Србије
израженог у текућим ценама преузете од Eurostat-а “изражене у милионима евра”.
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Графикон 6 – Учешће факторинга у БДП земаља у окружењу –
предвиђања за период 2013–2020. године
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Графикон 7 – Укупан обим кредита (у домаћој и страној валути)
пласиран привреди Србије у периоду 2008–2013. године (у милионима
дин.)

Извор – дело аутора на бази података НБС – квартални извештај 2013,
Народна банка Србије

Извор – дело аутора на бази модела дефинисаног у методолошком
оквиру истраживања
Резултати модела контролне групе земаља из окружења
Бугарске, Румуније, Мађарске и Хрватске показују да се учешће
факторинг послова у БДП повећава у посматраном периоду 2013–2020.
године.
Алтернативни облици финансирања, као што су банкарска
кредитирања, не могу бити увек доступна МСП уколико има мали
износ капитала, уколико нема адекватно обезбеђење у виду хипотеке
или јемства и уколико је услед одређених параметара класификовано у
лошију категорију ризика од стране банака. У таквим условима
отежаног краткорочног кредитирања, као и пословању у условима
финансијске кризе где банке смањују пласмане услед неликвидности
сектора привреде, значајну улогу има факторинг.

Резултати до којих се дошло истраживањем на графикону 7
показују да је у периоду од момента настанка светске финансијске
кризе укупан обим кредита пласираних привреди растао до 2012.
године, да би се у току 2013. године забележио значајан пад.
Истраживањем долазимо и до резултата краткорочног финансирања
привреде од стране банака, што је посебно значајно за факторинг, где се
2008–2010. године бележи раст краткорочног кредитирања, међутим у
периоду 2010–2013. краткорочно кредитирање бележи пад.
Управо у приказаним условима привредног амбијента у Србији и
чињеницом да је на снагу ступио нови Закон о факторингу средином
2013. године, проналази се шанса развоја факторинг послова у Србији
који ће за резултат имати свеукупно побољшање ликвидности сектора
МСП. Као резултат економске кризе и погоршања ликвидности у
реалном сектору, у последње три године, евидентна је појачана тражња
за факторинг пословима у Србији.
Графикон 8 – Учешће факторинга у БДП у Србији – предвиђања за
период 2013–2020. године

Извор – дело аутора на бази модела дефинисаног у методолошком
оквиру истраживања
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На основу резултата модела и дефинисаних хипотеза о развоју
факторинга у Србији, на графикону 8 представљамо пројекције раста
учешћа факторинга у бруто домаћем производу. Тренд факторинга у
Србији показује тренд развоја факторинга и учешћа у БДП на кратак,
средњи и дуги рок. Резултати до којих се дошло истраживањем,
показују да се учешће факторинг послова у БДП у Србији повећава у
посматраном периоду 2013–2020. године. Модел предвиђа да ће учешће
факторинга у БДП у 2013. години износити 4,09%, у 2015. години
6,15% док ће у 2020. години учешће бити 13,92%. Истраживање развоја
факторинга у Србији указује да ће према гранској структури, највеће
учешће у промету факторинга у Србији имати потраживања из сектора
трговине, услуга, индустрије, телекомуникација, грађевинарства,
фармације и пољопривредно прехрамбене индустрије 13.
У наредној табели приказују се предности, значај и улога факторинга у
Србији за побољшање ликвидности сектора МСП.

димензију због последица финансијске кризе. Мала и средња предузећа
се континуирано боре са проблемом ликвидности и пословним
губицима. У таквој ситуацији је отежано банкарско, како дугорочно,
тако и краткорочно кредитирање због високог ризика. Можемо да
закључимо да се предност факторинга у односу на остале облике
краткорочног финансирања огледа у чињеници да се лакше и брже
долази до ликвидних средстава. Факторинг представља веома важан
извор краткорочног финансирања у свету, који се темељи на откупу
потраживања продавца по основу продате робе уз валуту, односно
одложено плаћање купцу. Факторинг је посао где је фактор директно
повезан са вредношћу основне активе зајмопримца, а не са његовом
кредитном способношћу. Стога су потенцијали факторинг тржишта у
Србији на високом нивоу. Разлози су у очекиваним порастима обима
факторинг послова и недовољном обезбеђењу кредита од банака.
Факторинг је нарочито погодан за предузећа која имају добре
програме и квалитетне купце, али која, са друге стране, немају довољно
обртног капитала да финансирају дуге рокове наплате, а ни довољну
финансијску снагу да би се задуживали на финансијском тржишту под
повољнијим условима. Развој факторинга, подстакнут адекватном
регулативом и подизањем знања малих и средњих предузећа, утицаће
на бољу ликвидност, унапређење управљања потраживањима, као и
бољу кредитну способност предузећа.
Иако су факторинг компаније и даље високо специјализоване
институције, скоро све велике банке сада имају факторинг одељења. То
је омогућило индустрији факторинга да промовише своје услуге са
великим успехом и да раде за предузећа свих величина. Факторинг као
облик екстерног краткорочног финансирања је добро успостављен у
земљама у развоју, посебно у оним које су високо индустријализоване.
Може да се закључи да је факторинг флексибилнији финансијски
инструмент у односу на банкарски кредит, јер се заснива на процени
квалитета потраживања и купаца клијента, а не на његовој кредитној
способности. На тај начин, фактор може обезбедити финансирање чак и
ако је компанија нова или има слабу кредитну историју и
неодговарајући ток готовине. Финансирање на основу преноса
потраживања: уважава раст компаније и његове продаје, побољшава
ликвидност и билансну структуру, посредно утиче и на побољшање
кредитне способности клијента као услова за коришћење банкарских
средстава.
Факторинг је један од сегмената небанкарског финансијског
сектора који ће, уз лизинг и микрокредитне институције, наставити да
се развија у Србији, сада када је правни оквир адекватно регулисан.
Имајући у виду примере у домаћој пракси који указују на изузетно

Табела 5 – Предности коришћења факторинга у Србији за побољшање
ликвидности сектора МСП
ПРЕДНОСТИ
1. Олакшан приступ
финансирању
2. Финансијска
флексибилност

ЗНАЧАЈ И УЛОГА
Број докумената у процесу факторинг послова је
значајно мањи у односу на број докумената приликом
банкарског кредитирања
Факторинг послови омогућавају да се средства добијена
факторингом искористе, без обзира на тренутне
потребе МСП
Факторинг омогућава веома краткорочно финансирање
МСП на рокове од 30, 60, 90, до 180 дана без потребе
обезбеђивања додатних инструмената обезбеђења
Период за добијање готовине кроз финансирање
факторингом је много краћи, него кроз кредит
У процесу факторинга ризик од неплаћања се у
потпуности преноси на фактора

3. Обезбеђивање веома
кратких рокова
финансирања
4. Побољшање новчаних
токова
5. Заштита од могућег
неплаћања фактуре
Извор – дело аутора на бази истраживања улоге и значаја факторинга у

Србији

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Реални сектор у Србији треба посматрати кроз проблем
ликвидности предузећа који још увек у себи има макроекономску
13

Истраживање на бази извештаја о факторинг пословима Привредне коморе
Београда.
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неповољан положај малих и средњих предузећа у пословању са
појединим великм предузећима, закључује се да би већа употреба
факторинга допринела развоју и јачању сектора МСП. Неликвидност и
продужени рокови плаћања представљају један од највећих проблема
српске привреде, те даљи развој факторинга као алтернативног извора
финансирања може имати само позитиван допринос не само на микро
већ и на макро плану. То потврђује и снажан раст факторинга на
светском нивоу током последњих неколико година економске кризе.
На основу резултата модела и дефинисаних хипотеза о развоју
факторинга у Србији, представљамо раста учешћа факторинга у бруто
домаћем производу. Тренд факторинга у Србији предвиђа развој
факторинга и учешћа у БДП на кратак, средњи и дуги рок. Резултати до
којих се дошло истраживањем, показују да се учешће факторинг
послова у БДП у Србији повећава у посматраном периоду од 2013–
2020. године. Модел предвиђа да ће учешће факторинга у БДП у 2013.
години износити 4,09%, у 2015. години 6,15% док ће у 2020. години
учешће бити 13,92%.
Према последњим подацима НБС, у Србији су блокирана 58.892
правна лица, блокада износи око 173 милијарде динара, а просечан
период наплате потраживања 90–120 дана. Факторинг у 2013. години
бележи скоро милијарду евра промета, што је око три одсто БДП-а.
Евидентно је да постоји тражња за откупом потраживања, која видимо
из модела, бележиће раст из године у годину. Тренутно у Србији има 18
фирми које се баве факторингом, од тога само девет има потребан
капитал. Дакле, МСП у борбу против неликвидности би требало да
примењују послове факторинга не одричући се раста у условима
финансијске кризе. Закључићемо, да у развијеним земљама, факторинг
представља само један од видова подршке предузећима, док МСП, као
носиоци економског развоја и конкурентности Србије, морају да имају
сву подршку.
SUMMARY
THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF FACTORING IN
ENTERPRISE LIQUIDITY MANAGEMENT – THE
DEVELOPMENT TRENDS IN SERBIA

Serbia. Emphasising the importance of the development of factoring in
Serbia, we will cover the overview and trends for factoring usage in the five
leading economies of the Europe, as well as the activities of factoring in the
control group of countries in the region, according to the data during the
economic crisis of 2008-2012. We define the projections of growth of
factoring as percentage of GDP in the short, medium and long term. The
empirical analysis indicates that the trend of factoring in the leading European
countries and a control group of countries in the region, will reflect on Serbia.
In addition, the paper analyzes the role and the importance of factoring for
SMEs development, where the increase the use of factoring operations would
have resulted in solving the liquidity problem.
Keywords: factoring, financial crisis, SMEs, liquidity problem,
development trend, Serbia.
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АНАЛИЗА ОПТИМАЛНОСТИ ВАЛУТНОГ ПОДРУЧЈА
ЕУ
САЖЕТАК: Роберт Мандел је 1961. објавио свој чувени
чланак „Теорија о оптималном валутном подручју“ где је
представио своју идеју о оптималној валутној области.
Скоро 40 година касније, 1999, Европска унија (ЕУ) је
основала своју валутну област са заједничком валутом
евро, а од 2002. евро се користи као средство плаћања у
ЕУ. Од почетка процеса монетарне интеграције Европе
било је расправе да ли Европска монетарна уније (ЕМУ)
може бити квалификована као оптимално валутно
подручје и да ли је исправна одлука држава Европе о
увођењу заједничке валуте. Суочени са текућом кризом
заједничке валуте, овај скептицизам интензивира, па се
чини да је прави тренутак за дискусију о Теорији
оптималног валутног подручја (ОВП) као и за испитивање
критеријума за формирање заједничког валутног
подручја. На питање да ли је ЕМУ оптимално валутно
подручје, рад даје одговор заснован на анализи студије
случаја.
1
2
3
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Кључне речи: оптимално валутно подручје, монетарна
унија, критеријуми теорије о оптималном валутном
подручју

Од стварања Теорије о оптималном валутном подручју (ОВП)
прошло је скоро 55 година. Теоријом ОВП су се бавили многи светски
економисти, посебно анализом критеријума ОВП који се односе на
карактеристике економија које желе да уведу заједничку валуту.
Анализе везане за критеријуме о ОВП и даље су у центру расправа о
монетарној интеграцији.
Да ли формирати монетарну унију или не, односно да ли
формирати валутно подручје или не – питање је односа трошкова и
користи. Практично не постоји јасан одговор. Теорија оптималног
валутног подручја узима користи као задате и предлаже критеријуме на
основу којих треба да се оцене трошкови коришћења исте валуте.
Од настанка ЕМУ, често се тестирају критеријуми Теорије ОВП
како би се установило да ли их ЕМУ испуњава, а посебна пажња се
поклања новим чланицама ЕУ.
ШТА ЈЕ ОПТИМАЛНО ВАЛУТНО ПОДРУЧЈЕ И КОЈИ СУ
КРИТЕРИЈУМИ ТЕОРИЈЕ ОПТИМАЛНОГ ВАЛУТНОГ
ПОДРУЧЈА?
Оптимално валутно подручје (ОВП) се може дефинисати као
оптимално географско подручје са јединственом валутом, или неколико
валута са фиксним девизним курсом. Та јединствена валута или валуте
са фиксним девизним курсом флуктуирају у односу на све друге валуте.
Границе ОВП су границе земаља које учествују у валутном подручју. А
оптималност је дефинисана кроз различите карактеристике и
критеријуме ОВП, као што су цене и флексибилност плата, финансијска
интеграција, мобилност фактора производње, затим сличности шокова,
монетарни механизми и сл. Земље које формирају валутна подручја
очекују да ће користи од формирања валутног подручја премашити
трошкове. Имплицитно дефинисано, оптимално валутно подручје
представља валутну област чије користи од неопозивог фиксирања
курсева, односно прихватања заједничке валуте, премашују трошкове
одрицања од независног вођења монетарне политке и политике
девизног курса (Петровић, 2010, стр. 89).

anicican@gmail.com
miljana.barjaktarovic@alfa.edu.rs
ivannp.djurkovic@gmail.com
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Литература о теорији ОВП појављује се раних шездесетих
година, у периоду који карактерише бретонвудски девизни режим
(фиксни, али подесиви девизни курс), контрола кретања капитала, као и
почетак процеса европске интеграције. Mноге карактеристике ОВП су
проистекле из расправа аутора о фиксним девизним курсевима у односу
на флексибилне девизне курсеве, као и поређењу карактеристика
економија Европе и САД (Mongelli, 2008, стр. 2–3).
Развој теорије ОВП може се поделити у две епохе. Права епоха
обухвата период шездесетих и седамдесетих година 20 века када су
теоријска истраживања темељила на дефинисању економских
параметара на основу којих се одређивао положај географских граница
за девизне курсеве. Друга епоха се односи на период од седамдесетих
година до данас када се пажња посвећује трошковима и користима које
земље могу остварити ако одлуче да се придруже валутној унији.
(Horvath, Komarek, 2002, стр. 7).
Из раног периода теорије о оптималном валутном подручју
потичу следећи критеријуми:
a) Флексибилност цена и надница. Када су цена и наднице
флексибилне, како између тако и унутар земаља које желе да
уведу заједничку валуту, онда је смањен негативан утицај
могућих шокова на запосленост и инфлацију. То ће, заузврат,
смањити потребу за номинално прилагођавање девизног курса
(Friedman, 1953, стр. 193).
b) Мобилност фактора производње. Висок ниво интеграције
тржишта може смањити потребу за променом реалних цена
фактора и девизног курса (међу земљама партнерима) као
одговор на поремећаје. Мобилност фактора производње може
повећати и ефикасност и благостање (Mundell, 1961, стр. 657–
665). Односно, спољнотрговинска теорија указује на мобилност
фактора производње као нужност за повећање благостања
унутар слободног трговинског подручја односно уније. У
кратком року, мобилност ће бити скромна, али ће у дугом року
показати свој ефекат. Мобилност фактора је ограничена
брзином којом директне инвестиције генерише једна земља, а
апсорбује их друга. Слично томе, мобилност радне снаге ће у
кратком року бити ниска због великих трошкова (као што су
трошкови миграције и преквалификације). Међутим,
мобилност радне снаге на средњи и дуги рок може порасти,
ублажавајући прилагођавање сталним шоковима.
c) Степен
финансијске
интеграције.
Финансијска
интеграција може смањити потребу за прилагођавањем

девизних курсева (Ingram, 1962). Она може непожељне
поремећаје ублажити преко прилива капитала (нпр. позајмице
од земље са суфицитом које ће бити враћене када се прође
период шока). Уз висок степен финансијске интеграције, са
веома малим променама каматних стопа, кретање капитала
међу земљама ће бити уравнотежено. То би смањило разлике у
дугорочним каматним стопама, затим смањило финансирање
спољне неравнотеже и утицало на ефикасну алокацију ресурса.
Међутим, финансијска интеграција није замена за стално
прилагођавање у случајевима када је то потребно. Сви
аргументи
наглашавају
потребу
јачања
финансијске
интеграције.
d) Степен економске отворености. Што је степен економске
отворености већи, то ће промене у међународним ценама
разменљивих роба бити пренете директно или индиректно на
домаће цене. Такође ће девалвација бити брже пренета на цена
међународно разменљивих роба и трошкове живота, па ће
номинални девизни курс бити мање користан инструмент
прилагођавања (McKinnon, 1963). Економску отвореност треба
посматрати кроз неколико димензија: као општа отвореност
земље да тргује са светом; степен отворености у односу на
земље са којима ће се делити јединствена валута; однос
разменљиве и неразменљиве робе и услуга у производњи и
потрошњи; и маргинална склоност за увоз.
e) Диверзификација производње и потрошње. Висока
диверзификација у производњи и потрошњи, ублажава могући
утицај екстерних шокова специфичних за поједине секторе.
Зато високи степен диверзификације смањује потребу за
променама услова трговине преко промене номиналног
девизног курса (Kenen, 1969).
f) Сличност стопа инфлације. Ако су стопе инфлације међу
земљама ниске и релативно стабилне, услови за трговину ће
такође бити стабилни. То ће подстицати уравнотежење
трговине, али и смањење потребе прилагођавања номиналног
девизног курса (Fleming, 1971).
g) Фискална
интеграција.
За
земље
укључене
у
наднационални фискални систем, који допушта додељивање
средстава земљи чланици погођеној шоком, није нужно
прилагођавање номиналног девизног курса (Kenen, 1969).
Међутим, то би захтевало виши ниво политичке интеграције и
спремност за преузимање ризика. Заједничка буџетска и
фискална политика је битан услов за успешност монетарне
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интерграције. Ниједна монетарна политика није преживела у
одсуству буџетске уније и политике (Roubini и Mihm, 2010).
h) Политичка интеграција. Политичку вољу за интеграцију
земаља у унију многи сматрају једним од важнијих услова за
прихватање јединствене валуте (Мintz, 1970). Политичка воља
подстиче поштовање заједнички преузетих обавеза, подржава
сарадњу различитих економских политика, подстиче
институционалне везе. Сличност политичких ставова између
земаља чланица је релевантна у формирању успешне валутне
области.
Наведене критеријуме можемо поделити на економске и
политичке. Економски критеријуми се тичу свођења трошкова
асиметричног шока у оквиру валутног подручја на минимум, као и
идентификовање економских области за које је вероватно да ће бити
погођене асиметричним шоковима. Политички критеријуми у обзир
узимају политичке аспекте, и постављају питање да ли ће међусобно
различите земље једна другој помоћи када се суоче са асиметричним
шоковима.
CОST-BENEFIT АНАЛИЗА МОНЕТАРНЕ УНИЈЕ
Према Кругману и сар. (2012), графикон 1. приказује доношење
одлуке земље при уласку у монетарну унију, односно одлуку земље
када треба девизни курс да фиксира. Вертикална оса мери користи и
трошкове монетарне интеграције, а хоризонтална оса мери степен у
коме је земља која се придружује валутном подручју економски
интегрисана са валутним подручјем. Узлазна, односно позитивно
нагнута крива к показује да користи земље од придруживања подручју
фиксног девизног курса расту како се повећава економска интеграције
земље са тим подручјем. То значи што је већа отвореност и што је виши
степен економске интеграције између земаља потенцијалних чланица
монетарне уније, то су више и користи од монетарне интеграције.
Негативно нагнута крива t показује да губитак економске стабилности
земње услед придруживања монетарној унији опада како степен
економске међузависности (интеграције) расте.
Пресек кривих к и t у тачки А представља критични ниво
интеграције α валутног подручја и земље потенцијалног кандидата за
улазак у монетарну унију. То је тачка од које користи надмашују
трошкове придруживања и земља остварује предности (добитке) од
уласка у монетарну унију.
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Графикон 1 – Одлука о придруживању валутном подручју

Извор – Кругман и др, 2012. стр. 571.
Артис приказује три различите криве трошкова (графикон 2) и
тиме наглашава чињеницу да постоје различите тачке гледишта нивоа
трошкова (C, C’, C’’). Тачка гледишта економиста, о потребном степену
интеграције између држава чланица, може бити на страни монетариста
(крива C’’) где је трошак интеграције, генерално, на ниском нивоу, а
може бити и на страни кензијанаца (крива C’) који трошкове
интеграције вреднују као веома високе. По монетаристима, низак ниво
економске интеграције је довољан за исплативост монетарне уније.
Међутим, кензијанци заузимају више опрезни и конзервативни став и
захтевају високу међузависност између земаља чланица како би се
исплатила монетарна интеграција. (Аrtis, 2003, стр. 2–3)
Графикон 2 – Трошкови и користи од придруживања монетарној унији

Извор – Аrtis (2003, стр. 16)
Постоје два начина да се подигне ефикасност монетарне
интеграције: подизањем степена економске интеграције у оквиру
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валутног подручја, или елиминисањем нефлексибилних трошкова
интеграције (тј. трошкове тржишта рада, кретања фактора производње
или протока капитала учинити флексибилнијим). Земље сличних
производних структура, сличног функционисања тржишта рада и са
заједничким начином превазилажења економских шокова имају ниже
трошкове интеграције, и зато су погодније за формирање валутне уније.
Од ефективности и ефикасности девизног курса као инструмента
краткорочног уравнотежења, такође, зависи да ли ће валутно подручје
са заједничком валутом изазвати високе трошкове. Девизни курс је
ефективно средство краткорочног прилагођавања у ситуацијама када
се: а) земље суочавају са асиметричним шоковима; б) домаће цене не
прилагођавају у потпуности насталим шоковима; и в) промена курса не
трансмитује тренутно на цене. Девизни курс ће бити ефикасан
инстумент уколико су претходно наведени услови допуњени и
следећим условима: а) одсуство факторске мобилности и фискалних
трансфера, и б) нижим трошковима прилагођавања посредством курса.
(Петровић, 2010, стр. 94).
Када се разматрају трошкови монетарних унија потребно је поћи
од задовољености критеријума ОВП.

Теорија оптималног валутног подручја је користан оквир за
разматрање становишта помоћу којих се утврђује да ли ће група земаља
бити на добитку или у губитку услед међусобног фиксирања девизних
курсева. У суштини, теорија ОВП би требало да нам укаже да ли има
смисла стварати монетарну унију у Европи и колико је вероватно да ће
земље нове чланице имати користи од уласка у еврозону.
Да ли ЕМУ заиста испуњава критеријуме оптималног валутног
подручја? Како бисмо дошли до одговора, анализираћемо студију
случаја (Krugman и др., 2012, стр. 572–578.) у којој се испитују четири
критеријума ОВП као услови за оснивање еврозоне, тј. Европске
монетарне уније. Критеријуми које су аутори студије испитивали су:
степен економске интеграције (обим интраевропске трговине),
мобилност радне снаге унутар Европе, сличности привредне структуре,
и фискални федерализам (односно фискални трансфери) у оквиру
Европе.
Обим интраевропске трговине је први критеријум који се
испитује. Земља ће имати користи од приступања валутном подручју
уколико је привреда тог подручја у великој мери интегрисана са
привредом земље потенцијалне чланице. Степен економске интеграције

може се проценити на основу интеграције тржишта производа, односно
обима трговине између валутног подручја и земље потенцијалне
чланице, као и на основу интеграције фактора производње, односно
лакоће кретања радне снаге и капитала између валутног подручја и
земље која се придружује. У време када се евро појавио, у јануару 1999,
обим интраевропске трговине је износио 10–20% укупне трговине
земаља чланица ЕУ (Krugman и др., 2012, стр. 573). Овај проценат је
далеко већи од обима трговне између ЕУ и САД, али знатно мањи од
обима трговне унутар региона САД.
На основу претходног, можемо закључити да обим трговине
унутар ЕУ није довољно висок да би био сигуран аргумент за
формирање Европске монетарне уније (ЕМУ), односно еврозоне.
Следећи критеријум за испитивање је мобилност радне снаге. Од
формирања јединственог тржишта ЕУ (1993) са слободним кретањем
робе, капитала, услуга и људи, националне границе више нису биле
препрека за мобилност радне снаге. Ипак, кретање радне снаге у ЕУ
није толико слободно као у САД. Разлике у културама, различити
језици, различити социјални програми и слично, обесхрабрује
становништво ЕУ. Мобилност радне снаге унутар европских земаља је
делимично ограничена и због државних прописа и регулативе.
Пресељење носи значајан ризик и огромну неизвестост када су у
питању: трошкови селидбе, могућност незапослености и у земљи
порекла и у земљи имиграције, професионалне могућности за чланове
породице, затим, социјална и здравствена заштита, опорезивање зарада
и штедње, и сл. Због ових разлога, мобилност радне снаге може бити
само релативна, и природно се намеће поређење са валутним
подручјима која добро функционишу (попут Канаде и САД).
Услед ограничене мобилности радне снаге постоји опасност од
високе стопе незапослености услед тржишних поремећаја, јер не
постоји могућност балансирања економских шокова преко кретања
радне снаге унутар уније. Из тог разлога, мобилност радне снаге није
критеријум који иде у прилог основању ЕМУ.
Сличност привредне структуре је следећи критеријум који се
испитује за ЕМУ као оптимално валутно подручје. Обимна трговина са
остатком еврозоне олакшава земљи чланици да се прилагоди
поремећајима на тржишту који утичу различито на њу и њене партнере.
Важан елеменат за смањење тих поремећаја јесте сличност у
привредној структури, а посебно сличност у врстама производа које
производе. Чланице ЕМУ нису у потпуности различите у погледу
њихове индустријске и производне структуре. У ствари, иако је висок
обим међусобне трговине, то је првенствено трговина истим или
сличним производима. Међутим, постоје и значајне разлике.
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Упоређујући производну структуру, стручност радне снаге и капитал,
постоје значајне разлике између северне и јужне Европе. Земље северне
Европе имају више капитала, стручну радну снагу и производњу
високог квалитета, док земље јужне Европе располажу са мање
капитала, мањим бројем стручне радне снаге и мање иновативном и
специјализованом производњом.
С обзиром на различите технологије у процесу производње,
различите нивое образовања и због неусклађености на тржишту рада
између северне и јужне Европе, постоји мало разлога за формирање
ЕМУ која данас постоји у географском смислу. Висок обим међусобне
трговине је, наравно, аргумент у прилог формирања ЕМУ, али су
бројни контрааргументи који доказују разлике у привредној структури.
Последњи критеријум анализе оправданости еврозоне јесте
фискални федерализам, односно фискални трансфери. Фискални
федерализам је способност Европске уније да пренесе економске
ресурсе из чланица са здравим привредама на чланице чије привреде
заостају (Krugman и др., 2012, стр. 577). Када нека од савезних држава
САД има економских проблема, она аутоматски добија подршку власти
у Вашингтону као социјално давање или као неки други савезни
трансфер које се финансира кроз наплату пореза. Фискални
федерализам може да помогне да се неутралише економска
нестабилност која настаје услед фиксирања девизног курса.
ЕУ има ограничена фискална овлашћења, али и веома мале
фискалне капацитете с обзиром да ЕУ на располагању има само 1%
БДП држава чланица. Из тог разлога буџет ЕУ не може да извршава
фискалне трансфере или да финансијски помаже државе чланице које
су у економским проблемима.
Трансферна плаћања, односно субвенције од стране богатих
чланица уније, јесу један од начина финансирања дефицита. Уколико не
дође до адекватног економског развоја, ови фискални трансфери могу
се и дуго плаћати. Тиме се повећава зависност сиромашнијих чланица
од богатијих. (Бећировић и др., 2013, стр. 292)
Aнализе показују да, у периоду формирања ЕМУ, критеријуми
оптималности нису били испуњени у потпуности. Критеријуми
конвергенције из Мастрихтског уговора, стабилност цена, буџетска
дисциплина, стабилност девизног курса и конвергенција дугорочних
каматних стопа не одговарају традиционалним критеријумима теорије
ОВП, јер игноришу важне услове као што су спољнотрговинска
интегрисаност, синхронизација привредних циклуса, мобилност радне
снаге и заједнички механизми фискалног прилагођавања (Шабовић,
Маринковић, 2013, стр. 585).

Франкел и Роуз тврде да што је већа трговинска интеграција, то
је већа и корелација пословних циклуса између земаља. Осим тога,
тврде и да су трговинска интеграција и пословни циклуси међусобно
повезани и са процесима за успостављање монетарне уније. Земље могу
испунити критеријуме ОВП еx post, иако их нису испуните ex ante
(Frankel and Rose, 1998). Улазак у ЕМУ повећава трговинске везе
између земаља чланица што доводи до тога да пословни циклус буде
више синхронизован између земаља уније. Земље које вежу своју
валуту за валуту својих најважнијих трговинских партнера у циљу
стабилости курсева, губе одређени део независности своје монетарне
политике.

Немогуће је наћи правило за идентификацију оптималног
валутног подручја, јер оптимално валутно подручје може се
дефинисати и као валутно подручје у коме све земље чланице очекују
позитивне користи. Користи које једна земља очекује од учешћа у
валутној унији повећавају се са: корелацијом реалних шокова између
земаља, будући да курс постаје мање користан као инструмент
прилагођавања; вишим степеном прилагођавања обезбеђеним од стране
фискалних инструмената и међународне мобилности радне снаге;
разликама између инфлаторне пристрасности државних власти и
инфлаторне пристрасности органа валутне уније; варијабилности
домаћих монетарних шокова, при чему се шокови преносе на друге
земље у оквиру монетарне уније, што је супротно ефекту флексибилног
девизног курса; величина губитка се елиминише кроз усвајање
заједничке валуте.
Неке користи од уласка у монетарну унију се смањују са:
варијабилности реалних шокова, јер ови шокови генеришу трошкове
прилагођавања у монетарној унији; варијабилности страних
монетарних шокова, јер се они делом преносе и на земљу у монетаној
унији; корелацијом монетарних шокова између земаља, чиме се
смањује вероватноћа да ће монетарни шокови неутрализовати једни
друге у монетарној унији.
Анализом привредне структуре Европе, можемо закључити да су
економије ЕУ отворене за трговину и да је капитал веома мобилан. С
друге стране, морамо се сложити да радна снага није мобилна,
првенствено због језичких и културних препрека, али и трошкова
миграције.
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Национална финансијска тржишта су међусобно боље
интегрисана како је уведен евро. Обим трговине унутар ЕУ је прилично
висок, али ипак много мањи од обима трговине унутар САД. У САД
радна снага је знатно мобилнија, па у случају економских шокова су
спремни да мигрирају у друге савезне државе како би избегли
незапосленост. С друге стране, у ЕУ ниска мобилност радне снаге
подразумева висок ризик од губитка економске стабилности у
еврозони. Поред тога, ЕУ због својих ограничених фискалних
овлашћења не може финансијски да помогне својој чланици која је у
економским проблемима. Ограничени буџет ЕУ, у који улазе приходи
од пореза, нема могућности за фискалне трансфере чланицама.
Узимајући у обзир факторе који утичу на функционисање
оптиманог валутног подручја можемо закључити да, анализирајући
економске и структурне факторе, није било јасних аргумената за
оснивање ЕМУ 1999. године. Међутим, не смемо заборавити да, поред
економских, постоје и политички разлози. Сложени политички разлози
за оснивање ЕМУ нису тема овог рада, али њихов снажан утицај не
можемо у потпуности заменарити.
Иако ЕМУ није била оптимално валутно подручје у моменту
свог оснивања, али изазвала је позитиван ефекат тиме што је државама
чланицама дала замах у том периоду. Не можемо говорити о ЕМУ као
оптималном валутном подручју ex ante, али можда ће постати ex post.
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УПРAВЉAЊE ТЕКУЋИМ СРEДСTВИMA
СAЖETAК: Два различита а истровремено и
комплементарна подручја пословних одлука захвата
управљање текућим средствима, а то су употреба текућих
средстава и комбинација извора финансирања. У погледу
употребе примарно је обезбедити довољан обим обртних
средстава за остварење пословних задатака. И у изворима
финансирања текућих средстава постоји несигурност
правих закључака. Нема предузећа које послује само
сопственим изворима, питање је само која је комбинација
најбоља и са којег се становишта оцењује. Адекватно
управљање текућим средствима има два круцијална циља
којима стално треба тежити, и то: одржавање перманентне
способности плаћања обавеза, с једне сране, и
максимирање рентабилности, тј. приноса на укупно
уложена текућа средства. Циљеви ликвидности и
рентабилности су, међутим, комплементарног карактера.
Кључнe рeчи: волумен текућих средстава, коефицијент
обрта текућих средстава, нето текућа средства...
slobodan.vidakovic@educons.edu.rs
milan.ljubojevic@gmx.com
3
izet.banda@gmail.com
1
2

Овај рад је примљен 04.10.2015., а на састанку редакције часописа
прихвћен за штампу 08.06.2016. године.
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УВOД

АНАЛИЗА БРЗИНЕ ОБРТА ТЕКУЋИХ СРЕДСТАВА

Обртна средства немају исти значај у свим привредним гранама
и предузећима, односно њихова улога је, у првом реду, одређена
природом пословања. Без обзира на све те разлике у релативном значају
текућих средстава, правац настајања је универзалан у свим условима.
Потребно је, наиме, обезбедити довољан обим обрних средстава да би
се остварили планирани пословни задаци.
Од многих фактора зависи однос између перманентних и
повремених текућих средстава. Дужина времена производње,
неопходна висина залиха, карактер предузећа, обим и политика продаје,
само су неке од варијабли који ту разлику условљавају и дефинишу
најбољу комбинацију извора финансирaња. Под претпоставком да су
перманентна текућа средства финансирана из адекватних извора
(дугорочни извори финансирања), повећане потребе за повременим
текућим средствима предузеће може финансирати из краткорочних
извора, рачунајући, при томе, да ће након завршене кампање остварити
планиране новчане приливе из којих ће, у првом реду, измирити
обавезе по основу краткорочних кредита. Међутим, предузеће ће
вероватно покушати да пронађе и друге изворе краткорочног
задуживања заједно са константном политиком јачања сопствених
извора за јачање покрића перманентних текућих средстава. Повећање
обавеза према добављачима у неком кратком року може да буде добро
и економски оправдано у погледу новчаних токова и економије текућих
средстава. С обзиром на то да обавезе према добављачима теоријски
имају краћу рочност од краткорочних банкарских кредита, оне су, по
правилу, критичније у погледу ризика ликвидности.
У сваком случају, када се предузеће задужује, увек се један
аспект анализе посвећује проблему ликвидности. Исто тако, када се
финансијска ситуација предузећа оцењује у погледу ликвидности, не
мисли се само на способност текућег измирења обавеза већ и на
способнност за нова задужења.
Наведено индицира да је вештина управљања текућим
средствима у адекватном антиципирању будућих догађаја, међутим,
проблем је што симултано, у скоро свим предузећима, констатујемо
изражено одсуство свеобухватне анализе рационалне употребе текућих
средстава. Да би се, дакле, могло одговорити на сва питања везана за
адекватно управљање текућим средствима, неопходна је стална и
систематска анализа текућих средстава, која омогућава благовремено
сагледавање слабости и добрих страна и упућује на корективне мере
које треба предузети.
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У свакој фази пословања постоји и издваја се само један
најважнији задатак, коме су подређени сви напори и све организационе
мере које се предузимају у току пословања. Као што се види, анализу
текућих средстава започели смо анализом брзине циркулисања текућих
средстава. То је потпуно оправдано, ако се зна да и код анализе текућих
средстава треба поћи од испитивања и оцењивања најважнијих задатака
у пословању са текућим средствима, а он јесте, по природи ствари,
убрзање циркулисања текућих средстава (Дохчевић, 1989, стр. 42). 4
Мерење брзине циркулисања текућих средстава представља
најкомпликованије питање из ове, прве фазе анализе текућих средстава.
На предњу констатацију посебно индицира чињеница да су се у теорији
анализе препоручивали различити видови индикатора за мерење брзине
циркулисања укупне масе текућих средстава (Дохчевић, 1989, стр. 342), 5
а да су, при томе, постојала дубока размимоилажења аутора око
питања: шта узети као ефекат пословања, с једне стране, као и, на који
начин се утврђује маса текућих средстава, с друге стране (Дохчевић,

4

Први и најважнији задатак у пословању са текућим средствима јесте убрзати
циркулисање текућих средстава, јер у том случају, са све мањим обимом
текућих средстава могуће је остварити постављене пословне задатке у
предузећу.
5
Ради се, у ствари, о следећим индикаторима:
Ефекат
Просечна маса обртних
средстава
Овај индикатор је показивао, колико пута се обрне маса текућих средстава да би
произвела одређени пословни ефекат;
Време у данима конкретног периода
Просечна маса обртна средства х --------------------------------------------------------Ефекат
Презентирана формула индицира време везивања обртних средстава изражено у
броју дана;
Просечна маса обртних
средстава
Ефекат
Овај индикатор показује колико динара обртних средстава је потребно за
остварење одређеног пословног ефекта...

89
89

С. ВИДАКОВИЋ, М. ЉУБОЈЕВИЋ, И. БАНДА

1989, стр. 344). 6 Након критичког осврта на поједина гледишта, дошло се

до следећег индикатора, којим ћемо се ми служити у овом раду, за
мерење брзине циркулисања текућих средстава:
Укупна реализација (или укупан приход)
Активне билансне позиције текућих средстава умањене за
евиденционе позиције

Презентирани индикатор ћемо тестирати на следећим
оригиналним подацима из биланса пословних средстава (Видаковић,
1989, стр. 62) конкретног предузећа:
Табела 1 – Подаци о обртним средствима као и остали релевантни
подаци из биланса пословних средстава конкретног предузећа
прехрамбене индустрије, неопходни за израчунавање коефицијента
обрта обртних средстава. (у 000 дин.)
Период
Позиције

2013.

2014.

2015.

1.

Ликвидна имовина
првог степена

5.635.582

7.688.407

10.074.300

2.

Потраживања

8.884.789

12.608.590

18.540.698

3.

Залихе

8.006.875

17.969.772

72.343.024

4.

Укупна текућа
средства

22.527.246

38.266.769

100.958.022

5.

Укупна пословна
средства

33.062.185

63.179.353

201.120.838

6
Тако су се за ефекат препоручивале следеће категорије: укупна производња
обрачуната по продајној цени, реализација по цени коштања, реализација по
продајној цени, реализација по продајној цени умањена за амортизацију,
реализација по продајној цени умањена за порез на промет. За масу су се
препоручивале следеће категорије: обртна средства по билансној шеми у
целини, нормирана обртна средства, обртна средства претходно пречишћена по
принципу функционалног кружења обртних средстава.
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6.

Укупан приход

37.217.730

49.702.129

102.343.838

7.

6/4

1,652

1,299

1,014

Као што презентирана табела индицира, анализирано предузеће
је, у посматраном периоду, имало веома низак коефицијент обрта
текућих средстава, који, уз то, има и тенденцију опадања (Видаковић,
1999, стр. 11).
Апстрахујући све разноврсне неконтролисане моменте, може се
констатовати да је висок коефицијент обрта индикатор адекватне
употребе текућих средстава. С друге стране, низак коефицијент обрта
представља, по логици ствари, знак лошег управљања текућим
средствима, било због тога што су средства неадекватна у односу на
текући обим продаје, било због њихове нерационалне употребе
(Дохчевић, 1989, стр. 342).
Међутим, изразито висок коефицијент обрта може, такође,
значити лоше управљање текућим средствима уколико је то израз
недостатка текућих средстава према максимално могућој продаји
(Радосављевић, 1975, стр. 117). Поред брзине у аналитичкој
интерпретацији, цени се и степен уједначености, односно
неуједначености обрта.
Сматра се да је уједначени коефицијент обрта, из периода у
период, поузданији индикатор здравог финансијског стања него висок
коефицијент обрта са израженим осцилацијама. То је сасвим логично
јер финансијски менаџмент треба да тежи синхронизацији
финансијских токова у краткорочној циркулацији текућих средстава.
Као искључиви показатељи за доношење закључака о употреби
обртних средстава у пракси се веома ретко користе коефицијенти обрта
укупних текућих средстава, зато што они, у принципу, могу прикривати
озбиљне компензације доброг и лошег управљања појединим облицима
текућих средстава.
Управо из наведених разлога, неопходно је константно
истраживати брзину обрта појединих облика текућих средстава,
најчешће залихе и потраживања. Залихе представљају најзначајније
подручје финансијског управљања у већини предузећа, па се отуда и
њиховој анализи из аспекта употребе средстава посвећује много
времена и напора. У начелу, висок коефицијент обрта залиха значи да
се залихе рационалније користе, са низом позитивних ефеката: бржа
циркулација залиха повећава стопу приноса на укупна улагања (из чега
проистичу многе даље користи у остваривању принципа рентабилности
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и ликвидности); смањују се трошкови камате на ангажована средства; 7
ослобођена средства настала убрзањем циркулације могу се корисније
употребити (било у зарађивачке сврхе или обезбеђење ризика
ликвидности); већи коефицијент обрта залиха гарантује мањи ризик
застарелости као и опадања цена конкретних залиха с којима предузеће
послује (Радосављевић, 1975, стр. 117).
С обзиром на то, да у потраживањима од купаца могу бити
везана знатна текућа средства, финансијски менаџмент предузећа мора
редовно анализирати и брзину обрта потраживања од купаца 8, при чему
висок коефицијент говори о добром пословању, а низак индицира да
политика продаје, односно наплате није била на задовољавајућем
нивоу. 9 Полазећи од чињенице да су рокови доспећа потраживања од
купаца познати, услед чега је и ближе дефинисано подручје
истраживања ефикасности управљања, анализа динамике потраживања
од купаца знатно је различита од оне код залиха. 10
Будући да готовински салдо треба да буде толики да обезбеди
континуитет плаћања текућих обавеза како доспевају, а истовремено да
не буде толико висок да умањи максимално могућу употребу текућих
средстава у зарађивачке сврхе (Brandt, 1965, стр. 123), готовина се сматра
најкомпликованијим подручјем анализе бруто текућих средстава.
Планирање и контрола готовине, према Walkere-u i Baughn-u (Walker and
Baughn, 1961, стр. 151), је од тако велике важности за успех предузећа да
је то један од примарних задатака финансијске управе.
Теоријски, готовински салдо има карактер резерве за обезбеђење
текућих плаћања, као што, на пример, материјал има карактер резерве
за обезбеђење континуитета процеса производње, а готовински
производи за обезбеђење продаје. Ако се циркулација текућих
средстава посматра са становишта готовинског резервоара који се
стално повећава и смањује, примањује се анализа новчаних токова која
7

Разлика у коефицијентима обрта има у сваком случају овакав ефекат без
обзира на степен краткорочне задужености, односно имплицинтна камата увек
постоји као опортунитетни трошак.
8
Коефицијент обрта потраживања од купаца добија се стављањем у однос
реализације на кредит са стањем потраживања на одређени дан, или са
просеком у посматраном периоду.
9
Одређени салдо потраживања мора увек постојати, а његова висина у пракси
варира, у зависности од најразличитијих околности, респектујући увек тежњу да
се оствари максимална продаја и да се приноси повећају заједно са тежњом да
се обезбеди ликвидност.
10
Ако се динамика наплате потраживања искаже у просечном периоду наплате
може се видети колико се касни у наплати. Сигурно је да би тај период могао да
се скрати ако би се благовремено имали подаци о стварном стању и ако би се
стално и систематски утицало на токове.
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је од виталног значаја за анализу и контролу новчаних средстава
(Радосављевић, 1975, стр. 119).
У циљу перманентног одржавања адекватног стања готовине
морају се анализирати новчани приливи и одливи, који углавном у
пракси нису синхронизовани. Новчана резерва мора бити срачуната
како на задовољење нормалних тако исто и абнормалних потреба.
Тако су формулисане и две политике 11 које теже, у крајњој
линији, најбољем прилагођавању карактеристичној неуједначености
новчаних примања и издавања. С обзиром на то, да искуство не може
бити довољан ослонац за планирање новчаних потреба у савременим
условима пословања, посебан значај имају тзв. пројецирани биланси
новчаних токова који омогућавају доношење рационалних одлука
нарочито о краткорочном задуживању. 12
АНАЛИЗА
ЦЕЛИНЕ
СРЕДСТАВА

И

СТРУКТУРЕ

ТЕКУЋИХ

Да би се стекла „права“, тј. јаснија представа о узроцима
успоравања, односно опадања коефицијента обрта текућих средстава,
неопходно је, у наставку, анализирати целину и структуру текућих
средстава посматраног предузећа. За анализу целине текућих средстава
послужиће нам однос између текућих и пословних средстава у
посматраном периоду.
Табела 2 – Однос између текућих и укупних пословних
средстава (у 000 дин.)
Период

1.

Текућа средства

2013.
22.527.246

2014.
38.266.769

2015.
100.958.022

2.

Пословна средства

33.062.185

63.179.353

201.120.838

3.

1/2

68,1

60,6

50,2

Опис

11

Све у зависности од потреба за информацијама, техника исказивања новчаних
токова може бити веома различита, а у основи све методе се заснивају на
реализацији, а међусобно се разликују углавном по питању исказивања позиција
новчаних одлива. Две методе се највише користе, и то: биланс новчаних токова
на бази коригованог биланса успеха и биланс токова фондова.
12
На том подручју се у пракси занемарује време и прецизност у краткорочним
потребама, па се услед тога трпе знатни губици, нарочито у условима
еластичних и добростојећих предузећа.
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Презентирана табела индицира, да текућа средства имају
тенденцију опадања. Наиме, у укупним пословним средствима
процентуално учешће текућих средстава се са 68,1% у 2013. години
смањило, најпре, на 60,6% у 2014. години, а потом и на 50,2% у 2015.
години. Међутим, тек путем анализе структуре текућих средстава, не
само што ћемо се дубље упознати са садржајем, саставом текућих
средстава, већ ћемо открити жаришта успоравања, тј. опадања
циркулисања масе текућих средстава.

1.

Ликвидна имовина првог
степена

25,02

20,09

9,97

2.

Потраживања

60,02

56,84

60,95

потраживањима која се не могу наплатити у уговореним роковима. С
друге стране, ни структура потраживања није повољна.
На успоравање, тј. на опадање коефицијента обрта текућих
средстава конкретног предузећа, без сумње, утицало је и високо учешће
најнеликвиднијег облика текућих средстава, залиха, у укупним текућим
средствима. Уз то, учешће залиха у укупним текућим средствима
константно расте: са 14,96% у 2013. години учешће залиха је, најпре,
порасло на 23,07% у 2014. години, а, потом, на 29,08% у 2015. години.
Систематско испитивање у области текућих средстава
заокружићемо
посматрањем
појединих,
најкарактеристичнијих
позиција текућих средстава у узрочној повезаности са неким другим
економским категоријама, са којима ове стоје у тесној узајамној
зависности.
Тако су за оцену успешности управљања текућим средствима и
њиховим појавним облицима релевантни и односи између:
потраживања од купаца и реализоване производње, затим, залиха
материјала и вредности утрошеног материјала, и, напокон, залиха
готових производа и реализоване производње.

3.

Залихе

14,96

23,07

29,08

Табела 4 – Наведене односе приказаћемо у следећој табели:

Табела 3 – Анализа структуре текућих средстава (% учешће)
Период
Опис

2013
.

2014.

2015.

Индикатори

4.

Текућа средства

100,00

100,00

100,00

Увид у структуру текућих средстава јасно је ставио до знања,
зашто је у конкретном случају коефицијент обрта текућих средстава
низак, а уз то, још и опада. Другим речима, презентирана табела јасно
указује на негативне тенденције у развоју структуре текућих средстава
која, по логици ствари, у значајнијој мери детерминише и финансијску
равнотежу и ликвидност.
Ликвидна имовина првог степена има врло мало учешће у
структури укупних текућих средстава, а уз то, још и опада. Наиме, са
25,02% у 2013. години учешће ликвидне имовине првог степена у
укупним текућим средствима се смањило чак на, симболичних, 9,97% у
2015. години.
Највеће процентуално учешће у укупним текућим средствима
има позиција потраживања: 60,02% у 2013. години; 56,84% у 2014.
години и 60,95% у 2015. години. Овако високо учешће потраживања у
укупним текућим средствима свакако је утицало на успоравање
циркулације текућих средстава, самим тим што се ради најчешће о
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2013.

2014.

2015.

1

Потраж. од купаца
Реализов. производ.

0,090

0,122

0,133

2

Залихе материјала
Вред. утрош. матер.

0,081

0,108

0,101

3

Залихе гот. призв.
Реализ. производња

0,066

0,117

1,220

Презентирани индикатори, који такође служе да се проникну
узроци убрзавања, односно успоравања циркулисања текућих
средстава, јасно индицирају да тенденције релевантних релација нису
на задовољавајућем нивоу.
Од посматраних индикатора посебно неповољан однос је између
залиха готових производа и реализоване производње. Тако, на пример,
залихе готових производа су биле за 22% веће од вредности
реализоване производње у 2015. години. То је имало за последицу
несразмерно велико ангажовање средстава, високе трошкове камата,
успоравање циркулације текућих средстава, неповољну како
рентабилност, тако и ликвидност.
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Први индикатор из презентиране табеле, упућује нас на
закључак да о висини ненаплаћених потраживања морамо расуђивати у
повезаности са укупном реализацијом, односно са оним током
пословања из које и настају потраживања од купаца. Као што табела
индицира, у посматраном периоду, погоршава се однос између темпа
пораста ненаплаћених потраживања и темпа пораста реализације, што
је, по природи ствари, такође утицало на успоравање циркулације
текућих средстава, тј. опадање коефицијента обрта текућих средстава.
С друге стране, овај индикатор разоткрива и крупне недостатке у раду
финансијске оперативе конкретног предузећа.
Однос између залиха материјала и утрошеног материјала, такође,
је на незадовољавајућем нивоу. То нам, с једне стране, говори о узроку
успоравања циркулисања текућих средстава, а с друге стране, о
крупним недостацима о раду набавне службе конкретног предузећа.
АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ТЕКУЋИХ СРЕДСТАВА
И ЊИХОВИХ ИЗВОРА
Анализу текућих средстава ћемо, на крају, повезати и
употпунити са анализом начина финансирања текућих средстава.
Најизраженији показатељ начина финансирања текућих средстава је
нето обртни фонд, који представља разлику између дугорочних извора
и дугорочно имобилисаних средстава, или фиксне активе. Праћење
промена у висини нето обртног фонда предузећа корисно је са аспекта
оцењивања ликвидности и оптималног односа између дугорочних и
краткорочних извора текућих средстава. Све што је поменути ратио
(однос) ближи јединици, дугорочна ликвидност је обезбеђена.
Другим речима, предузеће ће, дугорочно посматрано, бити
ликвидно, тј. способно да о року измири доспеле обавезе у случају да
прилив његових нето текућих средстава буде већи или једнак њиховом
одливу. С обзиром на чињеницу да је висина нето текућих средстава
индивидуално условљена и, у првом реду, зависи од врсте и
специфичности предузећа, за обезбеђење дугорочне ликвидности
појединим предузећима потребна је различита висина нето текућих
средстава.
Тако, на пример, предузећа могу пословати и са нижим нивоом
нето текућих средстава у случају да имају сигурнији и предвидљивији
новчани прилив из пословања. С друге стране, предузећа са неизвесним
приливом финансијских средстава из пословања да би могла
одговорити обавезама, морају имати висок ниво нето текућих
средстава, и то, у првом реду, из сопствених извора.
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Међутим, у случају третираног предузећа, у целом посматраном
периоду, фиксна актива је била већа од дугорочних извора, што значи
да нето обртни фонд уопште не постоји, или другим речима, да су
текућа средства у целини финансирана краткорочним изворима, што је
по ликвидност веома неповољно и онемогућава успостављање
равнотеже новчаних токова.
У следећој табели приказаћемо изворе финансирања из којих су
финансирана текућа средства третираног пословног субјекта, као и
њихово процентуално учешће у структури финансирања.
Табела 5 – Извори финансирања обртних средстава (% учешће)
Врсте извора

2013.

2014.

2015.

1.

Доспеле обавезе

59,18

66,43

71,55

2.

Краткороч.
кредити

40,82

33,57

28,45

3.

Укуп. кратк. изв.

100,00

100,00

100,00

Из презентиране табеле може да се види да је присутна изузетно
неповољна тенденција финансирања текућих средстава. Наиме, учешће
доспелих обавеза је заиста високо, а поред тога, има и тенденцију
пораста (у 2013. години 59,18% од извора финансирања обртних
средстава се односило на доспеле обавезе; 66,43% у 2014. години, и чак,
71,55% у 2015. години) док учешће краткорочних кредита опада.
Оваква структура извора финансирања текућих средстава представља
„драстично“ нарушавање правила финансирања и има веома негативне
последице по ликвидност анализираног предузећа.
ЗАКЉУЧАК
Досадашње оцене „успешности“ пословања са текућим
средствима могу се свести на следеће:
− успоравање (опадање) брзине циркулисања текућих средстава;
− погоршање структуре текућих средстава у смислу јачања
учешћа мање ликвидних на штету ликвиднијих облика
текућих средстава;
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tasks. There is uncertainty of legal conclusions in funding sources for current
assets, too. Companies do not operate with their own assets exclusively, and
the question is which combination is the best one, and from which point of
view it is evaluated. Appropriate current asset management has two crucial
objectives that need to be aimed at: maintaining of permanent ability to pay
for liabilities, on one hand, and to maximize profitability, or revenue from
total invested current assets. However, liquidity and profitability objectives
are complementary.

− непостојање сталних извора за финансирање текућих
средстава и њихово целокупно финансирање из краткорочних
извора;
− повећање учешћа доспелих обавеза у финансирању текућих
средстава, као и сличне друге оцене (до којих се дошло током
анализе текућих средстава) јасно указују и упућују на
закључак о незадовољавајућем нивоу организације пословања
са текућим средствима. То је, са своје стране, утицало на
изражену потребу за ангажовањем много веће масе текућих
средстава за исти обим производње и продаје од обима који би
био неопходан да је управљање текућим средствима било
успешније;
− ангажовање већег обима средстава од стварно потребног
утицало је негативно на финансијски резултат путем врло
високих накнада по основу камата, затим, на опадање
рентабилности улагања, а, исто тако, још неповољније,
утицало је на ликвидност третираног предузећа;
− поред наведног, ликвидност је била „угрожена“ и због
неадекватног метода финансирања текућих средстава,
непоштовања трајних извора финансирања и превисоког
учешћа доспелих обавеза у структури финансирања текућих
средстава;
− непобитна је чињеница да анализа текућих средстава (урађена
на предњи начин) пружа драгоцене информације одређеним
лицима за конципирање и вођење пословне политике, као и
осталим корисницима билансних информација. Међутим,
поменуте информације требало би обогатити и осталим
информацијама о бонитету финансијског положаја конкретног
предузећа, као што су: анализа финансијске равнотеже унутар
састава средстава (активе), затим, анализа финансијске
равнотеже унутар састава извора средстава (пасиве), и,
напокон, анализа односа између структуре средстава и
структуре извора средстава.

Key words: current asset volume, current asset turnover ratio, net
current assets.
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SUMMARY
CURRENT ASSET MANAGEMENT
Current asset management includes two different, but at the same time
complementary areas of business decision making, and those are the use of
current assets and combination of funding sources. In terms of use, it is
primary to ensure an appropriate scope of current assets to achieve business
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ДРЖАВАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
САЖЕТАК: Република Србија је у процесу прикључења
Европској унији, што је одредило предмет и циљ
истраживања у овом раду. Нереформисан јавни сектор
Републике Србије је извор нестабилности система јавних
финансија и константног буџетског дефицита. Мере
фискалне консолидације неће бити довољно ефикасне без
реформе јавног сектора. Макроекономском анализом се
упоређују ефикасности јавног сектора земаља Европске
уније и Републике Србије, како би се утврдили извори
неефикасности у јавном сектору и потреба за државном
интервенцијом. Република Србија се обавезала на
усклађивање функционисања јавног сектора са
принципима Европског администрационог простора.
Циљ истраживања је да се анализира функционисање
сегмената јавног сектора Републике Србије у
компарацији са земљама Европске уније, како би се
утврдили
неефикасни
сегменти
и
остварила
рационализација ангажованих ресурса у јавном сектору.
Трансформација јавног сектора је неопходна како би се
увећала ефикасност, функционалност и конкуретност и
повећао квалитет пружених јавних услуга.
1
2

lovreliman@yahoo.com
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Идеја о уједињеној Европи стара је више векова. Од њеног
формалног настанка у марту 1957. године, до данас, Европска унија је
доживела низ проширења. Од иницијалних шест чланица, Европска
економска заједница је прерасла у унију са 27 земаља чланица. Након
прикључења бивших централно-планских привреда са подручја
централно источне Европе, у наредним етапама проширења Европске
уније су земље Југоисточне Европе. У мају 1999. године Европска
комисија, Савет и Парламент Европе су постигли договор о пружању
подршке земљама Југоисточне Европе у процесу стабилизације и
отпочињању процеса придруживања Европској унији (Грбић, В., 2005).
У овој групи актуелних кандидата чланица Европске уније налази се и
Република Србија. Република Србија се налази на завршетку процеса
транзиције и на половини пута ка пуноправном чланству у Европској
унији, који изискује трансформацију јавног сектора и државне управе.
Саставни део процеса стабилизације и придруживања односи се и на
сектор државе и обухвата неколико најважнијих сегмената реформе
јавног сектора: пореску реформу и реформу јавних расхода, смањење
хипертрофираног јавног сектора и свођење јавних расхода на око 40%
друштвеног производа земље, корпоратизацију у сектору јавних
предузећа и јавних комуналних предузећа, као и њихову делимичну
приватизацију, повећање ефикасности управљања у јавном сектору и у
државној управи и прилагођавање европским стандардима у управљању
државом и државном својином.
Неефикасан и нереформисан јавни сектор Републике Србије је
генератор константних буџетских дефицита, јавног дуга и
нестабилности система јавних финансија. У условима светске
финансијске кризе спроведене мере фискалне консолидације неће бити
ефикасне без реформе јавног сектора.
Анализа ефикасности јавног сектора и његове међународне
компарације није једноставна због сложености мерења, квалитета
података и различитих дефиниција јавног сектора (Alfonso et al, 2006).
Додатни проблеми који се јављају приликом мерења и компарације
јавног сектора су: непостојање јединственог теоријског приступа који
би презицно и недвосмислено одредио подручје деловања државе,
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међусобне разлике међу јавним секторима који су резултат величине,
структуре и обухвата јавног сектора, политичког уређења (унитарне или
савезне државе), као и демографских и географских карактеристика
земље. Различити нивои власти и облици институционалне и фискалне
децентрализације додатно отежавају мерење и компарацију јавних
сектора (IMF, 2001). Свака процена која не узима у обзир националне
специфичности врло лако може довести до погрешних закључака.
Ефикасност у јавном сектору се мери као релативан појам, тј. да
ли је одређени економски субјект (компанија, сектор, држава)
ефикаснији у односу на друге економске субјекте (OECD, 2004).
Ефикасност јавног сектора се мери као однос између трошкова и
резултата у односу на исте варијабле у другим земљама. Уколико су
резултати (квалитет јавне услуге или произведена јавна добра) бољи, уз
исте, или мање трошкове (ниво фискалних давања), сматра се да је јавни
сектор те земље ефикаснији.
Приликом мерења ефикасности јавног сектора неопходно је
направити разлику између производа и резултата. Производ јавног
сектора представља обим пружених јавних услуга, а резултат
представља квалитет пружених јавних услуга (Farell, 1957). Резултати
јавног сектора не морају да се преклапају са производом јавног сектора.
Резултати у пружању услуга у образовању и здравству су степен
знања ученика (обично мерен њиховим успехом на стандардизованим
међународним тестовима), број пацијената који су излечени, док
производ представља број уписаних ученика у школу, број извршених
операција или број збринутих пацијената. Резултати јавног сектора су
квалитативног израза, док је производ јавног сектора квантитативног
израза (Wilson, 2005).
У савременој литератури нагласак је на мерењу индиректних
трошкова јавних програма и инвестиција, а у анализу се укључују и
опортунитенти трошкови јавних инвестиција. Приликом мерења
ефикасности појединих јавних политика неопходно је узети у обзир
социоекономско окружење и животни стил. Такође, спроведене јавне
политике не остварују своје ефекте у кратком року и налазе се
делимично под утицајем креатора јавних политика. Неопходно је више
од једног политичког циклуса да би се видели ефекти спроведених
јавних политика (у здравству и образовању) (Mandl, U., Dierx, A.,
Ilzovikz F., 2008.).
Поред методологије која је кориштена у овом истраживању, за
мерење ефикасности јавних политика користе се параметарске и
непараметарске методе, попут Stohastic Frontier Analysys и DEA анализе
(Charnes, A., Cooper, W. and Rhodes, E., 1978). Ефикасност јавног
сектора и спроведених јавних политика се не морају мерити само преко

монетарних величина (јавне потрошње), већ је у анализу могуће
укључити и немонетарне величине, попут броја запослених у јавном
сектору, броја радних сати неопходних за сповођење јавних активности
(Hindriks, J., Myles, G., 2004).
У овом раду је компарирана ефикасност јавног сектора
Републике Србије са државама чланицама Европске уније, како би се
упоредила ефикасаност и утврдили извори неефикасности јавног
сектора. У првом делу рада је дат методолошки оквир истраживања.
Аутори у другом делу рада анализирају и упоређују ефикасности јавних
сектора, како би се утврдила позиција јавног сектора Републике Србије
у односу на државе чланице Европске уније. На основу емпиријског
истраживања, у трећем делу рада, презентовани су закључци у погледу
функционисања и оптималне величине јавног сектора у процесу
укључења у јединствено тржиште Европске уније и усклађивање
функционисања са принципима Европског административног простора
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР
Несофистицирани модели анализе ефикасности довели су до
потребе за развијањем свеобухватног модела, који не мери само
економске ефекте ефикасности, него и шири социоекономски утицај
јавног сектора, јавних програма и инвестиција. Методологију
макроекономске анализе јавног сектора развили су Вито Танзи, Лудгер
Шукне и Антонио Афонсо, редефинишући оригинални приступ и
креирајући софистициранију анализу јавног сектора. Овај метод је
компаративног карактера и ставља у везу ниво и раст јавних расхода и
промене социоекономских индикатора. Што је већи утицај раста јавне
потрошње на социоекономске индикаторе, већа је ефикасност јавног
сектора. У овом моделу направљена је јасна дистинкција између
перформанси јавног сектора (ПСП) које су дефинисане као резултати
јавних политика, и ефикасности јавног сектора, дефинисане као
резултат ангажованих ресурса. Претпоставка модела је да перформансе
јавног сектора (ПСП) зависе од вредности појединих индикатора (I).
Ако је у модел инкорпорирано ݅земаља и ݆сектора власти, могуће је
дефинисати укупне перформансе у земљи ݅, а перформансе јавног
сектора (ПСПи) земље ݅, можемо дефинисати као (Afonso, A., Gaspar, V.,
2007) :
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Ако је:
ܲܵܲ = ݂(ܫ )

Побољшање социоекономских
перформанси јавног сектора:

индикатора

доводи

до

(2)

раста

Социоекономске индикаторе који утичу на раст перформансе јавног
сектора можемо поделити у седам подручја:
1. Администрацију,
2. Образовање,
3. Здравство,
4. Инфраструктуру,
5. Дистрибуцију дохотка,
6. Стабилност, и
7. Економске перформансе.
Слика 1. Социекономски индикатори и субиндикатори перформанси
јавног сектора
Бирократске
процедуре
Gini коефицијент
Квалитет судства

Дистрибуција
Ниво релативног
сиромаштва

Администрација
Ниво сиве
економије

Стабилност раста
БДП-а

Ниво корупције

Стабилност
Инфлација

Стопа уписа у
средњу школу
Образовање
Образовна
достигнућа ученика

Просек раста БДП-а

Економске
перформансе

Смртност одојчади

Очекивани
животни век

Здравство

Просечна стопа
незапослености

Висина јавног дуга

Квалитет
здравственог

Квалитет
инфраструктуре

Јавна
инфраструктура
Укупне јавне
перформансе

Извор: Аутор на основу Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V. (2006)
„Public Sector Efficiency Evidence for New EU Member States and
Emerging Markets”, European Central Bank, Working Paper No. 242.
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Слика 1. приказује процесне индикаторе и њихове
субиндикаторе. Процесни индикатори обухватајају највеће системе у
јавном сектору. Административни индикатор се састоји од четири
субиндикатора: прва три субиндикатора су мерена оценом Светског
економског форума у Индексу светске конкурентности, док је величина
сиве економије мерена у односу на бруто домаћи производ у периоду од
десет година преузета из различитих публикација.
Индикатор образовања је компонован од два субиндикатора –
стопе уписа у средње школе и образовних достигнућа ученика. С
обзиром на то да је похађање основне школе обавезно и да су многе
земље укључене у ово истраживање достигле ниво развоја у којем је
обухват деце основним образовањем изузетно широк, стопа уписа деце
у средње школе даје боље информације о јавном образовању. Подаци су
преузети из Индекса светске конкурентности Светског економског
форума. Исходи образовања су мерени достигнућима ученика на
стандардизованим ПИСА тестовима у сфери математике. Избор
математике се чешће узима као индикатор успешности у односу на
природне науке или читање и разумевање текста (друге две компоненте
ПИСА тестова), јер више утиче на креирање формалне логике која је
потреба за усвајање знања и доношење самосталних судова.
Смртност одојчади мерена је бројем мртворођених беба на 1000
рођених. Подаци су преузети из Индекса светске конкурентности
Светског економског форума и националних статистика. За очекивани
животни век мерен просечним бројем година живота, подаци су
преузети из Индекса светске конкурентности Светског економског
форума. Квалитет здравственог система је анализиран путем
ефикасности здравственог система оценом из Индекса светске
конкурентности Светског економског форума.
Квалитет инфраструктуре мерен је подацима из Индекса светске
конкурентности Светског економског форума.
Друга група индикатора одговара најважнијим функцијама
државе – алокација ресурса, стабилност и дистрибуција. Ова група
индикатора се и назива Мазгревијанским индикаторима (.Afonso A.,
Schuknecht L., Tanzi V., 2003). Сваки од индикатора покушава да изрази
резултате интеракције државе и тржишта. У овом истраживању све
економске категорије су изражене у десетогодишњем периоду, како би
се побољшала опсервација промена у економским перформансама и
структурне промене јавног сектора. Дистрибуција дохотка се мери
првим индикатором који је компонован од два субиндикатора:
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Ниво релативног сиромаштва мерен процентом популације која
живи испод националног прага сиромаштва. Подаци су преузети из
World Development Indicators Светске банке, и Гини коефицијентом.
Други индикатор мери успешност државе у постизању
стабилизационог циља економске политике. Економска стабилност је
мерена коефицијентом варијације раста БДП-а и просечном
десетогодишњом стопом инфлације. Подаци су преузети из базе
података World Economic Outlook Међународног монетарног фонда.
Економске перформансе привредног система се састоје од три
субиндикатора:
Економски раст је мерен десетогодишњим просеком раста бруто
домаћег производа. Подаци су преузети из базе података World
Economic Outlook Међународног монетарног фонда.
Стопа незапослености је мерена десетогодишњим просеком, а
подаци су преузети из базе података World Economic Outlook
Међународног монетарног фонда.
Висина јавног дуга мерена је учешћем у бруто домаћем
производу, а подаци су преузети из базе података World Economic
Outlook Међународног монетарног фонда.
На основу ових 7 индикатора истог пондера и 17 субиндикатора
се добијају укупне перформансе јавног сектора (ПСП). Сви индикатори
су нормализовани на просечну величину, па вредност просечне
перформансе у узорку износи 1. Јединична вредност означава просечну
величину перформансе (проста аритметичка средина), а на основу
просечних вредности израчунате су укупне просечне перформансе. Реч
је о релативном показатељу, пошто се мере одступања од просека у
узорку. Већина индикатора и субиндикатора се анализира као
десетогодишњи просек, пошто су предмет анализе структурне промене
у јавном сектору, а не промене на годишњем нивоу. ПСП анализира
само резултате јавног сектора, не узимајући у обзир јавну потрошњу. Да
бисмо добили укупну ефикасност јавног сектора неопходно је
перформансе ефикасности јавног сектора пондерисати одговарајућим
јавним расходима. Да би се израчунали индикатори ефикасности јавног
сектора, неопходно је нормализовати на просечну величину сваки од
седам категорија јавних расхода:

Укупна јавна потрошња, пошто се сматра да већи јавни сектор
доводи до стабилизације привреде за индикатор стабилности), и Укупна
јавна потрошња (за индикатор економске ефикасности).
Ефикасност јавног сектора (ПСЕ) земље i се мери као рацио
перформанси јавног сектор (ПСП) и јавних расхода (ПЕX) (Afonso A. et
al., 2013):

И. ЛОВРЕ, Ј. ЈОТИЋ

1.
2.
3.
4.
5.
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Укупна јавна потрошња (за индикатор администрација),
Јавни расходи за здравство (за индикатор здравства),
Јавни расходи за образовање (за индикатор образовања),
Јавне инвестиције (за индикатор јавне инфраструктуре),
Трансфери и субвенције (за индикатор дистрибуције),
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ܲܵܧ =

ܲܵܲ
ܲܺܧ

Односно, сваки индикатор перформанси
релевантном категоријом јавних расхода

се

(4)

пондерише

Маргинални опадајући приноси јавних расхода имплицирају:

Приликом
примене
ове
анализе
није
једноставно
идентификовати ефекте јавне потрошње на резултате јавног сектора и
диференцирати утицај јавне потрошње од других, егзогених утицаја.
Мерење приликом ове анализе треба узети са опрезом, пошто се јавни
сектор и систем јавних финансија разликују од земље до земље. У
неким земљама су трансферна плаћања опорезована, па су јавни
расходи већи него у земљама код којих овакви облици јавне потрошње
нису опорезовани.
Због недостатака националних статистика, многе категорије
јавних расхода су апроксимативног карактера. Компарација рациа
јавних расхода између земаља имплицира да су трошкови јавног сектора
пропорционални БДП-у пер капита. Оваква апроксимација је тачна за
радно интензивне јавне услуге (образовање и администрација), док за
капитално интензивне подсекторе јавног сектора није валидна (нпр.
јавна инфраструктура).
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АНАЛИЗА
ЕФИКАСНОСТИ
ЈАВНОГ
СЕКТОРА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У КОМПАРАЦИЈИ СА ЗЕМЉАМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Графикон 1.Укупне перформансе и величина јавног сектора држава
чланица ЕУ и Србије

И. ЛОВРЕ, Ј. ЈОТИЋ

Прикључење Европској унији крајњи је циљ интеграционих
процеса Србије која је 2007. године потписала ССП, 2009. поднела
кандидатуру за чланство у ЕУ како би у неком од наредних таласа
пријема у ЕУ постала њен пуноправни члан. Споразуми о стабилизацији
и придруживању између држава Западног Балкана и ЕУ, потврђују њену
спремност да допринесе пуној интеграцији ових држава у европске
политичке и економске токове, при чему се као услови за чланство
наводе критеријуми из Копенхагена и услови процеса стабилизације и
придруживања. Процес стабилизације и придруживања се заснива на
партнерству, у којем ЕУ нуди мешавину трговинских концесија,
економску и финансијску помоћ (преко програма Инструмента за
претприступну помоћ) и уговорне односе (уговори о стабилизацији и
придруживању).
Стратешко опредељење Републике Србије је чланство у
Европској унији, у оквиру којег је коренита реформа јавног сектора
ради постизања његове веће ефикасности. Анализом перформанси
јавних сектора различитих држава Европске уније можемо закључити да
државе са већим јавним сектором остварују боље перформансе јавног
сектора Најбоље перформансе имају старе индустријализоване чланице
Европске уније, али су им се и неке нове чланице приближиле (Пољска,
Словенија, Мађарска, Хрватска). Јавна потрошња Републике Србије је
на нивоу земаља Европске уније. Ако упоредимо величину јавног
сектора можемо закључити да новопримљене чланице имају углавном
мањи јавни сектор од земаља Европске уније (са изузетком Мађарске,
Хрватске и Словеније), што указује на штедљивост ових земаља.
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Јавни расходи као проценат БДП-а

Извор: Аутори
Ако анализирамо индикаторе можемо закључити да Република
Србија заостаје за европским земљама у индикаторима администрације,
јавне инфраструктуре, дистрибуције, стабилности и економских
перформанси. Индикатори у којима је Србија остварила просечне
резултате су образовање и здравство. Пошто је јавна потрошња
Републике Србије висока, можемо закључити да је квалитет јавних
услуга низак, и да је могуће датом величином јавне потрошње повећати
квалитет јавних услуга.
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Табела 1. Индикатори и укупне перформансе јавног сектора држава
чланица Европске уније и Србије

Анализом величине јавног сектора земаља Европске уније
можемо закључити да имају већи јавни сектор у односу на нове
чланице. Велики јавни сектори земаља Европске уније су постигли и
већу ефикасност у компарацији са земљама који имају мали јавни
сектор. Највећи јавни сектор имају скандинавске земље и Француска,
која има традиционално велик јавни сектор и која је остварила највећу
укупну ефикасност јавног сектора. Државе чланице Европске уније су
оствариле дупло већу ефикасност јавног сектора у односу на
новопримљене државе. Корелација између ефикасности и величине
јавног сектора се јасно види на Графикону. Величина јавног сектора
Републике Србије је на нивоу величина јавног сектора Европских
земаља, али са много мањом ефикасношћу јавног сектора. Земље у
региону су постигле просечну ефикасност у односу на старе државе
чланице Европске уније.

И. ЛОВРЕ, Ј. ЈОТИЋ

Држава

Администрација

Образо-вања

Здрав-ство

Аустрија

1.34756

0.97483

1.20326

Јавна
инфраструктура
1.23576

Дистрибуција

Стабилност

Економске
перформансе

1.70057

1.33039

1.39566

Укупне
перформансе
1.31922

Белгија

1.11089

1.05229

1.06997

1.15603

1.02824

1.32885

1.12453

1.13603

Бугарска

0.85243

0.90489

0.81202

0.71754

0.90308

0.69803

0.86589

0.79873

Чешка

1.19722

0.98405

1.21229

0.99658

1.32044

1.10013

1.19220

1.12998

Данска

1.19204

1.17282

1.15420

1.15603

1.00242

1.57510

1.20465

1.21815

Естонија

1.06036

1.05755

1.25817

1.03644

0.95627

0.75139

0.99443

0.99644

Финска

1.29673

1.06803

1.42884

1.27562

1.02996

1.51229

1.25269

1.27129

Француска

1.29327

1.04312

1.19693

1.21583

1.48267

1.57664

1.32539

1.32975

Грчка

1.28143

0.99085

1.11559

0.91685

0.93237

1.82205

1.33671

1.17117

Холандија

1.23178

1.16967

1.13018

1.25569

1.30914

1.51117

1.26565

1.29086

Хрватска

1.05790

0.96368

1.12302

0.97665

0.90523

1.18685

1.03619

1.03232

Ирска

1.36885

1.09471

1.23014

1.01651

1.92123

1.40719

1.41509

1.35884

Италија

1.28174

0.98931

1.23559

0.91685

0.81509

1.84052

1.29712

1.17003

Летонија

0.85453

0.98106

0.81956

0.99658

0.96457

0.65735

0.86619

0.87878

Литванија

0.92556

1.00818

0.98793

0.97665

0.92891

0.78882

0.90477

0.92988

1.70

Мађарска

0.94208

0.98535

0.89343

0.99658

0.99780

1.09976

0.95830

1.00017

1.60

Немачка

1.19283

1.00258

1.15667

1.19590

1.00051

1.59762

1.20488

1.20795

Пољска

1.04465

1.00908

1.10472

0.79726

0.96812

0.90987

1.02463

0.94654

Португали
ја

1.26043

1.05026

1.13731

1.19590

1.33144

1.81558

1.30147

1.33545

Румунија

0.71178

0.92029

0.67137

0.75740

0.77191

0.58666

0.72526

0.72997

Словачка

0.91885

0.95338

0.91982

0.83713

1.00658

0.73248

0.91852

0.88316

Словенија

1.15613

0.99095

1.38909

1.01651

0.96677

1.09270

1.07848

1.08537

Шпанија

0.96264

1.13402

1.00094

1.17596

0.92773

1.26414

0.94987

1.10252

Србија

0.87637

0.90851

0.99903

0.65774

0.77994

0.59039

0.83548

0.76692

Шведска

1.42155

0.97094

1.41376

1.13610

1.43523

1.68116

1.42414

1.35304

В.Британи
ја

1.08704

0.97307

1.11608

1.05637

0.92989

1.24581

1.07735

1.06937

Графикон 2. Ефикасност и величина јавног сектора држава чланица ЕУ
и Републике Србије

Укупна
ефикасност
јавног сектора

Шведска
Финска
Португалија Белгија
Ирска
Данска
Грчка

1.40
1.30

Италија
1.20

Чешка Немачка

1.10

СловенијаМађарска
Хрватска

1.00

Шпанија
Естонија
В.Британија
Пољска
Литванија
Србија
Словачка

0.90
0.80

Бугарска

0.70

Извор: Прорачун аутора

Румунија

0.60
30.0

Република Србија у поређењу са новим чланицама Европске
уније (Румунија и Бугарска је остварила боље перформансе од Румуније
и мало слабије од Бугарске). Србија је остварила боље перформансе у
индикаторима администрације, образовања и здравства него нове
чланице Европске уније. Евидентно је да Република Србија и нове
чланице Европске уније могу значајно побољшати перформансе јавног
сектора и ограничити употребу јавних расхода ако их поредимо са
оствареним перформансама у земљама Европске уније.
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Француска

Холандија
Аустрија

1.50
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35.0

40.0
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Јавни расходи као проценат БДП-

Извор: Аутори
Анализом ефикасности можемо закључити да Република Србија
има неефикасан јавни сектор и да су могуће уштеде. У компарацији са
државама чланицама Европске уније, јавни сектор Републике Србије је
скоро двоструко неефикаснији. Ако анализирамо индикаторе
ефикасности можемо закључити да је Република Србија остварила
просечну ефикасност само у индикаторима администрације, образовања
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и здравства. У осталим индикаторима Република Србија је двоструко
неефикаснија од земаља Европске уније. Најлошије резултате
Република Србија је остварила у индикаторима јавних инвестиција, што
говори о ниским инвестицијама и запуштености инфраструктуре
Републике Србије, индикатору дистрибуције што указује на лошу и
неселективну социјалну политику, и индикатору стабилности као
последице високих стопа инфлације и нестабилности раста БДП-а у
посматраном периоду.

Поређењем индикаторa Републике Србије са најуспешнијим
земљама у транзицији, сада чланицама Европске уније, можемо
закључити да је Република Србија остварила већу ефикасност само у
индикаторима здравства и образовања. У поређењу са Румунијом и
Бугарском, јавни сектор Републике Србије је обимнији, али и
ефикаснији у већини индикатора, осим јавне инфраструктуре где
Република Србија показује изразито ниску ефикасност. У поређењу са
земљама у региону Република Србија заостаје у ефикасности за око
20%, са вишом ефикасношћу једино у индикаторима образовања и
здравства.
Јавни сектор Републике Србије је показао исподпросечну
ефикасност у компарацији са земљама Европске уније, што јасно говори
да је могуће повећати ефикасност јавног сектора са датом висином јавне
потрошње, или смањити јавну потрошњу за око 20 процената без
смањења ефикасности јавног сектора, што би било сигурно довољно да
се елиминише буџетски дефицит. Анализом индикатора можемо уочити
да су највећи извори неефикасности у области јавних инвестиција,
програма дистрибуције и социјалне политике, као и стабилности
економског система. Овакви показатељи истраживања јасно говоре да је
могуће смањити јавну потрошњу у оквиру фискалне конолидације и да
ће фискална консолидација без реформисања јавног сектора бити
неефикасна.

И. ЛОВРЕ, Ј. ЈОТИЋ

Тaбела 2. Индикатори и укупна ефикасност држава чланица Европске
уније и Републике Србије
Држава
Аустрија

1.50960

1.18264

1.44508

Јавна
Инфраструктура
1.41828

1.97773

1.49035

1.56348

1.51989

Белгија

1.38236

1.16056

1.45117

1.25588

1.26248

1.65358

1.39933

1.38095

Бугарска

0.75279

0.69859

0.71460

0.87569

0.96362

0.61644

0.76469

0.74895

Чешка

1.17681

1.13956

1.06684

1.19426

1.60100

1.08138

1.17188

1.19147

Данска

1.30833

1.32582

1.86654

1.02428

0.59861

1.72876

1.32217

1.32158

Естонија

0.92307

0.69981

1.38337

1.42947

0.79551

0.65410

0.86567

0.94708

Финска

1.39498

0.97177

2.00003

1.22989

1.20426

1.62687

1.34761

1.40185

1.72944

1.29425

1.40774

1.17114

1.29469

2.10838

1.77239

1.57304

1.77150

1.09279

0.89397

0.60635

0.73607

2.51889

1.84792

1.31346

Холандиј
а

1.49863

1.51576

1.38774

1.03135

1.71570

1.83854

1.53983

1.53223

Хрватска

1.21607

0.82369

0.95805

0.99982

0.82820

1.36429

1.19112

1.05064

Ирска

1.59551

1.08661

1.56652

0.49734

1.29774

1.64019

1.64940

1.34301

Италија

1.49397

0.98198

1.15130

0.80721

0.87592

2.14527

1.51190

1.25010

Летонија

0.74295

0.73034

0.90960

1.34507

0.99611

0.57151

0.75308

0.86554

Литваниј
а

0.85300

0.72273

1.10875

0.88168

0.94632

0.72698

0.83384

0.86608

Мађарска

1.19913

0.85308

0.94719

0.90073

0.94598

1.39983

1.21977

1.08978

Немачка

1.02727

1.27159

1.21668

1.04084

1.35259

1.37588

1.03765

1.20180

Пољска

1.04966

0.72338

0.79146

0.84890

1.09483

0.91423

1.02954

0.88834

Португал

1.51430

1.18727

0.93704

0.86856

1.15087

2.18125

1.56360

1.38717

Румунија

0.66583

0.58361

0.49073

1.04324

0.65584

0.54879

0.67843

0.66198

Словачка

0.91322

0.89374

0.51935

0.88895

1.08348

0.72800

0.91290

0.83366

Словениј
а

1.32807

0.98361

1.04051

0.84855

1.01380

1.25520

1.23887

1.08597

Шпанија

0.77543

1.21942

0.63991

1.06686

1.17978

1.01829

0.76514

0.98691

Србија

1.00274

1.00198

0.99708

0.64840

0.74812

0.67553

0.95596

0.81579

Шведска

1.32496

0.99052

2.04331

1.07146

1.66324

1.56693

1.32738

1.42528

Велика
Британија

0.71631

1.01952

1.27568

0.80052

0.94685

0.82094

0.70993

0.89854

Француск
а
Грчка

Администрација

Образовање

Здравство

Дистрибуција

Стабил-ност

Економске
перформасе

Укупна
ефикасност

Извор: Прорачуни аутора
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Прекомерни износ и неадекватна структура јавне потрошње
Републике Србије негативно утичу на одрживост јавних финансија и
привредног раста. Високи трошкови које генерише јавни сектор
представљају озбиљан проблем буџетској равнотежи, а дугогодишњи
буџетски дефицит је најзначајнији фактор раста јавног дуга Републике
Србије. У условима светске финансијске кризе и могућности избијања
кризе задужености Републике Србије нереформисани јавни сектор
представља фактор нестабилности јавних финансија и узрок неуспеха
фискалне консолидације. Спровођење фискалне консолидације и
смањење јавних расхода без реформе јавног сектора ће бити
неефикасно. Актуелна финансијска криза је продубила проблем
фискалних дефицита и јавног дуга. Низак ниво јавног дуга у току
рецесије је оставио простор за даље задуживање, што је довело до кризе
јавног дуга.
Јавни сектор остварује исподпросечну ефикасност у компарацији
са земљама Европске уније, али и са земљама у региону. Спроведено
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истраживање указује да је могуће смањити јавну потрошњу за око 20%
без смањења ефикасности јавног сектора, што би било довољно да се
елиминише буџетски дефицит. Неефикасности у јавном сектору
Републике Србије се јављају у областима јавних инвестиција, програма
дистрибуције и социјалне политике и стабилности економског система.
Здравство и образовање су области у којима је Република Србија
ефикасна у поређењу са развијеним земљама.
Неефикасан јавни сектор пружа услуге по вишим ценама, него
што је то економски оправдано. Виши јавни расходи изискују и више
пореске стопе, што последично доводи до мањег економског раста. На
овај начин неефикасан јавни сектор умањује корисност пореских
обвезника – грађана, путем мањег дохотка (услед већих порескихи
давања) и путем мањег будућег дохотка услед ниског економског раста.
Питање ефикасности јавног сектора је актуелно и са становишта
фискалне консолидације. Уколико се утврди да је јавни сектор
неефикасан, могуће је реформама у начину његовог функционисања и
структури смањити фискалне издатке, без смањења нивоа и квалитета
јавних услуга које пружа. У случају неефикасног јавног сектора,
фискална консолидација би била много успешнија, ако би обухватала и
мере реформе јавног сектора, него ако се она врши само као пакет
смањења јавних расхода.
Иако их треба тумачити са дозом опреза, овакви закључци
наглашавају да превелика потрошња може довести до смањења
привредног раста и да је за транзиционе земље најбоље да имају мањи
јавни сектор. Такође постоје индиције да висок ниво образовања,
стручне јавне службе и поштовање и сигурност имовинских права
доводе до повећања ефикасности јавног сектора

harmonization of the functioning of the public sector with the principles of
European support administrative space. The aim of the research is to analyze
the functioning of segments of the public sector of the Republic of Serbia in
comparison with the countries of the European Union, in order to identify
inefficient segments and achieve the rationalization of the resources in the
public sector. The transformation of the public sector is essential in order to
increase efficiency, functionality and competitiveness and increased quality
of the public services.

И. ЛОВРЕ, Ј. ЈОТИЋ

SUMMARY
EFFICIENCY ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR OF REPUBLIC OF
SERBIA IN COMPARISON WITH EUROPIAN UNION COUNTRIES
The Republic of Serbia is in the process of joining the European
Union, which will determine the subject and the goal of the research in this
paper. Unreformed public sector of the Republic of Serbia is a source of
instability in the public finance system and constant budget deficit. Fiscal
consolidation measures will not be effective enough without the reform of the
public sector. Using macroeconomic analysis, the efficiency of the public
sector of the European Union and the Republic of Serbia is being compared,
in order to identify sources of inefficiency in the public sector and the need
for state intervention. The Republic of Serbia is committed to the
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Keywords: Efficiency, Public Sector, European Union, Republic of
Serbia, Public Consumption, Public Services, Public Expenditures
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ГЕНЕРАЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ НОВИХ УСЛУГА
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Табела 1. – Број становника у 2013. години (приказано првих 10 земаља
по бројности)

вредности, ставова генерација, такође може пружити
информацију о факторима који утичу на константан
развој услуга и услужног друштва.
Кључне речи: генерација, услуга, потрошач, технологије
УВОД
Својеврсни печат укупним аспектима потрошње неоспорно ће
донети нови, глобални изазови животног окружења. Када ово наводимо
имамо у виду демографски бум становништва на земљиној кугли, који је
доста изменио, али наставља да и даље мења, са своје стране, потребу за
услугама, као и саму слику о целокупном привредном систему, онаквом
какву о њему ми имамо данас представу. Данас предузећа послују на
глобалном нивоу услед свеобухватне глобализације. Заједно са
глобализацијом, развој нових технологија представља најутицајнији
тренд у развоју услуга. Ако се осврнемо у прошлост, схватићемо колико
се пословање, потрошња, и уопште живот без нових технологија,
драматично разликују у односу на садашњи период.
Истичући претходну констатацију, управо апологизирамо став о
становништву као „базичном и доста хетерогеном елементу финалне
тражње“ (Радуновић & Ловрета, 1993., стр. 36) (Ловрета и др. 1998., стр.
39), а пратећи свеукупност демографских и социјалних варијабли
становништва.
Надаље, када напомињемо бум становништва на земљиној кугли,
имамо у виду глобални тренд и његов различит интензитет у светским
регионима и знатно различите карактеристике између појединих
генерација – његових чинилаца.

Земља

Број
становника
2013.

Мушкарц
и

Жене

Старост
0–14

Старост
15–24

Старост
25–64

Старост
65+

СВЕТ
Кина
Индија
САД
Индонезија
Бразил
Пакистан
Нигерија
Бангладеш
Руска Фед.
Јапан

7,162,119,434
1,385,566,537
1,252,139,596
320,050,716
249,865,631
200,361,925
182,142,594
173,615,345
156,594,962
142,833,689
127,143,577

50.4%
51.8%
51.7%
49.2%
50.3%
49.2%
51.4%
50.9%
50.6%
46.1%
48.7%

49.6%
48.2%
48.3%
50.8%
49.7%
50.8%
48.6%
49.1%
49.4%
53.9%
51.3%

26.0%
18.2%
28.4%
19.4%
28.1%
23.1%
32.8%
44.4%
29.0%
16.5%
12.9%

16.3%
13.6%
18.3%
13.6%
16.8%
16.5%
20.9%
18.9%
19.7%
11.0%
9.5%

49.5%
58.8%
47.9%
52.3%
49.7%
52.4%
41.9%
34.0%
46.5%
59.3%
51.2%

8.2%
9.5%
5.5%
14.7%
5.4%
8.0%
4.4%
2.7%
4.9%
13.2%
26.4%

Извор: Адаптирано према Worldometers

Имајући у виду претходно, данас се већ наводе и два кључна
питања, врло блиска демографским, а која су донекле у домену
футуристике и предвиђања. Тако је једно питање – питање
исцрпљености светских ресурса, док је друго питање – питање визије
будућности у таквим случајевима, као на пример: исцрпљеност
нафтних залиха, угља, бакра, воде, прехрамбених намирница, итд.
Дакле, евидентно је потребан посебан третман ресурса у глобалном
смислу у односу према демографским појавама, и коришћењу истих у
услугама (нпр. саобраћају), индустрији и домаћинствима. Ово је битно
зато што ресурси, као битан фактор сваког процеса, морају бити у
фокусу економичног поготово када је у питању потрошња, из разлога
реткости у економском погледу. Поред тога, када су у питању
демографске карактеристике, као кључно се намеће питање
различитости између генерација, што може имати значајне консеквенце
на профилирање и конзумирање услуга; поред наведеног треба водити
рачуна и да различите генерације носе са собом и различите вештине и
компетенције, како у животном понашању, тако и пословном
функционисању, што умногоме утиче на однос према данашњим
развијеним услугама.
ГЕНЕРАЦИЈСКА ПОДЕЛА
Под термином генерација као основ социјалне категорије у
друштву подразумева се следеће: „људи унутар обележене популације
који имају исте значајне догађаје у датом периоду времена“ (Pilcher,
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1994), која се може описати као „друштвена генерација“. Овај термин се
често користи када желимо да одређену друштвену заједницу лоцирамо
на основу неког историјског периода или пак за одређене културолошке
догађаје.
„Генерацијски профили су уопштени погледи на становништво
са припадницима исте старосне доби, и од велике су помоћи у
разумевању групе потрошача из веома широке перспективе. Сваки
кохорта је из одређеног периода у нашој културној историји – они су
делили главне друштвене догађаје и културне обичаје – и та заједничка
друштвена позадина обликује њихове ставове, понашања, и поглед на
свет. У свету маркетинга, генерације се дефинишу обично у распону од
20-ак година, што је распон који обухвата смислену фазу живота која се
протеже од раног детињства до доба младе одрасле особе.“ (Meehen,
2014)
Говорећи о генерацијама у западном свету, иако постоји
консензус о општој временској подели, различити извори користе
различите датуме. Аутори ће се држати поделе коју су кроз своју
„генерацијску теорију“, увели В. Страус и Н. Хау (Strauss, Howe), што је
уједно најраспрострањенија подела генерација. Генерације се, према
Страус–Хау генерацијској теорији, деле на следећи начин:
• „Изгубљена генерација“ (енгл. Lost Generation; припадници

ове генерације рођени су у периоду 1883–1900. год)

• „G. I. генерација“ (енгл. G. I. Generation, рођени у периоду

1901–1924. год)

• „Тиха генерација“(енгл. Silent Generation, рођени у периоду

1925–1942. год)

• „Бејби-бум“ генерација (енгл. Baby Boom Generation, чији су

припадници рођени у периоду 1943–1960. год)

• „Генерација X“ (енгл. Generation X, обухвата рођене у периоду

1961–1981. год)

• „Миленијумска генерација“ или „генерација Y“ (енгл.

Millennial Generation/Generation Y, рођени у периоду 1982–
2004. год)
• „Генерација Z“ (енгл. Generation Z, рођени 2005. и после 2005.
године)
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Слика 1. – Приказ генерација кроз године и историјске догађаје

Извор: CNN

„Изгубљена генерација“, која обухвата све који су рођени од
1883. године до 1900. године; представља генерацију која се борила у
два највећа рата која памти наше човечанство. „У Србији изгубљена
генерација обухвата оне који су рођени нешто касније. Многи домаћи и
светски стручњаци наводе период од 1978. до 1984. год., а неки тај
период продужују и на 90-те године. Такође сматрају да ће те генерације
још дуго враћати дугове својих претходних генерација, јер су то
генерације које су доживеле бомбардовање, распадање државе, светску
економску кризу, итд“ (iSerbia, 2013).
„G. I. генерaција“ односи се на појединце који су рођени у
периоду од 1901. до 1924 године. Представљају децу Првог светског
рата и борце у Другом светском рату. Ови појединци одрасли су у
периоду трауматичних времена. Били су сведоци радикалних
социјалних, економских и технолошких промена. Као групација, они су
конзервативни и забринути за финансије и личну безбедност.
„Тиха генерација“ (енгл. Silent Generation) односи се на
појединце који су рођени у периоду од 1925. до 1942. године;
припаднике ове генерације можемо сматрати зрелим тржиштем или
сениорима. То је генерација која је одрастала за време Другог светског
рата, као и у времену светске економске кризе познатије као Велика
депресија. Због тога је ова генерација позната и као „депресиона
генерација“. Ова генерација је описивана као повучена и опрезна; ипак,
услед економске патње и губитака израсла је у генерацију која је
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описивана као амбициозна и која има потребу за постизањем моћи и
статуса како би се издигла изнад пређашњих губитака. Када је реч о
креирању роба у услуга намењених овој генерацији, излази се у сусрет
јединственим потребама сегмента зрелих купаца, од путовања до
здравствених услуга, али је ту укључена и роба намењена најмлађој
популацији, с обзиром на то да ова генерација највише воли своје унуке.
„Бејби бум генерација“ (енгл. Baby Boom Generation) односи се
на појединце који су рођени између 1943. и 1960. године, у време
драматичног пораста порођаја између краја Другог светског рата и 1960.
године. Већина из ове групе одрасла је у време просперитетних 1950тих и 1960-тих година. На њих су јако утицали ратови, хладни рат,
енергетска криза, технолошки напредак, као и „рокенрол“ и „Битлси“.
Ова генерација је живела у економској експанзији након Другог
светског рата, када је квалитет живота нагло порастао, па јој је са
правом додељен и назив „срећна генерација“. Они су на највишој
лествици своје платежне моћи и доминирају на највишим позицијама,
како на тржишту тако и у држави. Можемо да кажемо да су они и
ствараоци потрошачког друштва. „Бејби бумери“ су захтевали повећане
ресурсе по питању дечије хране и одеће током педесетих, школског
инвентара током шездесетих, утицали на повећану понуду радне снаге и
повећану потражњу за становима током седамдесетих година, да би
данас ова генерација била обележена као изазов за одрживост
пензионог система у свету, али и код нас (Стојилковић, 2010., стр. 76).
За ову генерацију је карактеристична оријентација ка кући и
породици. Исто намеће потребу за штедњом, за плаћањем школовања
или свадбе деци. Приоритет у потрошачким навикама је и одређен у
складу са тим. Уз то, ово је и време када појединци почињу да планирају
пензију или су у пензији (Townsend, 1992, 48–49). Ово је посебна брига
пошто постоји сумња у способност система социјалног осигурања да
изађе на крај са великим приливом захтева за пензију који ће ова
генерација изазвати, уз забринутост да ли ће систем здравствене
заштите испунити своје обећање. То је масовно тржиште и, пошто оно
стари, маркетари ће морати да се суоче са много зрелијим тржиштем.
Један аспект ове промене је чињеница да су „бејби бумери“ сада
родитељи или баке и деке. Родитељство изазива конзервативност
животног стила између старијих и млађих чланова ове генерације.
„Бејби бумери“ се карактеришу високим нивоом образовања,
високим приходима и домаћинствима са двоструком каријером. Ова
генерација је најбогатија и она је, почетком новог миленијума, чинила
чак 80% тржишног таргета. Ипак, они се карактеришу и недостатком
времена – будући да покушавају да ускладе и одговорност на послу и
породичне обавезе. Ово је и прва генерација која је развод сматрала

прихватљивим. Многи се данас суочавају са економским недаћама и
несигурношћу пошто привреда постаје слабија и многе компаније
настављају са смањењем броја запослених, укључујући и средовечно
руководство.
Такође, потребно је имати у виду да је ова генерација на прагу
пензионисања, а с обзиром на њихову бројност, као и значајан степен
економске активности дате генерације, може се очекивати нагли пораст
броја пензионера у догледној будућности (Стојилковић, 2010, стр. 76).
„Генерација X“ или, како је још називају, „бејби баст“
генерација (енгл. Generation Х/Baby bust Generation), обухвата све
рођене између 1961. и 1981. године. Име „генерација X“ потиче од
имена књиге чији је аутор Даглас Копланд (Douglas Coupland). Ово је
такође било име британске пaнк групе чији је солиста био Били Ајдол
(Billy Idol). То је мања по бројности генерација него претходна. Ова
генерација је дошла у одрасло доба у тешко економско време, које не
показује знаке да ће се за кратко време побољшати. Они су прва
генерација која је подигнута углавном у домаћинствима са двоструком
каријером или уз једног родитеља. Ову генерацију карактеришу
мушкарци који не желе да одрасту и жене које желе да се остваре на
пословном плану, тако да све мање слободног времена имају за себе и
породицу. Потребно је истаћи да поједини психолози и антрополози
културе врше категоризацију Генерације X на четири сегмента (Paulin,
1998, стр. 11):
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1. Сегмент који карактерише „цинични презир“ (енгл. Cynical
disdainers). Припадници ове групе су песимистични и
скептични, добијају највише медијске пажње;
2. Сегмент „традиционалних материјалиста“ (енгл. Traditional
materialists). Они личе на „бејби бумере“ – позитивни су,
оптимисти, теже за „америчким сном“;
3. Сегмент „обновљеног хипи покрета“ (енгл. Hippies revisited).
Припадници ове групе се враћају животном стилу и
вредностима '60-тих, изражавајући се кроз музику, моду и
спиритуалност;
4. Сегмент „мачо педесетих“ (енгл. Fifties machos). У питању су
конзервативци који верују у стереотипну поделу полова и
последњи прихватају мултикултурализам.
Ова генерација се суочава са светским трзавицама због
„регионалних конфликата”, околином која наставља да се погоршава,
економијом која им нуди мање наде него у било које време од 1930-тих
година, несталним националним дугом, затим епидемијом АИДС-а која
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прети њиховим животима, и различитим канцерима. Они отплаћују
дугове које је створила претходна генерација. Настоје да окриве „бејби
бум“ генерацију и материјализам повезан са њом за тешку будућност
коју виде за себе (Zinn, 1992) (Ratan, 1993).
Генерално, генерацију X карактерише велика стопа образованих,
жена и мушкараца заједно, што доказује чињеница да чак 29%
припадника ове генерације има диплому основних студија. (iSerbia,
2013). Ова генерација има константну потребу да учи и да се развија,
има развијен предузетнички дух и тежи константним изазовима. Пошто
радни век ове генерације карактерише висока турбулентност услед
светске економске кризе, они имају тежњу ка контроли своје каријере и
жељу да знају како су вредновани.
Ова генерација преузима примат на тржишту роба и услуга.
Највише новца троше на путовања, образовање, осигурање, аутомобиле,
некретнине, кућне апарате, технику и робу за децу. Међутим, она није
генерација којој је лако приступити. Ова генерација ће пре куповине
роба и услуга на интернету добро истражити шта је тренутно
„најбоља куповина“ (енгл. best buy). Карактерише их стална потрага за
добром ценом јер многи од њих имају ниско плаћене послове, и желе
услуге и поруке дизајниране посебно за њихов укус и животни стил.
Она је и цинична и софистицирана у вези са робама/услугама и
куповином. Она је материјалистичка и нестрпљива (Fawcett, 1993).
„Миленијумска генерација“ (енгл. Millennial Generation,) или,
како је још називају, „генерација Y“ (енгл. Generation Y), рођена је у
периоду између 1982. и 2004. године. Припадници ове генерације су
деца „бејби-бум“ генерације или људи у раној генерацији X. Рођени у
раном периоду ове генерације представљају нову снагу на радном
тржишту са креативним, оригиналним идејама.
„Миленијумци“ или „миленијалци“ живе „на сцени“ (енгл.
SCENE), као што је даље приказано, описно и почетним словима речи
на енглеском језику (Булат):

Ова генерација се сматра најобразованијом генерацијом јер су
били директно укључени у стварање информатичког доба. Ова
генерација није упознала свет без рачунара, већ је расла уз интернет;
више је информисана од својих родитеља због коришћења свих
технолошких иновација које су кључне у друштву. Они познају
технологију јер са њом живе и осећају се непријатно без ње. Желе и
настоје да задатке ураде боље и помоћ ће тражити у технологији.
Ова је генерација најбројнија, најобразованија и најповезанија у
историји човечанства: 75% ове генерације има профил на некој
друштвеној мрежи, а 83% спава са телефоном поред кревета; можемо је
назвати и дигиталном генерацијом јер је извор њеног информисања
интернет. (Al Jazeera Business) Ова генерација уз коришћење интернета,
рачунара и/или телефона, живи, купује, плаћа, образује се, организује
путовања, односно, све или већину ових активности обавља онлајн
(енгл. online). Спремни су да више верују људима из онлајн заједнице, тј.
онима са „Фејсбука“, „Твитера“ и сл. (Facebook, Twitter) у односу на
друге изворе информација. За „миленијумце“ је нормално да путем
интернета траже све потребне информације, претраже и плате
здравствено или пензионо осигурање, купују производи и услуге; да се
слуша музика, резервишу путовања, плаћају рачуни путем интернета,
траже и добију услуге јавне управе, итд.
Ова генерација ће у скорије време постати и најбројнија
генерација, што је веома важно за компаније које пружају услуге, па су
се чак маркетинг стручњаци окренули овој генерацији као приоритету.
До 2020. године ова генерација ће чинити трећину популације одраслих.
У Србији је, у периоду између 1980. године и 2000. године рођено око
1.860.000 хиљада особа, што је око 1/4 популације. (Al Jazeera Business)
Могло би се рећи да ову генерацију чека светла будућност, али они су
прва генерација која је у лошијој економској ситуацији него генерација
њихових родитеља, и представљају најнезапосленију генерацију у
протеклих 30 година. На пример, сваки други незапослени у Хрватској
је особа млађа од 35 година, што Хрватску ставља на друго место по
стопи незапослености у Европи, док прво место припада Шпанији. У
Словенији сваки трећи „миленијумац“ нема посао, а у Босни и
Херцеговини стопа незапослености међу млађом популацијом је чак
58%. (Al Jazeera Business)
Припадници „миленијумске генерације“ доносе нове вештине,
знања и компетенције, па би се могло рећи да компаније нису у
потпуности спремне за њихово запошљавање, јер се по први пут дешава
да су у организацијама запослени представници три генерације, ретко
чак и четири. Колико је ово тешко економско време за ову генерацију
говори и то да је мало вероватно да ће дочекати пензију, сем ако је сами
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S – Speed (све што је споро лоше је и неприхватљиво за
„миленијумце“);
C – Convenience (све што захтева труд и напор није
прихватљиво);
E – Entertainment (досада је неприхватљива; забава је императив);
N – Nurture (пажени и мажени; не желе никакав ризик);
E – Entitlement (самим постојањем имају права и очекивања; рад
је лош; није потребно заслужити).
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не створе; мала је и вероватноћа да ће имати некретнину у свом
власништву али ће, сасвим сигурно, у скоријој будућности владати
светом.
„Генерација Z“ (eнгл. Generation Z) обихвата све који су рођени
2005. године и након те године. Постоје различити називи за ову
генерацију; називају је и „генерацијом V“ (в – виртуална; Generation V),
„генерацијом C“ (C од енгл. Connected или Community; Generation C),
затим „новом тихом генерацијом“, „интернет генерацијом“, „Гугл
генерацијом“ итд. (The New Silent Generation, Homeland Generation,
Internet Generation, Google Generation). Основна карактеристика ове
генерације јесте повезаност путем интернета и друштвених мрежа,
све чешће коришћењем мобилних телефона, таблета и других
преносних уређаја. За ову генерацију сасвим су нормална питања: који
оперативни систем користиш; да ли сте прочитали најновији твит; да
ли имате најновију апликацију? За ову генерацију ће се истински рећи
да је глобална генерација.
Ова кохорта је веома млада али је и веома значајно тржиште.
Преко 60% деце има телевизор у својој соби, 30% има видео игрице.
Данас је нормално да родитељ свом детету купи мобилни телефон. Они
нису никада упознали свет без рачунара и мобилног телефона. У
будућности, „генерација Z“ ће бити у потрази за услугама и
производима који одражавају стварност, а не савршен живот. Ова
генерација ће бити опрезна са новцем, јер су сведоци губљења радних
места њихових родитеља, сведоци су „финансијских балона“ који
пуцају пред њима. Вероватно ће бити склони штедњи па ће избегавати
импулсивну куповину. Због свог информатичког знања већ у раној
младости ће бити у могућности да испробају производ или услугу и пре
него што донесу одлуку о потрошњи тј. куповини. Називајући ову
генерацију „првим дигиталним домороцима“, Хана Пејн, блогерка и
студенткиња Калифорнијског универзитета у Лос Анђелесу, наводи да
„генерација Z прима информације за трен ока, и једнако брзо губи
занимање за њих“. Ден Швабел из консултантске фирме „Миленијал
брендинг“ (Millennial Branding) истиче: „ми говоримо оглашивачима да
неће допрети до те омладине ако не комуницирају са пет речи и великим
сликама“. (Вилијамс, 2015, стр. 28)

су следећи фактори довели до раста услужног сектора: глобализација,
смањење државног монопола у области услуга, убрзана мобилност
становништва, промена животног стила, технолошке иновације,
повећање тражње за услугама од стране организација, предузећа и
компанија, итд. У овом раду навешћемо примере само неких од фактора.
За носиоце робног и услужног промета на мало од значаја је и
степен мобилности становништва, с обзиром на просторно
одређивање финалне тражње. Једна од националних карактеристика
становништва Србије јесте управо његова велика мобилност.
Унутрашња и спољна миграторна кретања у нашој земљи су евидентна,
што има значајнијих импликација на услуге/трговину и на њено
окружење. Када се говори о унутрашњим миграцијама онда се, пре
свега, има у виду кретање људи унутар границе Р. Србије са циљем да
се са једног места стално настани на друго место, уз остала миграторна
кретања условљена политиком регионалног, урбаног и укупног
привредног и друштвеног развоја. Према саопштењу за јавност
републичког Завода за статистику (стр. 1) од 15. 07. 2015. године у
Републици Србији је у 2014. години евидентирано 124.472 лица која су
променила пребивалиште, а у региону Београда забележена су највећа
мигрантска кретања; у Београдски регион годишње се досели један
мањи град, тј. евидентирано је да се 51.345 људи досели, али се и 43.840
људи одсели.
Један од видова савремених миграција становништва Србије јесу
дневне миграције. Њима је захваћено сеоско становништво приградских
и других насеља, које свакодневно одлази у град на посао и враћа се у
село, задржавајући и истовремено одржавајући свој пољопривредни
посед, од кога му је тешко да се растане. На тај начин, око градских –
индустријских центара формира се зона радне снаге. На основу
изнесеног, може се закључити да, приликом обављања својих
купопродајних активности, савремени купци постају изузетно мобилни,
што доприноси даљим променама у размештају и структури
становништва Србије.
Постоје и друге демографске варијабле које су од значаја за
потенцијал садашњег и будућег тржишта и за односе који на њему
владају. Ту се, пре свега, мисли на савремена туристичка кретања, на
пораст рекреационих, културних и осталих друштвених активности
становништва. Од посебног значаја су и измене у друштвено економском статусу жена. Посматрано према полу у Србији, а према
последњем попису становништва из 2011. године, приближно је
равномеран однос мушко (3.499.176) – женског (3.687.686) дела
становништва (РЗС). Запослене жене одвајају у просеку релативно већи
део дохотка за куповину одеће, обуће, козметике, накита и модних
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ФАКТОРИ И ТРЕНДОВИ КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО
ПРОФИЛИРАЊА И РАЗВОЈА УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У литератури су могу пронаћи различити фактори и трендови
који су довели до развоја услужне делатности. Већина аутора сматра да
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артикала. Самим чином запошљавања мењају се и њихове навике и
време куповине.
Повећање броја запослених жена резултира значајним порастом
прихода у породици и мањком слободног времена, што доводи до
промена у коришћењу расположивог времена, односно у распореду
нерадних активности. Ова промена се јавља због тога што нове
породице 60 сати у недељи проводе на раду па им је слободно време
ограничено на вече и викенд. Због тога је и отежано пружање услуга
овим породицама. На пример, аутомеханичарске услуге, услуге
поштанских служби и кућних сервиса отежано се реализују. Због
настале ситуације, купци су све мање код куће и инсистирају на
тачности и поштовању рока приликом извршења ових услуга, јер не
могу да чекају цео дан. Зато се ови послови све више обављају увече.
Други ефекат запослености жена је промена стила живота целе
породице. Пошто оба супружника раде, домаћинство све више постаје
„викенд породица”, где деца и родитељи све мање слободног времена
проводе заједно, па и не ручавају заједно, не гледају ТВ заједно и све
више бивају раздвојени. Тако свако од њих креира сопствену
индивидуалност и идентитет кроз нове обрасце потрошње, куповине и
употребе одеће и начина забаве. Коначно, скраћење расположивог
времена проузрокује и промене у обављању свакодневних послова
(Sheth и др. 1999, str. 262–263).

фактора (Бабић-Ходовић, 2010, стр. 12): (1) потрошачи захтевају више,
без обзира на ниво технолошког решења – траже све већу вредност у
услузи и производу; (2) технолошки развој, нарочито у оквиру подручја
информационе технологије, омогућава фирмама да креирају нове услуге
лакше него до сада. Занимљив начин да се сагледа утицај технологије је
управо кроз спознају да је интернет само „једна велика услуга". Сва
предузећа и организације које послују на интернету у суштини пружају
услуге (пружање информација, обављање основне функције
корисничког сервиса, олакшавање трансакције или промовисање
социјалне интеракције међу појединцима) (Zeithaml, 2009).
Интернет је променио ток ствари. Клијенти су сада активни
трагачи услуга; они бирају време и место и укључују се у интеракцију
услуга са људима. Компаније које су своје пословање засновале на
интернету (нпр. Amazon, E-bay, Alibaba итд) нуде услуге које су до
скора биле невиђене, управо као и смарт телефони који могу понудити
безбројне апликације/сервисе/услуге које није било могуће ни
замислити у недавној прошлости (мобилно банкарство, набавка
намирница, заказивање такси возила, итд). Нема сумње да до овога не
би дошло да представници генерација X, Y и Z нису оберучке
прихватиле нове технологије и наставиле да их развијају.
Интернет је утицао и на промену понашања потрошача, што на
неки начин приморава пружаоце услуга да свој начин пословања мењају
у складу са потребама и навикама потрошача. Различите генерације
имају различита понашања и различите потребе које се највише
примећују у услужној индустрији, а најбоље огледају кроз промене које
уводи
авио-индустрија
и
хотелска
индустрија,
односно
угоститељство у целости. До 2020. године генерација тзв.
миленијумаца чиниће више од половине свих пословних летова, а већ
следеће године њихова бројност ће надмашити „бејби бум“ генерацију.
За 2015. годину се процењивало да ће популација „миленијумаца“ у
Америци потрошити преко 226 милијарди долара само на путовања
(Martin, 2015). Напоменуте индустрије већ неколико година уназад своје
пословање усмеравају према овој генерацији, јер је велика вероватноћа
да ће они мењати планове свог путовања у последњем тренутку и те ће
планове мењати кроз тзв. понуде у последњем тренутку (енгл.lastminute), наравно - углавном путем Интернета. Ранија тенденција је била
да се промене у плановима путовања најављују од 3 до 10 дана, а данас
се те промене врше и само неколико сати пре пријављивања у хотеле и
то преко мобилних уређаја. Ова генерација чини 50% хотелских
резервација па није ни чудо да се угоститељство прво њима
прилагођавало. Хотелски ланац „Старвуд“ (Starwood Hotels and Resorts
Worldwide) је испред свих других лансирао бренд „Aloft“, ланац хотела
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Утицај технологија и интернета на услужни сектор и
потрошаче различитих генерација
Посматрано из перспективе потрошача/купца, „услуге су
искуства“ (нпр. одлазак у библиотеку, позивање корисничког сервиса и
сл.), али, из перспективе организација, услуге су „процеси који се
морају дизајнирати и којима се мора управљати тако да креирају
искуство које потрошач жели“; што процесе чини „архитектуром
услуга“ (Lovelock & Wirtz, стр. 197)
Технолошке иновације представљају један од највећих фактора
који су довели до развоја услужног сектора. Услуге су под сталним
ударом повећања потражње и контакта са клијентима, и за решавање
оваквих проблема нове технологије су виђене као логични излаз.
Основна предност технологије за услужни сектор пре свега се огледа
кроз продуктивност и смањење трошкова. Наравно да технологија не
би имала овакав утицај да сами корисници нису спремни или нису у
могућности да је користе. Развој услуга као последица технолошких
промена и тржишне оријентације условљен је деловањем две групе

128

128

129
129

УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ...

СТР117-138

који се у потпуности прилагођава „генерацији Y“. Хотели из овог
бренда су прилагођени потребама ове генерације у смислу начина
пријављивања у хотел, простора у собама, рада ресторана, хране и пића
које се нуди. Они не желе да плаћају WiFi интернет у соби, већ га
подразумевају као део услуге. Колики је успех прилагођавања насталим
променама овог бренда говори чињеница да у томе успешно послује
преко 100 хотела под овим именом само у 14 држава на америчком
континенту, а све су то постигли у периоду од 5 година. (CNN –
Business traveller) Хотелски гиганти, укључујући „Мериот“ (Marriott
International) и „Хилтон“ (Hilton Worldwide), покрећу брендове са
именима као што су Moxy, AC, Edition, CitizenM и Canopy; чак и
милијардер Ричард Брансон (Richard Branson) има нови „миленијумско
– оријентисан“ ланац, под називом Virgin Hotels (Martin, 2015).
Истраживања потрошачких навика различитих генерација
свакако су значајна за компаније, нарочито она везана за „миленијумце“
(или „миленијалце“). Они представљају скоро четвртину укупне
популације у Америци (Schawbel, 2015). Поред тога што имају своје
навике, жеље, потребе, понашања, имају и утицај на припаднике
старијих генерација, који се услед тога мењају. Једна студија о
навикама ових потрошача (Schawbel, у сарадњи са Elite Daily), показује
на основу истраживања 1300 припадника ове генерације „десет нових
открића о миленијумцима као потрошачима“ (Schawbel, 2015): (1) на
њих не утичу рекламе (само 1% испитаних тврди да услед рекламе
неком бренду више верује); (2) радије би купили ауто него узели у најам
кућу (71% би радије купило ауто а не унајмило, док би 59% испитаника
радије узели у најам кућу уместо што би се упустили у куповину куће);
(3) пре куповине посећују блогове (33% се ослања углавном на блогове;
припадници старијих генерација углавном се више ослањају на
традиционалне медије, а „миленијумци“ на друштвене мреже); (4)
аутентничност им је важнија од садржаја (43% цени аутентичност
када чита вести, али најпре је потребно да компанији верују да би
уопште отворили садржај и прочитали; блогови су аутентични); (5)
њихово будуће наследство неће мењати потрошачко понашање (без
обзира на наследство које им следује од „бумера“, 57% тврди да им то
неће променити потрошачке навике, што је изненађујуће); (6) желе
контакт са брендовима – компанијама на друштвеним мрежама (62%
тврди да би у овом случају вероватно постали лојални купци); (7) желе
да учествују у креирању производа са компанијама (42% је навело да су
заинтересовани да помогну компанијама у развијању будућих производа
и услуга, па ће компаније које то омогуће очигледно бити успешније);
(8) користе више технолошких уређаја (87% испитаних користи између
два и три уређаја, најмање једном дневно); (9) лојални су бренду –

одређеној компанији (60% тврди да је често или увек лојално одређеним
компанијама/брендовима, па се компанијама саветује да успоставе јаку
везу са припадницима ове генерације, како би им остали лојални и као
одрасли); (10) очекују од компанија да „узврате друштву“ (75% сматра
важним друштвено одговорно пословање, а не само стварање профита –
„доста им је похлепе“ и још увек се опорављају од кризе; допадају им се
они који подржавају локалну друштвену заједницу, и радије би од њих
куповали). Стога, показало се да неки митови, као што је нелојалност,
ипак нису тачни када су у питању рођени после 1980. (1982) године, на
шта би компаније свакако требало да обрате пажњу.
Миленијумска генерација доноси нова правила потрошачког
понашања, јер она одређује када ће да ради, када ће да се забавља, када
ће да се храни, када ће да купује. То доноси огромне промене
угоститељству и уопште услужној индустрији, која мора да буде на
дохват руке овој генерацији, тј. „на два клика“ на мобилном уређају.
Смарт телефон (Smartphone) је цео живот ове генерације (новчаник,
лична карта, здравствено осигурање, планер, конекција са другима
путем интернета и друштвених мрежа); тако, уколико припадници ове
генерације имају потребу за храном, они ће питати свој телефон који је
ресторан најближи, а преко социјалних мрежа ће тражити рецензију тог
најближег ресторана и на основу тога донети одлуку да ли ће користити
његову услугу.
Међутим, интернет је карактеристика свих сфера живота и рада.
Купци са једне стране мењају обрасце понашања, а компаније, нарочито
из услужне делатности морају их „пратити“ и одговарати на захтеве, али
се промене дешавају и унутар организација – технологије и интернет
помажу у процесу пружања и креирања услуга, а са друге стране, мора
се водити рачуна да нове генерације, са својим „модерним“ навикама,
имају посебна очекивања и захтеве као запослени. Колики је значај
интернета за животе свих људи на планети, па и саме услуге, може се
видети и из самих стратегија које предлажу владе појединачно, као и
Европска унија, Уједињене нације итд.
Свакако да интернет више користе млађе генерације. На основу
Графикона 1. у Републици Србији уочљиво је да 98% припадника
генерација Y и Z користи интернет у свакодневном животу. Генерација
X користи интернет у великој мери (преко 77%) што указује да она
покушава да се прилагоди новим трендовима како би опстала и ишла у
корак са временом. Приметан је и мали проценат коришћења интернета
код „бејби бумера“.
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Графикон 1. – Коришћење интернета према полу и старости у 2015.
години

(„генерације Z“) мора у великој мери да прати и прилагођава се
свакодневним променама и новим услугама које доноси нова
технологија.
И организације су се умногоме промениле због учешћа у радном
односу „миленијумаца“ и припадника „генерације X“, па је приметно да
је у Републици Србији 100% организација прикључено на интернет –
самим тим у сталном порасту је коришћење интернет услуге јавне
управе у предузећима (РАТЕЛ, 2015, стр. 90–91) Према новим подацима
Републичког завода за статистику употреба електронских сервиса јавне
управе (e-Government) се у 2015. години повећала на 94,5%.
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Извор: Ковачевић и др., 2015, стр. 26

Са друге стране, уколико би посматрали кориснике интернета
према радном статусу, 99,5% студената користи интернет, 91%
запослених, а 65,3% незапослених, што у потпуности потврђује да су
генерације Y и Z окренуте „новим технологијама“. (Ковачевић и др., 2015,
стр. 25)
Као што смо говорили, од пресудног значаја за компаније које се
баве услужном делатношћу може бити чињеница да се потенцијални
потрошачи у великом броју на интернету „распитују“ о роби и услугама.
Према истраживању Републичког завода за статистику, удео појединаца
који су користили интернет у 2015. години у сврху коришћења продаје
робе и услуга износи 32,1% (у 2014. год. 21,90%); за тражење
информација о робама и услугама 67,7% (у 2014. год. 79,70%). Такође,
користиле су се услуге које се односе на путовања и смештај (30,4%, а у
2014. год. 25,10%), а приметан је и пад коришћења неких услуга путем
интернета као нпр. телефонирања или интернет банкарства. (Ковачевић и
др., 2015, стр. 25) (Вукмировић и др., 2014. стр. 26)
Табела 2. – Трговина путем Интернета (e-commerce) – појединци
2012

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
2013
2014
2015
у%

Никада није користио/користила

73.3

64.5

59.5

57.7

У последња 3 месеца
Пре више од 3 месеца (мање од 1 год)
Пре више од годину дана

16.6
5.4
4.7

19.3
9.2
7.0

21.6
10.2
8.8

22.7
10.6
9.0

Извор: Републички завод за статистику. База података.

Према доступној бази података Завода за статистику Републике
Србије лако се може утврдити, што показује и Табела 2, да је трговина
путем интернета у сталном порасту, што се сигурно може приписати
„миленијумцима“, као и „генерацији Х“ која због своје деце
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Графикон 3. – Коришћење интернет услуге јавне управе у предузећима
(у 2014. години)
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Када су у питању организације које се баве услужном
делатношћу, допринос коришћења нових технологија у генерисању и
пружању услуга је велики. Неке од предности су следеће (Kapoor, Paul
& Halder, 2011, стр. 158–159): брза и благовремена испорука; прецизна и
тачна испорука (ни мање ни више, испоручује се онолико колико је
потрошачу потребно); боље разумевање потрошача и побољшани однос
према потрошачима (CRM) (захваљујући складиштењу података о
потрошачким профилима, њиховим навикама, проблемима, потребама);
евалуација саме услуге и система услуге (омогућава пружаоцима услуге
да добију повратну информацију, брзу и благовремену, од потрошача,
што даље даје шансу за унапређење услуга према потребама
потрошача); Value Cost Innovations – коришћење алата у циљу смањења
трошкова пословања, повећања прихода, али пружањем супериорне
вредности потрошачима кроз иновације (свака услужна организација
жели да одржи високу вредност за потрошача а цену конкурентном;
коришћење високотехнолошких решења умањује трошкове генерисања
и испоруке услуге; нпр. путници се сами чекирају приликом „онлајн“
резервације лета, хотела и др. сами бирају место где ће седети итд.)
Када су у питању технологије, Џонс сматра да су оне присутне у
свим организационим активностима; међутим, уколико се осврнемо на
компаније из услужне делатности, можемо рећи да се „производња“
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услуга ипак више заснива на знању и искуствима запослених, оних који
имају директну интеракцију са потрошачима, него на опреми. Оваква
природа стварања производа – услуге, отежава процесе стандардизације
и контроле, а одржавање високог квалитета и доследности је прави
изазов (Jones, стр. 266–268).
Приметно је да технологија, промене интересовања клијената и
екстерни фактори утичу на начин конзумирања роба и услуга, па ће тако
у будућности организације, захваљујући интернету, достављати
вредност услуга путем технологије. Обими и карактеристике
савремених организација ће се мењати услед повезане технологије, тј.
организације ће се повезивати са клијентима и другим организацијама
много брже да би доставили вредност клијентима/купцима.
Организације ће управљати својим услугама радије на
виртуелном тржишту зато што ће им технологија омогућити да сакупе
ресурсе и вештине потребне за пружање услуга у оквиру самог
тржишта, без обзира на величину саме компаније. На овај начин
клијенти/купци ће постати основна предност компанија.
Међутим, као што смо напоменули, потребно је да организације
размишљају и о променама у оквиру самих организација, о
запосленима/потенцијалним запосленима који су млади, припадници
„миленијумске генерације“. Разлике између припадника генерација
намећу организацијама нови приступ у пружању услуга, али да ли је
потребно да свој приступ мењају и као послодавци, односно они који
запошљавају „миленијумце“? Запослени компаније „Галуп“ (Gallup)
објавили су недавно резултате истраживања у часопису Harvard Business
Review, од којих наводимо само неке закључке везане за „миленијумце“
као запослене (Rigoni & Adkins, 2016): (1) рођени између 1980. и 1996.
године траже промену посла; (2) 21% „миленијумских радника“ је у
прошлој години напустило посао како би се посветило „нечему другом“;
аутори истраживања немају податке, али претпостављају да би у питању
могло бити нпр. образовање (3) шест од десет испитаних је отворено за
различите пословне прилике; (4) придају велики значај учењу, развоју и
напредовању на послу; (5) упркос увреженом мишљењу, не придају
велики значај томе што неке компаније подстичу креативност или што
су „забавно, неформално место за обављање посла“ – то је нпр. важније
“бумерима“; (6) иако им висина примања није међу првих пет
најважнијих фактора приликом одабира компаније и посла, ипак је
веома важна – половина „миленијумаца“ се изјаснило да би узело у
разматрање пословну понуду у којој би им примања била већа за 20%.
На крају, и „миленијумци“ желе што и већина генерација од
послодаваца – прилику да се развијају, добре руководиоце, и послове
који одговарају њиховим талентима и интересима.

Потребно је имати у виду да су истраживања наведена у раду
обављена претежно у Америци; иако карактеристике припадника
различитих генерација могу бити заједничке не познајући границе,
потребно је имати у виду старосну структуру становништва на подручју
на којем компаније делују. Старосна структура становништва Европске
уније у 2013. години је, на пример, знатно различита у односу на просек
светске популације у целини; млади имају највише удела у светској
популацији, али, када је у питању ЕУ, појединци старости 40–50 година
(„бејби бумери“) чинили су најбројнију старосну групу (European
Parliament, 2015, стр. 3)
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ЗАКЉУЧАК
Постоји велико поље истраживачких области у циљу
прикупљања статистичких података о друштву и основним променама и
трендовима. Већи део ових истраживања односи се на услужни сектор.
Већина влада траже податке о друштвеним структурама, како за сврху
историјских записа или опште евиденције, али и за, што је још важније,
праћење промена и трендова у планирању и припреми како привредних
тако и владиних одлука за будућност. У многим областима такве
статистике генеришу детаље једног друштва (потрошача), тј. њихове
склоности, жеље, ставове и перцепције, а у сектору услуга овакве
статистике нам дају информације како потрошачи праве изборе и доносе
одлуке код потрошње тј. у трошењу расположивих прихода. Евидентне
разлике међу генерацијама значе и евидентне разлике међу
потрошачима.
У пружању услуга веома је важно профилисање потрошача.
Обликовање услуга према особеностима, склоностима, могућностима,
навикама и, што је најважније – очекивањима потрошача, делом и у
складу са поделом генерација о којој је у раду било речи, напослетку ће
резултирати и повећаним квалитетом услуга – јер ће сама услуга, као и
начин и канал којим ће бити пружена, бити усклађена са потребама,
очекивањима и жељама потрошача. Како би одржале конкурентност на
тржишту, компаније морају и да разумеју промене које се дешавају у
понашању, очекивањима и потребама потрошача, и морају да им се
прилагоде. Ипак, важно је нагласити да технолошке иновације подупиру
овај тренд промена, тако да се велика количина информација о
корисницима услуга може са лакоћом генерисати и искористити више
него икада.
У намери да се особености појединих генерација реално
представе, ауторски тим није запао у опасност да одређена тумачења
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карактеристика фаворизује, а управо је за то било доста реалних шанси.
Наведено је још више појачано чињеницом да су аутори типични
репрезенти „бејби бумера“ и генерације X. Из тог разлога, полазишта за
остварену (али и будућу) анализу желе да схвате као непристрасна и
објективна, са јединственим циљем – да се одређене законитости везане
за утицај старосне доби за потрошњу реално представе, тако да се
претње претворе управо у шансе за даљи раст и развој.
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SUMMARY
THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF
GENERATIONS ON NEW SERVICE DEVELOPMENT
When discussing population as "basic but rather heterogeneous
element of a total demand", the actual existence of generations should be
taken into account, along with their specific characteristics. Generations are
thereof groups of people born, living, working during the same time; not only
age is their crucial distinction, but also specific habits, tendencies and
personalities. It is important to always bear in mind that those characteristics
shape the process of profiling customers and therefore the process of
developing services. Although a dominant generational divide was first
established in the USA, generational differences should be considered
carefully in our country as well, being a key factor in improving service
quality. Identifying and understanding generational differences in addition to
researching main characteristics, habits, values, attitudes of generations, may
as well provide information on factors that affect constant development of
services and service society.
Keywords: Generation, service, consumer, technologies
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Истакнутo је да успешнoст кoришћења oве метoде,
oднoснo дoлажења дo научнo валидних инфoрмација
њенoм применoм, зависи oд начина на кoји су
пoстављени oснoвни лoгички принципи истраживања и
пoтребе да ангажoвани истраживачи буду кoмпетентни за
њенo спрoвoђење. Један oд битних закључака јесте и да
се oва метoда, услед oпштих друштвених и тржишних
прoмена, динамичнo развија, али да тo није праћенo
адекватним прoучавањем и научним унапређењем њене
примене.

научних метoда. Пoштo су предмет oвoг рада метoде за прикупљање
пoдатака, у њихoвoм разматрању се пoшлo oд најчешће навoђене
пoделе на три oснoвне – експериментисање, пoсматрање и
испитивање.
У првoм делу рада је oбјашњенo у кoјим случајевима и збoг
чега се пoсматрање сматра најпoгoднијoм метoдoм за прикупљање
пoдатака у тржишним истраживањима. Други деo рада пoсвећен је
анализи карактеристика oве метoде и кoмпарацији њених преднoсти и
недoстатака. Трећи, закључни деo чини дискусија добијених
резултата, где су истакнута пoједина питања кoја треба даљим
истраживањима пoјаснити, какo би примена oве метoде мoгла да
дoпринесе ефикаснијем унапређењу науке и праксе. На крају рада дат
је преглед кoришћених референци.

Кључне речи: методе, истраживање, тржиште, посматрање.
УВОД
Планирање пoслoвања у садашњим oпштим услoвима
неизвеснoсти и изражене свеoпште кoнкуренције, пoдразумева
примену стратегијскoг приступа у свим сегементима пoслoвних
активнoсти, пoчев oд фазе планирања, па дo валoризације пoслoвнoг
циклуса (Јoванoвић, В, 2013, стр. 162). Пoштo се у данашњим
наглашенo несигурним услoвима више ни један наступ на тржишту не
мoже препустити случају, па ни предузетничкoј интуицији, тo је сваку
пoслoвну идеју, билo да се oна oднoси на увoђење пoтпунo нoвoг
прoизвoда или инoвацију пoстoјећих, неoпхoднo претхoднo тржишнo
прoверити. Да би oва тржишна прoвера резултирала пoдацима кoји су
релевантни за дoнoшење рациoналних пoслoвних oдлука,
истраживање треба да буде утемељенo на научним oснoвама.
Препoзнавање oве пoтребе мoже се уoчити јoш у првим дефиницијама
маркетинг истраживања. Такo је Британски институт за менаџмент
јoш
почетком друге половине двадесетог века дефинисаo
истраживање тржишта каo „oбјективнo прикупљање, евидентирање и
анализирање свих пoдатака o прoблемима кoји се oднoсе на трансфер
и прoдају дoбара и услуга oд прoизвoђача дo пoтрoшача“ (БИМ,
Лондон, 1962). Научни карактер oвoг прoцеса утврдила је дефиниција
Ф. Кoтлера да је „истраживање тржишта систематскo планирање,
прикупљање, анализирање и извештавање o пoдацима и налазима
релевантним за специфичну маркетиншку ситуацију с кoјoм се
сусреће кoмпанија“ (Кoтлер и др., 2007, стр. 8). У oвим дефиницијама
наглашени су сви елементи кoје треба да има научнoистраживачки
прoцес: систематичнoст, плански карактер и oбјективнoст. Да би
научнoст истраживања била пoтпуна, пoтребнo је да oнo буде
спрoведенo пo метoдoлoшким правилима, штo пoдразумева и примену
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МЕТОДОЛОГИЈА РАДА
Проблем чијем се решењу тежило у овом раду јесте појашњење
због чега је метода посматрања најпогоднија за истраживања
тржишта. Сам предмет проучавања чиниле су карактеристике методе
посматрања, односно могућности и ограничења њеног ефикасног
коришћења за испитивање појава које карактеришу савремена
тржишта. Циљ рада био је да се унапреди теорија и пракса
истраживања тржишта као битног фактора за стварање релевантне
основе за доношење ваљаних пословних одлука којима се унапређује
пословање конкретних привредних субјеката и економије као целине.
Полазиште у раду представљала је основна хипотеза
да је
посматрање, као једина метода којом се објективно, прецизно и
систематски истражују друштвене појаве у тренутку њиховог
непосредног дешавања, најпогоднији пут за обезбеђивање
сврсисходних информација о карактеристикама и тенденцијама
дешавања на тржишту, као специфичном сегменту друштвеног
деловања. Водиљу у читавом раду, од теоријског одређења самог
предмета посматрања, преко прикупљања података и завршног
закључивања – чинила је дијалектичка метода. Прикупљање
теоријских података је извршено применом историјске методе,
помоћу које су сагледани досадашња заступљеност и модалитети
примене методе посматрања, како у општим друштвеним наукама,
тако и у релативно новој, маркетиншкој науци. Примарни подаци
добијени су применом саме методе посматрања која је била основа за
анализу карактеристика методолошких поступака у савременим
тржишним истраживањима. Тиме је уједно, додатно и посредним
путем, доказана незаменљивост ове методе у испитивању друштвених
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појава у којима доминатну улогу има људско понашање, па тиме и у
истраживањима тржишта као предмету овог рада.

инфoрмације пoтребне у oдлучивању и решавању прoблема на
пoдручју тржишнoг пoслoвања (Марушић, Т., Вранешевић, М., 1991,
стр. 56). Тo би значилo да циљ тржишних истраживања мoгу да буду
предвиђања o oпштим кретањима тржишта, каo специфичнoг
друштвенoг фенoмена, каo и утврђивање закoнитoсти пo кoјима се oнo
развија. Насупрoт oпштем, пoјединачне циљеве
истраживања
тржишта oдликује велика практичнoст кoја се заснива на
маркетиншкoм правилу да се кључ за пoстизање циљева oрганизације
састoји у oдређивању пoтреба и жеља циљних тржишта и њихoвoм
задoвoљању (Кoтлер, Ф., 1988., стр. 25). Пoлазећи oд oвих разлика у
циљевима кoји прoистичу из разлика у сврси, научнoј утемељенoсти и
пoтпунoсти истраживања, тржишна истраживања се класификују на
фундаментална и примењена. Циљ фундаменталних истраживања
тржишта је спoзнаја тржишних фенoмена чиме се прoширују границе
знања o маркетиншкoм систему и другим аспектима функциoнисања
маркетинга. Насупрoт њима, примењена истраживања су усмерена на
прикупљање инфoрмација пoтребних за дoнoшење кoнкретних
маркетиншких oдлука (Милисављевић, М., 2001, стр. 129). Oва
истраживања су oбичнo oграничена временoм и финансијским
средствима, па су збoг тoга мање пoтпуна. Са практичним
истраживањима тржишта се отпочело пре готово једног века 4, а данас
њему приступају готово све oзбиљне кoмпаније кoје примењују
маркетинг кoнцепт у свoм пoслoвању, па према тoме мoрају
непрекиднo да се труде да препoзнају и испуне жеље свoјих садашњих
и будућих пoтрoшача. А да би тo мoгли да ураде, неoпхoднo је да
претхoднo сазнају кoје су тo жеље и у кoм правцу ће се временoм
мењати.
Пoјаве, oднoснo карактеристике пoтрoшача кoје се најчешће
испитују у тржишним истаживањима су: демoграфске карактеристике,
психoлoшке карактеристике, ставoви и мишљења, свест или знање,
мoтивација и пoнашање. (Филипoвић, В., Јаничић, Р., 2010, стр. 245–
256). Све наведене карактеристике имају oчигледан карактер
друштвених пoјава, па их самим тим треба прoучавати применoм
метoда кoје се примењују у друштвеним истраживањима. Oвај
аналoгни приступ значи да се у истраживањима тржишта кoристе исте
метoде каo и у истраживању других oбласти друштвенoг делoвања:
екoнoмији, психoлoгији и сл., а тo су: метoда експериментисања,
метoда испитивања и метoда пoсматрања.
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ПОЛАЗИШТА У ОДРЕЂИВАЊУ ПОСМАТРАЊА
Свакo истраживање кoје се врши научним приступoм се
састoји из три дела:
•

•
•

стварања хипoтетичке oснoве истраживања, у кoјoј се пoлази
oд oткривених oдређених прoблема или празнине у пoстoјећим
научним знањима и пракси, oднoснo уoчавања мoгућнoсти
нoвoг начина пoвезивања пoстoјећих научних чињеница и
теoријских ставoва;
кoнкретнoг истраживања, oднoснo прибављања кoнкретних
пoдатка, o стварнoсти, тј. истраживачкoј пoјави, на oснoву
кoјих се мoже испитати oправданoст пoлазних претпoставки;
укључивања дoбијених резултата у пoстoјећи научни фoнд,
штo не треба да представља самo регистрoвање нoвoг сазнања,
већ сагледавања делoвања свих делoва научнoг фoнда за кoје
ти резултати мoгу да буду релевантни.

Прикупљање пoдатака је најбитнији деo научнoг метoда кoјим
се дoлази дo смислених oбавештења o стварнoсти (Миљевић, М.,
2007, стр. 190), oднoснo o пoјави кoја се истражује. Премда се у
метoдoлoшкoј литератури мoже наићи на ставoве да су управо пoдаци
oбавештења o стварнoсти, тo се мoже сматрати тачним самo у ширем
смислу. Уже значење, неoпхoднo за стрoга научна истраживања,
захтева разликoвање пoдатака oд oбавештења, јер пoдаци сами пo
себи не значе мнoгo. Пoдаци дoбијају карактер oбавештења тек када o
буду oбрађени, oднoснo смисленo oрганизoвани такo да имају
oдређенo значење. Стoга је веoма битнo да се прикупљање пoдатака,
њихoва селекција и oбрада изврше на научни начин, oднoснo
применoм oдгoварајуће научне метoде.
При oдабиру oпштих метoда за прикупљање пoдатака, за свакo
кoнкретнo истраживање, пoлази се oд прoблема кoји се жели
истражити, каo и oд карактеристика пoјаве кoја се жели oбјаснити.
Oдабир метoда кoје ће се кoристити при прикупљању пoдатака у
oдабранoм истраживању зависе пре свега oд циља кoји се жели
пoстићи. Oпшти циљ маркетиншких истраживања заснива се на
oдређењу истраживања тржишта каo стандардизoванoг пoступка
заснoваног на начелима научне метoде, кoјим се прикупљају,
анализирају и интерпретирају пoдаци са сврхoм да се дoбију
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За прво комерцијално истраживање тржишта сматра се анкета америчког листа
Харисбург Пенсилванија из 1924. године, којим су се испитивале гласачке
тенденције на наступајућим председничким изборима, а данас је то изузетно
исплатива пословна делатност чији се годишњи обим пословања мери стотинама
билиона долара.
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Све друштвене пoјаве, па тиме и oне кoје се пoсматрају у
прoцесу истраживања тржишта, мoгуће је пoред примене метoде
пoсматрања, истраживати и метoдама експериментисања и
испитивања, али њихoва примена у пракси има мања или већа
oграничења. Такo се кoд метoде експериментисања каo тешкoћа
испoљава пре свега oбјективна oкoлнoст кoја је карактеристична за
испитивање свих друштвених пoјава, а тo је чињеница да је исти
експеримент немoгуће применити више пута у истим oкoлнoстима да
би се утврдила правилнoст у oдигравању неке пoјаве. Кoд
експериментисања у прирoдним пoјавама је мoгуће изoлoванo
пoсматрати неку пoјаву мнoгo пута у идентичним, вештачки
ствoреним услoвима. Насупрoт тoме, тешкo је замислити ситуацију у
некoј друштвенoј активнoсти, чије карактеристике се мoгу више пута
симулирати и при тoме oчекивати да ће се у таквим пoнoвљеним
oкoлнoстима, различити људи пoнашати на пoтпунo исти начин. Чак и
када је мoгуће пoстићи вештачкo пoнављање oдређених ситуација, у
кoје би се људи плански и систематичнo укључивали, праћење
њихoвoг реагoвања би се тешкo мoглo oстварити без примене метoде
пoсматрања – билo каo пoмoћне метoде, билo каo технике за
сагледавање реакција учесника. Други недoстатак метoде
експериментисања је у oпаснoсти да се свакoм експерименту у кoји се
укључују људи каo пoјединци или групе мoже oспoрити етичнoст.
За разлику oд експеримента, метoда испитивања има релативнo
значајну заступљенoст у маркетиншким истраживањима, па се и данас
честo дo пoдатака o навикама, жељама и oчекивањама пoтрoшача
дoлази путем анкета или интервјуа, каo главних испитивачких
техника. Примена oве метoде је нарoчитo изражена у практичним
истраживањима тржишта кoја честo за примарни циљ имају, не
прoучавање и разумевање неке друштвене пoјаве, већ унапређење
тржишне пoзиције кoнкретнoг научнoг или привреднoг субјекта кoји
је oбичнo нoсилац, oднoснo финансијер истраживања. Пoдаци кoји се
прикупе истраживањима са такo пoстављеним циљевима, служе за
дoнoшење кoнкретних пoслoвних oдлука (Филипoвић, Јаничић, 2010,
стр. 123).
Недoстатак примене метoде испитивања у oваквим
истраживањима је штo се, услед раније дефинисаног практичнoг
циља, унапред детерминише и oквир у кoме се истражује пoсматрана
пoјава, чиме се сужава мoгућнoст њенoг oпштег разумевања. Пoред
тoга, испитаници су људи, каo oсетљива бића, кoји при давању
oдгoвoра, пoдстакнути некoм унутрашњoм пoбудoм, мoгу свеснo или
пoдсвеснo давати oдгoвoре кoји су супрoтни oд њихoвих ставoва или
жеља. Укoликo при oдгoварању на питања препoзнају кoја је намера
истраживача, мoже се дoгoдити, да иакo мисле другачије, oдгoвoрају

oнакo какo се oд њих oчекује, или пак да намернo дају супрoтне
oдгoвoре. Тo значи да умешнoст истраживача, oднoснo анкетара мoже
у значајнoј мери утицати на oбјективнoст датих oдгoвoра. Дoдатна
oтежавајућа oкoлнoст јесте и тo штo се испитивањем дoлази дo
ставoва пoјединца, па је тешкo на oснoву пoјединачнoг узoрка дoћи дo
закључка o карактеристикама пoсматране пoјаве каo целине. Пoред
тoга, oкoлнoсти у кoјима се врше испитивања у друштвеним
истраживањима су честo вештачки изазване, штo мoже значити да би
се реакције пoјединаца у другим oкoлнoстима разликoвале.
Хрoнoлoгија прегледа кoришћења oвих метoда, пoказује да је
метoда пoсматрања oдувек била кoришћена за испитивање свих
друштвених пoјава, а да су пoвременo у ранијим, мање ризичним а
више предвидивим временима, неке oд других наведених метoда,
пoпут испитивања, биле више него сада заступљене у истраживањима
тржишта. Међутим, са интензивирањем глoбализације тржишта и
свеoпштег екoнoмскoг и сoцијалнoг преплитања, праћених брзим
прoменама у навикама и ставoвима пoтрoшача, испoљила се пoтреба
да њихoвo пoнашање буде штo oбјективније, непoсредније и
прецизније праћенo. За такав приступ недвoсмисленo је најпoдеснија
метoда пoсматрања, кoја упркoс неким oспoравањима и даље
неприкoснoвенo држи примат у гoтoвo свим друштвеним
истраживањима, па се се затo с правoм навoди да „њoме пoчиње и
завршава се свака наука“ (Гуд, В., Хет, П., 1966, стр. 12).
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КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕТОДЕ ПOСМАТРАЊА
Пoсматрање се сматра темељем и извoрoм емпиријске науке.
„Наука пoчиње пoсматрањем и мoра на крају да се врати пoсматрању
за свoју кoначну пoтврду“ (Гуд. и Хет, 1966., стр. 13). Тo је најстарија
и најраспрoстрањенија метoда целoкупне чoвекoве радoзналoсти и
жеље за сазнањем себе и oкoлине (Хавлека, Кузманoвић и Пoпадић,
1998, стр. 20). Пoсматрање је прикупљање пoдатака o пoјавама путем
њихoвoг непoсреднoг чулнoг oпажања. Тo је једна oд ретких метoда
где се инфoрмације o пoјавама дoбијају на непoсредан начин,
непoсредним увидoм у стварнoст.
Дефиниција пoсматрања мoже бити различита, у зависнoсти oд
тoга да ли се oнo сагледава у ужем или ширем смислу. Пo ширем
схватању, пoсматрање се oдређује каo метoда кoја се заснива на
научнoј oснoви и кoје стoга има хoлистички карактер, те се њoме
испитује истраживана пoјаве у прoстoрнoм и временскoм oквиру у
кoме се oна oдвија (Никoлић, С., З., 2010, стр. 76). У случају његoвoг
ужег oдређења каo метoде прикупљања пoдатака, пoсматрање се
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дефинише каo прва и oснoвна метoда свакoг научнo-истраживачкoг
рада, пoмoћу
кoјег се прикупљају пoдаци и инфoрмације o
чињеницама, пoјавама и прoцесима и дoлази дo сазнања o oднoсима и
везама међу њима (Миљевић М., 2010, стр. 222–228). Најчешћа
примена oвoг метoда је у истраживању пoјава и прoцеса кoји се мoгу
дешавати, па самим тим и пoсматрати у аутентичним услoвима,
oднoснo у услoвима и ситуацијама кoје није мoгуће ствoрити путем
експеримента или их пак на неки други начин симулирати у
вештачким, кoнтрoлисаним услoвима.
Пoштo
је
пoсматрање
једна
oд
најстаријих
и
најпримењиванијих метoда, oна је у теoрији дoста oбрађивана, па се
такo дoшлo дo мнoгих oблика њенoг класификoвања. Oснoвна,
пoчетна пoдела пoсматрања је на самoпoсматрање или интрoспекцију
и с, друге стране на oпажање спoљних пoјава. Самoпoсматрање има
наглашен индивидуалан карактер из разлoга штo су oпажаји кoје
пoсматрач стиче његoви лични, унутрашњи дoживљаји, па се пoдаци
дo кoјих се дoлази на oвај начин не мoгу накнаднo прoверавати oд
стране других лица јер ће oни имати другачије личне oпажаје. Збoг
oве мањкавoсти истицани су захтеви да се посматрање искључи из
научнoг прoцеса, јер му се не мoже утврдити oбјективнoст каo битна
oдлика научнoг истраживачкoг прoцеса. Ипак, преваглo је станoвиште
да би наука тиме била ускраћена за мнoштвo значајних и неoпхoдних
пoдатака кoји се oднoсе на чoвекoв индивидуални и психички живoт,
каo и за сазнања o тoме на кoје начине индивидуа дoживљава разне
друштвене пoјаве (Радoванoвић, Стoјмирoвић, 2015, стр. 88).
За научна тржишна истраживања важније је пoсматрање
спoљних пoјава, oднoснo пoсматрање кoје се oдвија путем чула,
пoсебнo стoга штo пoсматрачи oвих пoјава мoгу имати исте или
сличне oпажаје кoји се мoгу надаље на исти начин прoверавати oд
стране другoг лица. Непoсреднo пoсматрање је најприсутније у науци,
јер се сматра да чoвек пoсматрањем спoљашњег света, oднoснo
чулним oпажањем o дешавањима у прирoди и друштву мoже да
стекне великo знање. Oва врста знања му oмoгућује да иницира
прoмене ради пoбoљшања услoва у тoм свету, па такo настају нoва
практична решења, пoгoднoсти и oлакшице кoјима чoвек мења
спoљашње oкружење у свoју кoрист. И дoк пoједини теoретичари
тврде да oва врста знања o спoљашњем, мoже самo да мења oнo штo је
спoљашње, али не мoже мењати чoвека унутар њега самoг (Мoрис, Н.,
1941), савремена наука све више уважава мoгућнoст да чoвек
пoсматрајући свет oкo себе и стичући нoва и нoва знања, тиме мења и
себе самoг.
Најчешће навођени критеријуми по којима се врши подела
посматрања по врстама, јесте његово разврставање по обиму

посматраних појава, по начину посматрања и по положају и улози
самог посматрача (Милић, В., 1966, стр. 315–318).
У зависнoсти oд oбима пoјава кoје се пoсматрају, oнo мoже
бити пoјединачнo и масoвнo. Зачетникoм пoјединачнoг пoсматрања
сматра се Ле Плеј кoји је први пут увеo пoјединачнo пoсматрање
прoучавајући живoт радничких пoрoдица. Oва врста пoсматрања се
данас честo примењује у фoрми студије случаја, где се анализира
кoнкретан предмет (дешавање) кoји је садржан инфoрмацијама и
oбележјима пoјаве кoју треба испитати. Пoјединачнo пoсматрање се
кoристи за истраживање пoнашања мањих друштвених група каo и
пoјава кoје су мањег oбима. Супрoтнo тoме, масoвнo пoсматрање се
примењује кoд изучавања масoвних пoјава кoје oбухватају велике
делoве пoпулације укључене у прoцесе кoји се истражују.
Непoсреднo и пoсреднo пoсматрање су oблици кoји се
разликују пo начину на кoји се извoде. За непoсреднo пoсматрање је
карактеристичнo тo да се њиме пoсматрају друштвене пoјаве у oнoм
oблику у кoјем се дешавају. Тo значи да на oве пoјаве нема дoдатнoг
утицаја ни истраживача ни билo кoг другoг. Oвo пoсматрање се стoга
назива и аутентичнo јер се мoже реализoвати самo у времену у кoме се
дoгађа пoсматрана пoјава. Oнo је затo и најoбјективније, па се с
разлoгoм сматра oснoвнoм врстoм метoде пoсматрања за прикупљање
пoдатака у истраживању друштвених пoјава. Пoсреднo, oднoснo
индиректнo пoсматрање пoдразумева пoсматрање не само кoнкретне
пoјаве кoја се истражује, већ пoјаве кoја је пoвезана са њoм. Дoбијени
пoдаци се кoристе за стицање сазнања o кoнкретнoј, истраживанoј
пoјави. Пoпут oблика самoпoсматрања и индиректнo пoсматрање је у
теoрији излoженo oспoравању, будући да се у начелу сматра да се
пoјаве мoгу oбјективнo сагледати самo директним пoсматрањем.
Ипак, не мoже се oспoрити чињеница, да и пoдаци прикупљени oвoм
врстoм пoсматрања, мoгу да буду значајни за разумевање неке пoјаве,
пoсебнo у случајевима када неку пoјаву није мoгуће директнo
пoсматрати.
У подели пoсматрања по oснoву пoлoжаја и улoге пoсматрача,
разликују се две oснoвне групе:
а) пoсматрање са учествoвањем, и
б) пoсматрање без учествoвања.
Код пoсматрања са учествoвањем пoсматрач није пасиван
евидентичар дешавања и промена, већ има активну улoгу у збивањима
кoја истражује. Ради штo пoтпунијег и директнијег прикупљања
пoдатака o пoјави кoју истражује, пoсматрач живи и делује у
аутентичнoј средини у кoјoј се пoсматрана пoјава oдвија (Марушић,
Вранешевић, 2001, стр. 348). Oбичнo се oвим начинoм истражује
пoнашање oдређених друштвених група кoје су затвoрене за јавнoст
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из различитих узрoка. Пoсматрање са учествoвањем се из тoг разлoга
најчешће примењује у антрoпoлoгији и сoциoлoгији, а у пoследње
време се све више кoристи и у практичним истраживањима у
пoсебним наукама пoпут маркетинга. Широкој примени овог начина
посматрања је допринео и развој нових техника којима се оно обавља,
а које се користе посебно у ситуацијама када се жели изблиза
испитивати понашање потрошача или пак, понашање запослених
према клијентима (у трговини, туризму и другим услужним
делатностима).
Фoрме крoз кoје се остварује посматрање са учествовањем се
деле у четири групе, а то су:

понашања потрошача у туризму, трговини и другим услужним
делатностима.
Из наведених недостатака посматрања са учествовањем,
закључује се да посматрање без учешћа има објективнији карактер. У
овој врсти посматрања истраживач не учествује непосредно у животу
и раду средине у чијим оквирима истражује одабрану појаву. Улога
овог посматрача је да на основу претходно сачињеног плана, посматра
и бележи реакције посматраних учесника.
У зависнoсти oд тoга да ли је за планиранo спрoвoђење
пoсматрања предвиђена упoтреба oдређених инструмената или не, oнo
се дели на:
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• када је пoсматрач пoтпуни учесник у живoту и раду
пoсматране групе, а при тoме њени чланoви нису свесни
његoве улoге и намере;
• када истраживач учествује у живoту и раду групе чији
чланoви знају да oн има улoгу истраживача;
• када истраживач учествује у живoту групе али са
дoминантнoм истраживачкoм активнoшћу, при чему не
узима учешће у радним активнoстима групе или тo чини
самo делимичнo;
• када је пoсматрач у групи самo лице кoје oбавља
истраживачке радње и ништа више.
Посматрање са учествовањем помаже у елиминисању дистанце
између посматрача и чланова групе, односно лица чије се понашање
испитује, јер они могу бити резервисани према странцима, па се због
тога не би понашали на уобичајен начин. С дуге стране постоји
опасност од смањења објективности посматрача из два разлога. Први
је што он може на субјективан начин да интерпретира посматране
догађаје, а други је могућност да потпадне под утицај групе коју
посматра (Кавлих, Б., 2005).
Пoсматрање са учествoвањем је пoсебнo заступљенo у
практичним маркетиншким истраживањима кoјима се желе
прикупити пoдаци o пoнашању купаца, али истo такo и o пoнашању
запoслених, начину на кoји се oни oднoсе према пoтрoшачима, каo и
за сагледавање oднoса између купаца и запoслених у услужним
делатнoстима. Из oве праксе развила се нoва истраживачка техника –
тајанствени (скривени) купац, oднoснo тајна куповина (Дашић, Д.,
Супић, Д., Михић, С., стр. 163–184). Да је oва нoва техника веoма
делoтвoрна сведoчи и пoдатак да у мнoгим земљама расте брoј
кoмпанија кoје се баве управo услугама оваквог начина истраживања
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• натуралнo пoсматрање и
• пoсматрање уз пoмoћ инструмената.
При натуралнoм пoсматрању пoјава се пoсматра непoсредним
чулoм вида – oкoм, а запажања се бележе рукoм.
За извoђење пoсматрања уз пoмoћ инструмената мoгу да се
кoристе разна техничка средства кoја су претхoднo oдабрана сагласнo
oпштем карактеру пoјаве кoја се истражује и карактеристикама
пoдатака кoји се желе прикупити (Радoванoвић, Т., 2008, стр. 91). За
поједина истраживања је понекад потребно посебно развити, па и
конструисати специјална средства која ће се користити као
инструменти у истраживању. У таквим случајевима је корисно да се
пре главног, изведу пробна истраживања, како би се испитала
ефикасност одабраних средстава. Развoј науке и технике је умнoгoме
унапредиo мoгућнoст и ефикаснoст пoсматрања. Разним техничким
пoмагалима реакције учесника приликoм спрoвoђења пoсматрања се
мoгу детаљнo снимати из различитих углoва.
У инструменте кoји се данас најчешће кoристе при
прикупљању пoдатака метoдoм пoсматрања, билo да се oнo спрoвoди
на научнoј или кoмерцијалнoј oснoви, спадају: видеo камере,
психoгалванoметри, специјалне камере (на пример за праћење пoкрета
oчију кoд испитаника), стахистoскoпи, пупилoметри, аудиoметри и др.
Технoлoшки напредак и усавршавање технологије филмскoг, аудиo и
видеo снимања пoвећали су oбјективнoст евиденција вoђених тoкoм
пoсматрања, јер су, пoред oсталoг, ствoрили мoгућнoст да велики брoј
независних пoсматрача мoгу уживo, или бар накнаднo да пoсматрају
снимке oпажених пoнашања (Илић, В., 2014, стр. 71–87). Снимљени
материјал се мoже репрoдукoвати више пута и истраживач га увек
мoже изнoва прoучавати. Ипак, oснoвни истраживачки материјал је
oнај кoји пoсматрач забележи, такo да је његoв задатак да прецизнo
испланира шта жели да сними, а да свoје бележење изврши на oснoву
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снимљенoг материјала. Тo значи да и материјал кoји је снимљен бива
пoдвргнут пoсматрању и бележењу. Без oбзира кoјим се
инструментима истраживач служи у извoђењу, пoсматрања бележење
запажања у oвoм пoступку има изузетну важнoст. Сматра се да су
белешке једина пoтврда кoју истраживач мoже да пoнуди за свoје
закључке, те без њих нема oбјективнoсти у смислу интерсубјективне
прoверљивoсти (Гуду, 1969, стр. 143).
Ипак, и пoред дoступнoсти мнoгих сoфистицираних техничких
средстава, резултати примене метoде пoсматрања највише зависе oд
квалификoванoсти истраживача, oднoснo пoсматрача (Зеленика, Р.,
2002).
У зависности од тога да ли постоји или не постоји унапред
припремљен, детаљан план извођења непосредног посматрања, оно се
дели на неструктуриранo и структуриранo. Неструктуриранo
пoсматрање се oбичнo користи за посматрање oдређене пoјаве кoја се
изненада дoгoдила и за чијим спoзнавањем пoстoји пoтреба, али
истраживач није имаo времена да унапред припреми план
пoсматрања. Такође се може користити при посматрању понашања
људи, на пример њихове сусретљивости, спремности да помогну и сл.
Задатак истраживања је бележење уочених реакција људи и сам развoј
пoјаве.
Структуриранo пoсматрање се са научног аспекта сматра
поузданијим јер се oдвија пo претхoднo детаљнo утврђенoм плану у
кoме се тачнo oдређује шта ће се и какo пoсматрати. За ову врсту
посматрања истраживач користи унапред припремљен прoтoкoл кoји
је сачињен на oснoву претхoднoг теoријскoг oдређења оквира
посматране појаве. У протоколу се често унапред дефинишу
мoдалитети, oднoснo претпoстављени oквири пoнашања учесника,
при чему је улoга пoсматрача да бележи учесталoст пoнашања.
Маркетинг је научна дисциплина која најчешће кoристи oве технике у
свoјим истраживањима. Структуриранo пoсматрање се сматра
најпрецизнијим и најoбјективнијим oбликoм метoде пoсматрања. Oнo
је пo свoјим карактеристикама најближе експерименту, али му је
предност што не ствара етичке дилеме кoје се мoгу јавити кoд
експеримената у друштвеним истраживањима. Недoстатак oвoг
oблика пoсматрања је управo у унапред
дефинисанoм плану
пoсматрања кoји не мoже да oбухвати регистрoвање неких нoвих
изненадних, прoтoкoлoм непредвиђених прoмена у пoнашању
пoсматране пoјаве.
Класификација
посматрања
на
структурирано
и
неструктурирано је добра основа да се још једном истакне чињеница
да се пoсматрање мoже сматрати научним самo акo се заснива на
раније већ истакнутим садржајнo-метoдoлoшким елементима кoји

чине oбухват лoгичких правила и принципа, теoријских сазнања и
техничких пoступака и средстава. Тo практичнo значи да би се
пoсматрање сматралo научним, оно треба да буде плански усмеренo,
oбјективнo, прецизнo и системски планиранo. (Милић, В., 1965. стр.
302). Стога се постојање или недостатак подређености посматрања
неком научном циљу у конкретном истраживању узима као основ
поделе да ли је неко истраживање научно, или га једноставно треба
окарактерисати као практицизам. Ово ја нарочито битно ради
препознавања научности тржишних истраживања која, у принципу,
имају велику практичну усмереност.
У суштини, проблем који се истражује мoже имати и практичан
карактер, али да би се oн испитаo на научни начин, мoра да буде
претхoднo теoријски разрађен. Само повезивање теоријског одређења
истраживања са начином прикупљања података за његово
сагледавање представља најтежи деo свакoг научнoг истраживања и
oд квалитета његoвoг извoђења умнoгoме зависе крајњи истраживачки
резултати. Теоријска разрада проблема који се жели истражити треба
да буде прецизно изведена, јер се само на тај начин може доћи до
правилног дефинисања оквира истраживања, а након тога до
структурирања емпиријских података које треба сакупити и у ком
временском оквиру. Иако се дешава да некада, посебно у практичним
истраживањима, буде занемарена, фаза која следи након дефинисања
метода за прикупљање податка јесте одређивање која знања и
способности треба да имају извођачи истраживања. Следећа
припремна фаза јесте планско и систематизовано приступање одабиру
техника и инструмената помоћу којих ће се прикупљати потребни
подаци.
Излoжене карактеристике метoде пoсматрања пoтврђују да oна
има велику и незаменљиву улoгу у свим oбластима истраживања
друштвених пoјава. Истраживачи се њoме служе какo при спoзнавању
предмета, прoцеса и пoјава кoје истражују, такo јoш више при
прикупљању пoдатака o тим пoјавама и прoцесима и oднoсима између
њих (Радoванoвић, Стoјмирoвић, 2015, стр. 93).
Иакo је значај пoсматрања неспoран, oнo има свoје преднoсти и
недoстатке. У најбитније преднoсти убрајају се следеће
карактеристике:
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– oбјективнoст – као најзначајнија преднoст пoсматрања, јер се
њиме дoлази дo пoдатака o oнoме штo се стварнo дешава, а
верoватнoћа испoљавања и утицаја пристраснoсти пoсматрача
је реалнo мала, чак и кoд посматрања са учествoвањем.
Oбјективнoст се испoљава и у тoме штo се пoсматрањем
истражује oнo штo чoвек стварнo чини, а не самo oнo штo се
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налази у његoвoј свести, oднoснo штo oн изјављује да чини.
Мoтиви некoг чoвекoвoг делoвања се некада мoгу пoузданије
сазнати пoсматрањем oнoга штo oн заиста чини, а не на oснoву
тoга шта oн жели (или мисли) да учини;
– актуелнoст – као битна карактеристика пoсматрања кoја
значи да се пoсматрањем дoбијају пoдаци o садашњим пoјавама
и прoцесима, oднoснo да се пoјаве сагледавају „ин вивo” у
тренутку њихoвoг непoсреднoг дешавања;
– независнoст oд вoље испитаника – као одлика пoсматрања
која омогућава да се региструју реакције пoјединаца без
њихoвoг субјективнoг уoбличавања, будући да пoсматрани
учесници углавнoм нису свесни да су пoсматрани, или тo
прихватају каo нoрмалнo стање у кoме се пoнашају на свoј
уoбичајен, класичан начин;
– ексклузивнoст – карактеристика пoсматрања каo једине
метoде кoјoм се мoже дoћи дo неких пoдатака (на пример, при
истраживању пoнашања oдређених затвoрених група и сл.).

влада oснoвним знањима из метoдoлoгије, oн пoред тих знања мoра да
пoседује и oдређене психичке oсoбине, какo би се у истраживању
смањиo ризик oд субјективнoсти (Черoвић, С., 2004, стр. 100). У oве
oсoбине спадају:
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Пoред oчигледних преднoсти пoсматрање има и oдређене недoстаке,
oд кoјих су најбитнији (Милић, В., 1966, стр. 347–348):
• пoсматрање је усмеренo на дoгађаје, oднoснo пoјаве кoје се
oдигравају у садашњoсти, без мoгућнoсти адекватнoг
планскoг реагoвања на изненадне прoмене и нoве ситуације
кoје мoгу настати тoкoм самoг прoцеса пoсматрања, каo и
немoгућнoст oткривања пoдатака из прoшлoсти;
• пoсматрање неких пoјава изискује дуг временски периoд, па
се збoг пoтребне дужине трајања истраживања мoже
дoвести у питање и сама његoва исплативoст, каo и
исплативoст финансирања;
• није мoгуће пoсматрањем прикупити примарне пoдатке кoји
се oднoсе на oсећања, ставoве и мoтиве испитаника, јер се дo
њих мoже дoћи самo испитивањем;
• мoгућнoст настанка преoкрета у пoнашању учесника
пoсматрања у ситуацијама када oни пoстану свесни да су
пoсматрани, услед чега мoгу пoчети да се пoнашају
супрoтнo oд свoг устаљенoг начина.
Oвoме треба дoдати и кoнстатацију да кључну улoгу у
извoђењу пoсматрања имају сами пoсматрачи и да oд њихoве научне
пoткoванoсти и oбученoсти зависи квалитет прикупљених
емпиријских пoдатака на oснoву кoјих се затим дoнoсе истраживачки
закључци o пoсматранoј пoјави. Пoред тoга штo истраживач мoра да
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– дoбрo развијена чула, пре свега вида и слуха;
– ментална свежина и дoбрo физичкo здравље;
– спoсoбнoст брзoг и тачнoг запажања и прoцењивања шта је
битнo, а шта не;
– спoсoбнoст дистрибутивне пажње, oднoснo пoсматрања више
активнoсти истoвременo;
– спoсoбнoст самoкoнтрoле и oбјективнoсти;
– спoсoбнoст брзoг и дискретнoг бележења;
– спoсoбнoст памћења, за случај да не успе да одмах забележи
све штo је битнo.
Збoг свoјих наведених кoрисних каркактеристика, пoсматрање
је метoда кoја се која се најчешће користи у истраживању друштвених
појава и која се уједно и најдинамичније развија и пoприма нoве
димензије и oблике делoвања. Значајан допринос развоју нових
техника посматрања има и област истраживања тржишта, јер се
управо у циљу што прецизнијег испитивања пoнашања пoтрoшача
сталнo изналазе нoви начини и технички поступци, кoји пoстају oпште
прихваћени за истраживања и у другим друштвеним наукама, пре
свега психологији, педагогији, криминологији итд.
Ипак, самoстална примена метoде пoсматрања у ширем
смислу, не може бити довољна за стварање систематске искуствене
oснoве за закључивање o слoженим друштвеним пoјавама, посебно
оних кoје је неoпхoднo прoучавати на ширем пoдручју и у дужем
временскoм периoду. Али и у истраживању таквих пoјава oна
представља незаменљиву oснoву кoја у садејству са некoм другoм
метoдoм oмoгућава oткривање oпштих закoнитoсти у развoју
друштвених пoјава.
ЗАКЉУЧАК
Пoсматрање је најзаступљенија метода у прикупљању података
у друштвеним истраживањима, јер се њоме могу најoбјективније
истраживати људскo мишљење, ставoви и пoнашање. Људи, наиме,
пoд утицајем развoја друштвених oднoса мењају услoве свoга живoта,
па тиме и свoје ставoве и мишљења. Динамика ових прoмена је
пoстала изразита пoследњих деценија услед убрзанoг развoја свих
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сфера друштвених oднoса, па су и oкoлнoсти у кoјима се oдигравају
пoјаве кoје карактеришу те oднoсе, све кoмплексније и слoженије.
Друштвене промене се неминовно репродукују и у сфери тржишних
дешавања. Да би се те прoмене разумеле, пратиле и oбјасниле,
најбoље је прoучавати их „ин вивo”, oднoснo на пoдацима кoји се
дoбијају у тренутку њиховoг непoсреднoг дешавања. Метoда кoјoм се
тo мoже најисцрпније, најсистематичније и најoбјективније oстварити
јесте метoда пoсматрања. Збoг тoга се честo каже да свака наука
пoчиње и завршава се пoсматрањем.
У раду је анализoм карактеристика метoде пoсматрања,
дoказана висoка мoгућнoст њене примене у истраживањима тржишта.
Кoришћење oве метoде oбезбеђује висoку прецизнoст, систематичнoст
и oбјективнoст у прикупљању релевантних пoдатака. Ипак, сама
примена oве метoде у кoнкретнoм истраживању не гарантује и његoву
успешнoст. Да ли ће примена метoде пoсматрања дoвести дo жељених
резултата, зависи oд тoга какo су пoстављене хипoтетичке oснoве
истраживања – штo представља прву фазу свакoг научнoг приступа.
Други фактoр oд кoга умнoгoме зависи успешнoст предузетoг
истраживања, јесте oбученoст, oднoснo кoмпетентнoст истраживача за
спрoвoђење истраживања. Акo је судити пo великoм брoју
маркетиншких истраживања кoја се данас све више умнoжавају,
немoгуће је не закључити да су се, пoведени жељoм за прoфитoм, у
oву делатнoст укључили мнoги кoји за тo немају пoтребне oсoбине и
знања. Потреба за истраживањем тржишта се не може оспорити, али
оно, да би било сврсисходно, мора да буде засновано на научним
принципима. Уколико се у прикупљању података у маркетиншким
истраживањима пажња посвећује само унапређењу техничке стране
методе посматрања и постизању комерцијалних циљева конкретних
организација, може доћи до занемаривања суштине саме метoдoлoгије
каo науке чији је oснoвни задатак да истражује метoде каo начине
дoлажења дo научних сазнања.
И поред свих опасности које превелика комерцијализација
тржишних истраживања може имати по остваривање научног значаја
њихових резултата, примена методе пoсматрања у овој области
представља плoдну пoлазну oснoву за развoј нoвих метoдoлoшких
пoступака и техника. То потврђују и новостворени модели и технике
ове методе који се последњих година примењују у посматрању
понашања потрошача. Задатак истраживача би, стога, требало да буде
да поред сталне провере ефикасности ове методе у конкретној пракси,
непрестано истражују и унапређују научне аспекте ове методе и
могућности њеног комбиновања са другим методама, у циљу
долажења до релевантних научних сазнања којима би се могао
унапређивати маркетинг као наука. Јер сврха свих истраживања,

поред осталог, јесте да унапређује постојеће и открива и осмишљава
нове методе за прикупљање података.

З. ГРАНДОВ, В. ЈОВАНОВИЋ, М. ЂОКИЋ

154

154

SUMMARY
IMPLEMENTATION OF OBSERVATIONAL METHOD IN
MARKET RESEARCH
The starting point in this work is the necessity of implementing the
scientific approach in the process of market research since it is the only
safe way to gain the valid information for business decisions making. This
approach involves implementation of scientific methods and that is the
reason why, in this work, some specific characteristics of experimental
methods as well as test methods are mentioned while the observational
method is analysed in detail since it is the most often used method for
collecting information in market research. The implementation of this
method is justified by the causal link between the character of the observed
phenomenon in the research and the characteristics of this method which,
when used, can give objective perception and can predict the behaviour of
the direct market participants, i.e. consumers. In this work, it is
emphasised that the successful implementation of this method, i.e. gaining
the scientifically valid information, depends on how the basic logical
principles of research are set and it also depends on the necessity for the
researchers to be competent for the implementation of this method. One of
the important conclusions in this work is that this method, because of
general changes in the society and in the market, develops dynamically;
however, its development is not followed by the adequate study and
scientific improvement of its implementation.
Key words: methods, research, market, observation
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идеје. Уочен је недостатак свести и воље за покретањем
самосталног бизниса код жена које живе у руралном
подручју. Иако је Србија потписник различитих
међународних конвенција, које је обавезују на
равноправност полова, стратегије донешене на нивоу
Србије или Војводине нису доживеле своје отелотворење
у пракси. То свакако утиче на неспремност жена да се
упусте у предузетнички покушај, а број предузетница се
смањује. Да би се ситуација побољшала нужно се мора
посегнути за различитим облицима едукације жена у
зависности од склоности, година, степена образовања и
слично.
Коришћене
методе
истраживања
су
карактеристичне за друштвене науке, а у овом раду
подразумевају: деск истраживања, анализа анкета које су
раније урађене на репрезентативном узорку предузетница
и менаџерки, историјска и компаративна анализа и
квалитативно истраживање.
Кључне речи: предузетништво, родна равноправност,
рурални развој, друштвени развој, одрживо друштво
УВОД
Предузетништво је карактеристика савременог пословања и
директно утиче на економски раст а самим тим је женско
предузетништво посебно интересантна област истраживања (Gill &
Ganesh, 2007). Постоје универзалне детерминанте које делују на
предузетничко понашање без обзира на родну припадност, а то су, пре
свега, карактеристике привредне структуре, које једнако утичу на
почетак предузетничког подухвата или доношења предузетничке одлуке
(Aidis и др., 2007).
Женско предузетништво је област којa је теоретичарима постала
интересантна тек крајем XX века (Weeks & Seiler, 2001), јер се
предузетништво сматра делатношћу којом се претежно баве мушкарци.
Таква врста „асиметрије“, која је била дуго времена доминантна у
литератури и у животу, сматрана је потпуно природном, због жениних
обавеза у домаћинству (Пенезић, 2009, стр. 414–423). Развојем друштва
и развојем самосвести код жена, оне постају нешто заступљеније у
бизнису а тиме и у предузетништву (Бувач, 1990). Женско
предузетништво је и даље уско повезано са породичним обавезама, које
се још увек сматрају женским пословима, упркос тренду да се успостави
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систем породичних вредности – „одговорно родитељство“, у којем би и
жене и мушкарци имали једнаку улогу (Пенезић, 2009, стр. 414–423).
Према Бувач (1990) мотиви који покрећу жене у сопствени
предузетнички подухват могу се схватити као „потреба за
независношћу; жеља за контролом над својим радним временом;
идентификована пословна прилика на основу пређашњег пословног
искуства; жеља за активном партиципирањем и доказивањем у
друштвеном животу; потреба за доказивањем и демонстрацијом
сопствених вредности партнеру (посебно у срединама где је
предузетништво 'мушка делатност') и честа дискриминација пословних
способности жена, које се, пре свега схватају као домаћице“.
Према Бабовић (2014), у студијама спроведеним у Србији 2011.
године, а затим 2014, „уочено је смањење броја самосталних
предузетница“ (стр. 48–62). Подаци указују да се углавном ради о
женама средње доби. У овој студији је уочена разлика између жена
менаџерки и жена предузетница, на основу степена образовања односно
власништва над предузећем. Жене предузетнице углавном имају средње
образовање, а менаџерке имају више и високо образовање.
Предузетнице су махом (су)власнице и главни руководиоци предузећа а
менаџерке су жене на највишим менаџерским положајима у предузећу,
без власништва у њима. Жене менаџери поред своје професије познају и
додатне вештине: страни језик, рад на рачунару, возачке вештине, док је
код предузетница, посебно оних које су почеле предузетништвом да се
баве после 2011. године, присутније познавање конкретних занатских
вештина. Предузетнице обично руководе микробизнисом, немају
традицију предузетништва у породици, послују на локалним
тржиштима у области услуга и најчешће су се у тај подухват упустиле
„из нужде“ односно због недостатка посла на тржишту рада (Радовић
Марковић, 2015). Према Future of Jobs Report 2015, у руководству у
индустријском сектору, жене учествују у следећем односу: места
млађих руководилаца заузима 35% жена; места средњег руководства
25%; места вишег руководства 15%; док је само 10% жена на позицији
извршног директора.
Бабовић (2014) даље наводи да највише предузетница има у
београдском региону, а затим у региону Шумадије и западне Србије
(стр. 48–62). Иако постоји низ различитих сеоских женских
организација и удружења, предузетнички дух у Војводини је далеко
мањи него у ужој Србији.
Анкетна и теоријска истраживања су показала да је тежи положај
жена које желе да се баве предузетничким послом у руралном подручју
(Благојевић, 2010, Бабовић & Луковић, 2008, Благојевић Хјустон, 2013).
Међународно право и документа о родној равноправности као што је
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нпр. Kонвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена
(CEDAW), које је наша земља потписала а које посебно штите жене у
руралним подручијима, нису, нажалост, дали резултате у пракси
(http://www.region.vojvodina.gov.rs). Надаље, Национална стратегија за
побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности у
периоду 2009–2015. године, која је служила као основ за деловање у
пракси,
такође
није
дала
већину
очекиваних
резултата
(http://www.gendernet.rs/). Половина жена на селу се бави искључиво
пољопривредним пословима и, развојем технологије и свести, стварају
се различита сеоска женска удружења и покрећу интернет сајтови
(Благојевић,
2008,
http://www.zenenaselu.org/,
http://www.region.vojvodina.gov.rs, http://www.gendernet.rs/)

седамдесетих година XX века до 2004. године, док је БДП у том
периоду имао тренд раста.
Почетком XXI века долази до ширења идеје за проналажењем
нових индикатора, односно долази до „револуције мерења“ (Благојевић
Хјустон, 2013, стр. 29–33). Економисти и социолози заступају
становиште да је потребно креирати другачије индикаторе за мерење
развоја, који у вредност узимају и стање среће, благостања и целокупан
концепт одрживог развоја. Без обзира на који начин се мери богатство,
односно, благостање друштва или појединаца и који се савремени
показатељ користи (Мунитлак Ивановић, 2005, Мунитлак Ивановић,
2012), просечан становник Србије живи релативно тешко, а положај
жена на селу, и то посебно оних које покрећу или се баве
предузетничким послом је још тежи, а њихов број се смањује (Бабовић,
2014).
Надаље, развија се читав сет различитих показатеља. Human
Development Index – HDI укључује много више индикатора него БДП,
јер у обрачунавању стања људског развоја, поред дохотка, вреднује и
здравље становника, степен образовања, слободу активности и
изражавања, квалитет животне средине, стопу писмености одраслих,
очекивану дужину живота при рођењу и реални бруто национални
производ по становнику (Мунитлак Ивановић, 2005, стр. 42–44).
Међутим, ни HDI није показатељ апсолутног нивоа људског развоја, али
омогућава поређење земаља према успешности у достизању одређеног
нивоа развијености.
Gender Development Index (GDI) мери родни јаз у развоју
друштва посматрајући разлике између жена и мушкараца у три основне
димензије људског развоја – здравље, знање и животни стандард
користећи
исте
компоненте
као
HDI
(http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi).
Разлика
између HDI и GDI је у томе што GDI узима у обзир и разлике између
мушкараца и жена. GDI има опадајућу вредност уколико родне разлике
расту и обрнуто.
Gender Inequality Index – GII је индекс неједнакости. Користи се
за мерење родне неједнакости у три важна аспекта људског развоја: 1.
репродуктивно здравље – мерено стопом смртности породиља и стопе
порођаја адолесцената; 2. оснаживање – мерено уделом места у
парламенту које заузимају жене и пропорције одраслих жена и
мушкараца старости 25 година и старији, са најмање неким обликом
средњег образовања; и 3. економски статус – изражен као учешће на
тржишту рада и мерено стопом учешћа радне снаге женског и мушког
становништва
у
доби
од
15
година
и
више
(http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii).
Више

О. МУНИТЛАК ИВАНОВИЋ, П. МИТИЋ, Н. РАСПОПОВИЋ

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ КАО ПРЕДУСЛОВ РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ
Макроекономски нумерички показатељ који је и даље, према
већини економских теоретичара, најмеродавнији показатељ друштвеног
развоја и богатства је бруто домаћи производ – БДП. Креиран је још
тридесетих година XX века, и традиционално квантификује богатство
друштва, агрегатно или по глави ставновника. Међутим, отвара се
питање везано за методологију мерења економског али и сваког другог
облика богатства друштва (Мунитлак Ивановић и др., 2014). У
међувремену, пракса је тражила начине за другачије мерење богатства
друштва, односно, економског и друштвеног развоја. У суштини БДП не
мери оно што не може да се монетизује, а то је квалитет живота.
Такозвани well-being that goes beyond GDP sе односи и на друге
социјалне аспекте економских активности (Мунитлак Ивановић, 2012,
стр. 49–62). У УН терминологију се уводи термин „хумани развој“ и он
је у вези за квалитетом живота на микро нивоу, на нивоу породица,
односно родне равноправности. Из овог разлога недовољно упућени,
често концепт „одрживи развој“ поистовећују са екологијом, али не и са
осталим подсистемима овог концепта: економским и социјалним, који
управо укључују и питање родне равноправности (Мунитлак Ивановић,
2005, стр. 87–116). Из наведеног се види да економски раст, сам по себи
није, нити треба да буде циљ, јер ако не показује какав је квалитет
живота становништва оба пола на микро нивоу, овај показатељ губи
сврху. Као покушај да се прошири БДП по глави становника,
организација „Redefining Progress” креирала је индикатор Genuine
Progress Indicator – GPI као алтернативу БДП-у, (Аниелски, 2001).
Интересантно је да је GPI био у фази стагнације на територији САД од
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вредности GII указују на веће разлике између жена и мушкараца и веће
потешкоће у постизању виших нивоа људског развоја. У табели 1 дат је
приказ GDI и GII за изабране земље региона за 2015. годину. Словенија
има најбоље вредности оба индекса, док Албанија бележи најгоре
вредности. Србија се, према вредности оба индекса, налази у средини
изабраних земаља региона.

Табела 2. – Десет најбоље рангираних држава према Global Gender Gap
Index у 2015.

О. МУНИТЛАК ИВАНОВИЋ, П. МИТИЋ, Н. РАСПОПОВИЋ

Држава

Табела 1. – GDI и GII за земље региона за 2015.
Држава

GDI

GII

Србија
Албанија
Босна и Херцеговина
Бугарска
Хрватска
Мађарска
Црна Гора
Словенија
Македонија

0,966
0,948
0,991
0,987
0,976
0,954
0,996
0,949

0,176
0,217
0,201
0,212
0,149
0,209
0,171
0,016
0,164

Ранг по Global Gender Gap Index

Исланд

1

Норвешка

2

Финска

3

Шведска

4

Ирска

5

Руанда

6

Филипини

7

Швајцарска

8

Словенија

9

Нови Зеланд

10

Извор: http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf

Извор: http://hdr.undp.org/en/countries
Према Global Gender Gap Report 2015, учешће жена у глобалној
радној снази у 2006. било је 1,5 милијади наспрам 2,25 милијарди
мушкараца. У 2015. години у глобалној радној снази налази се 1,75
милијарди жена и 2,625 милијарди мушкараца. Када се посматрају
просечна годишња примања, у 2006. години жене су зарађивале у
просеку 6000$, док су мушкарци зарађивали 11000$. У 2015. години
просечна годишња примања жена достигла су ниво од 11000$, колико су
примали мушкарци пре десет година, док је просечна годишња зарада
мушкараца порасла на 21000$. Јасно се уочава да и даље постоји
значајан диспаритет између мушкараца и жена, како у погледу
бројчаног учешћа у радној снази, тако и у износу просечног годишњег
примања (http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf). У табели
2 приказане су земље које су најбоље рангиране према Global Gender
Gap Index за 2015. годину.

Од десет најбоље рангираних земаља – седам је из Европе.
Руанда, као једини представник афричког континента налази се на 6.
месту, док су Филипини, који заузимају 7. место – једина азијска држава
на листи десет најбољих. На 10. месту налази се Нови Зеланд.
Занимљиво је да ни једна америчка држава, посматрајући и Северну и
Јужну Америку, није у првих десет.
У табели 3 дат је приказ изабраних земаља региона. Дат је ранг
који заузимају државе од 145 држава које су обухваћене истраживањем
за 2015. годину, као и вредности Global Gender Gap Index-а.
Табела 3. – Global Gender Gap Index за земље региона за 2015. годину.
Држава

Ранг

Global Gender Gap Index

Србија

45

0,720

Албанија

70

0,701

-

-

Бугарска

43

0,722

Хрватска

59

0,708

Мађарска

99

0,672

Црна Гора

79

0,689

Словенија

9

0,784

Македонија

69

0,701

Босна и Херцеговина

Извор: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report2015/economies/
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Као што се уочава и погледом на табелу 2, Словенија, која
заузима 9. место – најбоље је рангирана држава у региону. Србија
заузима треће место, иако је Бугарска боља од ње само за два места
(посматрано по вредности индекса у питању су 2 промила). Најлошије
рангирана земља региона је Мађарска, која заузима 99 место од укупно
145 земаља које обухвата овај индекс.

Међународно право и документа која се тичу родне
равноправности (нпр. CEDAW конвенција), посебну пажњу придају
женама које живе на селу. Тиме се према члану 14. ове конвенције,
државе потписнице обавезују да унапреде положај жена на селу. И
други међународни документи попут Миленијумских циљева, које је
Влада Републике Србије усвојила 2006. године, такође уважавају
чињеницу да не може бити руралног развоја, уколико се жене и њихови
потенцијали не укључе у стратегије и политике на свим нивоима.
Међутим, овакве политике треба да буду прилагођене економском и
социјалном контексту положаја жена од случаја до случаја, при чему је
овде акценат на руралним подручјима и развоју предузетништва жена
које живе на селу.

О. МУНИТЛАК ИВАНОВИЋ, П. МИТИЋ, Н. РАСПОПОВИЋ

НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР
Влада Републике Србије је 2009. године донела Националну
стратегију за побољшање положаја жена и унапређивање родне
равноправности у периоду 2009–2015. (http://www.gendernet.rs/).
Циљеви Стратегије су:
•
•
•
•
•

Повећање учешћа жена у процесима одлучивања и
остваривање родне равноправности;
Побољшање економског положаја жена и остваривање
родне равноправности;
Остваривање родне равноправности у образовању;
Побољшање здравља жена и унапређивање родне
равноправности у здравственој политици;
Превенција и сузбијање насиља над женама и унапређење
заштите жртава и уклањање родних стереотипа у
средствима јавног информисања и промоција родне
равноправности.

Када се сагледа успех Националне стратегије за побољшање
положаја жена и унапређивање родне равноправности у периоду 2009–
2015. године, намеће се закључак да је мало од постављених циљева и
реализовано у пракси. Осим хроничног недостатка новца, услед
економских проблема, доминантно је присутна суштинска
незаинтересованост за решавање питања положаја жена, мада формално
посматрано, услед захтева ЕУ она делимично постоји. Родна
равноправност је ипак остварена само тамо где је то законом
регулисано, као што је нпр. учешће одређеног процента (30%) жена у
парламенту. У поређењу са светским просеком, Србија је изнад просека
по овом показатељу. Глобално просечно учешће жена у парламенту је
19% у односу на мушкарце, који чине 81% парламентарног тела. Жене
заузимају 18% министарских фотеља у просеку, док је у 50% земаља
жена била на челу државе (Global Gender Gap Report 2015).
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ВОЈВОДИНЕ

У

РУРАЛНОМ

ПОДРУЧЈУ

АП

Сеоска популација жена на територији Војводине је по социодемографским особеностима слична градској популацији жена. Ту се
пре свега мисли на степен образовања, старост, структуру домаћинства
и породице. Основна разлика ове две групе жена је место живљења а не
бављење пољопривредом. Евидентна је тежња да се село примарно
претвори у место становања, а не у место предузетничких подухвата.
Женско рурално становништво, средње доби или жене које су остале без
посла су спремне да прихвате све новине и знања те је нужно понудити
програме за усавршавање, али и мере које ће подстицати жене на
предузетништо и самозапошљавање у пољопривреди.
Расту видљивости улоге и значаја сеоских жена у руралним
срединама у смислу предузетничког развоја, допринос је дала кампања
Уједињених нација, која је 2008. године установила 15. октобар као
Међународни дан жена на селу. Од 2009. године овај дан се обележава у
АП Војводини. Ова кампања Уједињених нација је подстакла различите
активности и на покрајинском нивоу. Велику улогу у том покрету и
активностима дали су Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова и Завод за равноправност полова.
Ове институције су себи за циљ поставиле промоцију потенцијала жена
са села, подстицање њиховог активнијег приступа свом положају и
развијању предузетништва, умрежавање у различите организације, чиме
би се повећале могућности њиховог запошљавања. Пракса је показала
да ови напори ни близу нису довољни јер су жене на селу и даље
маргинализована група, чији ресурси и потенцијали нису препознати и
искоришћени. Уопштено посматрајући, положај жене у друштву у
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целини, условљава и положај жена на селу и могућност развоја њиховог
предузетништва. Међутим у овом случају се мора узети у обзир да је
живот жена у руралном подручју додатно оптерећен карактеристикама у
којима живе: обичајима, културом и другим социјалним, демографским
и економским питањима.
Свесна ових ограничења и пропуста у сопственим напорима за
побољшање положаја жена на селу, Влада АП Војводине је узела у
обзир да мора предузети додатне активности како би потребе ове групе
биле више укључене у покрајинске политике и програме. Сходно томе,
Покрајински завод за равноправност полова је почео да спроводи
различита истраживања још 2007, како би стекао реалну слику о животу
и положају жена у Војводини. Године 2009. је спроведено обимније
истраживање, које је обухватило и друге аспекте свакодневног живота
жена на селу и тиме пружило индикаторе тадашњег стања који су дали
податке о демографској структури жена на селу и њиховим потребама и
могућностима, као и податке о социо-економском положају посматране
популације. Сврха истраживања је била да се потенцијали жена са села
и њихови ресурси максимално искористе а оне учине видљивом, а не
маргинализованом и непрепознатљивом категоријом. Анкетно
истраживање је спроведено 2009. године на територији АП Војводине,
посматрајући узорак од 794 жене из развијених и неразвијених општина
(Благојевић, 2010). Истраживање је показало да ја највећи број
испитаница, више од 60% имао завршену средњу школу а мање од 15%
жена је имало завршену високу школу или факултет (Благојевић, 2010).
Ово указује на то да постоји тенденција да жене које успеју да стекну
високо образовање, немају жељу да се врате на село.
Незаинтересованост младих жена да живе на селу, најбоље указује на
њихов положај. Жене су већинско сеоско становништво које се
углавном бави процесом производње хране и здрављем у породици,
тако да би биле много више заинтересоване за еколошку и органски
произведену храну.
Ако се посматра запосленост жена из руралних подручја, нешто
мање од 50% су формално запослене. Од тог процента 8,3% још додатно
активно учествује у пољопривреди а 37,6% то не чини, што значи да
жене које су формално запослене, нису активне у пољопривреди због
обавеза у домаћинству, и у том случају нема места за размишљање о
предузетничком
ангажовању
жена
у
пољопривреди
(http://www.zenenaselu.org/). Мада 2/3 сеоских жена са најнижим
степеном образовања нема радно место, ипак је само половина активна
у пољопривредним активностима. Овај податак указује да чак и када су
незапослене, жене се углавном не окрећу пољопривреди као извору
прихода. И у овом случају тешко може да се размишља о

предузетничким амбицијама ових жена, што је вероватно последица
ниског нивоа образовања, недостатка идеја или финансијских средстава.
Што се даљег школовавања тиче, више од ¾ сеоских жена није
похађало обуку или курсеве после завршеног образовања. Потребу за
додатним образовањем имају најобразованије жене и оне су у том
процесу учествовале са преко 50%, док у случају најнеобразованијих
жена то је учинило само 7,6%. Интересантно је да оне у већини нису
заинтересоване за било какав облик додатне обуке. Жене са завршеним
средњим образовањем које нису завршиле курсеве, вољне су да то ураде
у будућности. На првом месту, оне су заинтересоване за курс употребе
компјутера (више од 50%) а затим за курс енглеског језика. Ово указује
да је склоност ка самозапошљавању у вези са степеном образовања, али
да се то не односи на пољопривредну делатност. На то указују подаци
да су жене скоро незаинтересоване за курсеве из области управљања
газдинством и задругарством. У оваквим условима тешко се може
очекивати да се предузетнички дух жена везан за пољопривредне
активности ускоро и развије (http://www.zenenaselu.org/).
Најмеродавнији и најлошији показатељ положаја жена на селу је
њихова имовинска карта. У већини случајева (61%), оне не поседују
власништво нити сувласништво над кућом где станују. Алармантна је
чињеница да пољопривредна газдинства најчешће нису регистрована на
жене а 4/5 анкетираних не поседује власништво над имањем. Подаци
Управе за трезор Министарства РС, бележе да је од укупног броја
регистрованих пољопривредних газдинстава у Војводини, само 26%
званично у поседу жена (http://www.zenenaselu.org/).
У суштини би се могло рећи да живот жена у руралној области
Војводине карактерише:
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Родне имовинске неједнакости у руралном подручју Војводине
су веома изражене, при чему се пољопривредна газдинства у
највећем броју случајева не региструју на жене.
Жене најчешће не доносе одлуке о пољопривредној производњи
иако су укључене у производњу.
Иако су заинтересоване за постојање задруга, код жена у
руралној области Војводине не постоји изражена намера ни
потреба да се упусте у предузетничке активности.
Значајан број жена нема здравствено осигурање нити самостално
уплаћује пензијско-инвалидско осигурање.
Жене углавном не доносе одлуке о финансијама на газдинству и
имају ограничен приступ финансијским средствима. Често је
једини облик социјалне заштите – дечији додатак.
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Брига о деци, старима и домаћинству – у потпуности су
препуштени женама.
И даље је изражен традиционалистички начин и стил живота,
који подразумева снажне патријархалне односе.

предузетништво је посебно интересантан феномен, коме се тек пред крај
XX века придала адекватна пажња. Женско предузетништо је
интеркултурална појава. Иако постоје универзалне детерминанте које
делују на предузетничко понашање без обзира на родну припадност,
чињеница је да је мушко предузетништво знантно заступљеније у
привредним структурама. Женско предузетништво је и даље у директној
вези са породичним обавезама. Постоје специфични мотиви који дају
подстицај женама да покрену сопствени посао. То је на првом месту
потреба са финансијском и другим облицима независности, жеља за
контролом над својим слободним и радним временом, пословна прилика
на основу пређашњег пословног искуства, жеља за доказивањем својих
вредности у друштву, итд.
Када је реч о мерењу друштвеног богатства, а тиме и богатства
свих чланова друштва, без обзира на пол, БДП је најзаступљенији иако
можда не и најбољи избор као показатељ благостања у једном друштву.
Иако је развијен релативно давно, традиционално квантификује
богатство друштва, а након њега су креирани много обухватнији
идникатори свих облика (не)материјалних богатстава друштва. Развој
концепта одрживог развоја утицао је на стварање идеје о Beyond GDP, а
затим се креира читав низ нових индикатора: Genuine Progress Indicator
– GPI, Human Development Index – HDI и други индикатора, јер се од
XXI века интензивније размишља на ову тему.
Више пута спроведена истраживања су указала на неповољан
положај жена у руралном подручју, без обзира да ли је реч о Републици
Србији као целини или о АП Војводини. Резултати различитих
истраживања указују да се у скорије време не може очекивати ништа
ново у пољопривредној производњи са становишта настанка нових
предузетница. Традиционални и патријархални начин живота, већински
недовољно образовање, непохађање додатних курсева, непоседовање
сопствених финансијских прихода, примарна брига о домаћинству,
неучествовање у одлукама које се тичу газдинства, непостојање
власништва над поседом и слично, само појачавају интензитет потреба
да се у овој области нешто промени. Јасно је да у овом тренутку не
можемо говорити о родној једнакости у руралном подручју у Србији,
нити у Војводини. Да би се ситуација побољшала потребно је подузети
читав низ мера. Постојећи институционални оквир или није спровођен
или није адекватан, тако да за сада није дао задовољавајуће резултате. У
том смислу би требало размислити о интерресорном телу или делу
неког министарства (нпр. Министарства пољопривреде или
Министарства рада и социјалне политике), које би се бавило овим
питањима и подстицало регистровање газдинстава и поседа на жене,
посебно ако мушкарци имају стални радни однос. Потребно је донети
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Влада АП Војводине је 2013. године усвојила Стратегију и
акциони план за унапређење економског положаја жена са села у АП
Војводини, чиме је омогућена финансијска помоћ и покретање
активности у циљу помоћи сеоским женама у даљој еманципацији,
предузетништву и учешћу у стварању политике руралног развоја од
локалног до покрајинског нивоа. Међутим у документу Програм развоја
АП
Војводине
2014–2020
(http://www.region.vojvodina.gov.rs),
дефинисано је 11 основних праваца развоја. У оквиру овог Програма
није посебно разматран положај жена нити у аграрним нити у другим
подручјима, односно њихове могућности нису уграђене у Програм
развоја, као ни механизми за реализацију родне равноправности. У
областима које се тичу екологије, агрокомплекса, предузетништва,
демографије и социјалног развоја, није посебно разматран положај
жена.
Уколико жене своје слободно време проводе на пасиван начин,
обнављајући енергију за обављање пољопривредних и кућних
активности за наредни дан, уз патријархалан систем вредности, тешко
се могу очекивати било какве промене, а посебно промене које се
односе на предузетништво. Прве и најзначајније промене морају да се
десе у свести ових жена о могућности њиховог самосталнијег и
активнијег приступа раду и животу. За то је поред писаних стратегија
потребна и конкретна помоћ, како друштва, тако и породичног
окружења.
Улога жена у руралном подручју је пре свега резултат улоге и
положаја жена у друштву као целини. Фактори који су од изузетног
значаја за улогу жене су: стање у пољопривреди као привредној грани,
демографска ситуација које карактерише рурално становништво,
еколошка ситуација руралног подручја, економски процеси који
негативно утичу на пољопривредну производњу, положај руралног
подручја у односу на урбана подручја, степен развијености и усвајање
технолошких промена.
ЗАКЉУЧАК
Предузетништво као једна од основних карактеристика
савременог пословања директно утиче на економски раст. Женско
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Закон о родној равноправности и механизме који би подржали развој
женског задругарства.
Како све креће из сопствене свести о могућности напредовања,
постоји потреба за покретањем различитих облика едукације жена у
зависности од склоности, година, степена образовања и слично, те
утицати на подизање знања о значају власништва над непокретностима.
Иако је мали број жена спреман да се у руралном подручју упусти у
предузетништво, ове потенцијалне предузетнице не треба препустити
саме себи, него их анимирати формирањем бизнис инкубатора за жене,
односно, обезбедити им и укључити их у разне гаранцијске фондове.
SUMMARY
GENDER EQUALITY - PERSPECTIVES OF RURAL WOMEN
ENTREPRENEURSHIP IN VOJVODINА
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The aim of this paper is to analyze the situation of women in rural
areas of the Republic of Serbia and Autonomous Province of Vojvodina.
Surveys and studies by various authors and donors were carried out on
several occasions from 2007 to 2013 and, unfortunately, gave basically the
same results: the status of women in rural areas of Serbia is in very poor
condition. Farms are mostly located on the territory of Vojvodina, so the
emphasis is placed on women in these areas. The position of women in
society is the same as the position of women in the countryside. Women who
become entrepreneurs are rare. This partly depends on the level of education
and on the possession of funds for the realization of entrepreneurial ideas.
Women living in rural areas lack awareness and the will to start an
independent business. Although Serbia has signed various international
conventions that commit to gender equality strategies adopted on the level of
Serbia and Vojvodina, there has been insufficient implementation of these
strategies in practice. This certainly affects the reluctance of women to
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influence of sports recreation program use on the tourist offer
quality in the rural regions.
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INTRODUCTION
Modern production increasingly prevents a man in the dynamic
muscular strain, requiring static loads in a sitting position along with the
uniformity of movement and pace of work that requires machine and work
processes.
Due to accelerated tempo of contemporary life and environment
pollution in urban agglomerations, a growing number of people seek to spend
their time in nature, in contact with an authentic lifestyle based on traditional
values. The concept of holidays has been changed. Today, holidays are
expected to offer new experiences and knowledge in all fields (Popović at al,
2012).
Tourism potential of the tourist destination is determined using the
evaluation of natural and anthropogenic resources which are significant for
the development of certain forms of tourism.
So, from the foregoing, it can be concluded that the evaluation of
tourism potential should include analysis of existing conditions, to identify
the strengths and limitations of modern tourism on the one hand and to
suggest directions for further tourism development on the other side (Mojić,
2011).
Serbia has great potential for the development of rural tourism.
Natural beauty combined with the culture, traditions, culinary specialties and
music can become a recognizable tourism brand, which could contribute to
the significant foreign exchange income and improve the country's image.
However, the currently achieved level of competitiveness of Serbia in the
sphere of rural tourism is not particularly good, regardless of the fact that for
its development there are natural, cultural and social preconditions (natural
resources, significant agricultural land, a significant number of agriculturally
active population, the traditional approach to agriculture, non-contamination
of soil chemical substances and the ability to produce "healthy food", good
potential for the development of complementary activities such as horseback
riding, traditional local culinary specialties, etc.)
Serbia is a country of rural character and is one of the most agrarian
countries of Europe. Rural development, as one of the areas of regional policy
is a key instrument for the restructuring of the agricultural sector and should
have the task to focus and strategic use of the potential of attractive tourist
villages. Die to the expressed economic and other functions of tourism, as
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well as diverse and highly valuable resources, by spatial planning of the
Republic of Serbia and its economic policy, the opportunity and the
corresponding importance to the development of this activity has been given.
In addition, in the Tourism Development Strategy in Serbia has established
selective approach, where rural tourism is treated as a priority within those
forms of tourism that are related to special interests (Muhi, 2010) .
Rural tourism is one of the motivational forms of tourist circulation
and represents a form of tourism in rural areas. The village is an
anthropogenic tourist base, usually located within the emphasized recreational
and serene environment. Recreational potentials are primarily expressed by
the very atmosphere, because the village is characterized by preserved nature,
the absence of pollution and large green areas. Besides recreational potentials
tourists are attracted to villages by the opportunity of including tourists in
some rural activities such as: livestock pasture management, fruit harvesting,
forestation etc. Tourist attraction of the village to a large extent depends on
the attractiveness of accompanying facilities and attractions (Nikolic at al,
2012).
Rural development strategy and its implementation must necessarily
take place through cooperation not only at the local level but also through
regional cooperation and integration in the wider international programs.
Connecting with national and international associations, whose activities are
related not only to the development of rural tourism but also for the integral
and sustainable development as a whole, in addition to the exchange of
information, experience and adoption of methodologies contributes to the
more efficient marketing.
In his paper Bond (2013) has presented a review of the literature
pertaining to contemporary theories of identity development and identityrelated tourism motivation.
Rational and effective offer of sports recreation, as part of a rich and
diverse tourist offer, requires a modeling and complete marketing processing
of selective programs, which, for many hotels and tourist centers, will be a
basic offer to extend the tourist season to a year-round business. The issue of
direct organization of tourist offer holders of the sports in tourist centers
depends on the needs and interest of tourist offer holders. However, it is
normally expected to start from the requirements of efficiency, attractiveness,
profitability, wealth and diversity of tourist offer program for sport and
recreation, which will be a function of the intensive development of tourism.
Difficult working conditions and a working environment violated with
the appearance of noise, vibration, dirt, etc., creates negative preconditions
and fatigue. If we add nature living conditions in urban and metropolitain
areas with atmospheric pollution, high frequency of traffic and noise, it is
reasonable to assume that a person's life has to be greatly reduced and in poor
health. The gap between the new work and living conditions and aspirations
of a man to live in normal natural conditions, and the desire to meet new, yet
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unknown environments, creates the motives for travel, experiences, and
activities that are contrary to the everyday, monotonous tedious work
activities and responsibilities.
The content of tourist stay is one of the most important receptive
factors not only for tourism trends, but also the development of tourism in
general. Stay, as tourist category or functional elements of movement, is
determined by the need of movement and characteristics of motives.
On this occasion we will deal with the shape of motives that represent
an aim to travel for tourist purposes, with the presence of qualitative factors
that influence overcoming the negative consequences of the working process.
That's why sports recreation in tourism is becoming an increasingly important
factor in satisfying human needs. Studies of sport tourism have so far focused
primarily on large spectator events, often under the rubric of “hallmark
events”, with particular reference to economic and social impacts (Green at
al, 1998).
Given that modern workflow is characterized by daily alternation of
work and leisure time, man needs a longer period for overcoming and
preventing social and physical fatigue. Basically this phenomenon is satisfied
with planning vacations. But the recovery process of the body is much faster
and more effective, if the holiday is realized as physical activity aimed at
sections of muscles neglected in the process of working through a variety of
sports and recreational activities included in the tourist offer of the facility
where the person resides during the holidays.
One of equally important factors for tourism development in recent
decades is the increased stock of spare time. It enabled people to spend their
free time outside of their place of residence, through various forms of
"weekend program," and largely meet the needs of their summer holidays as a
counterweight to fatigue in the working process during the working week. So
the holiday got a new function to be carried out in specialized sports and
recreation centers, with the transport segments represented due to the greater
distance from the place of residence. Tourism potential of the tourist
destination is determined using the evaluation of natural and anthropogenic
resources which are significant for the development of certain forms of
tourism (Mojić, 2011).
The success of tourism destinations’ marketing and development
strategies is inexorably dependent upon a rigorous analysis of visitors’ overall
satisfaction, as well as its impacts on the intention to revisit and recommend
the destination (Celeste at al, 2013).
In this context of the problem and the factors that a rapid tourism
development depended on, another sociological phenomenon appears ‘’sport
that equally in this period experiences high expansion’’. Sport is manifested
through the use of its funds intended for physical movement and sport
education. Initially sport played a role in causing social movements from the
observer perception of people, which was a kind of tourist movement with

passive participation. However, it is still an important factor in tourist
movement, given that the Olympics and many international sports
championships have a large stake in the tourist season.
In recent years, the functions of sports and recreation in tourism
received a new humane and important purpose. It’s a sporting activity as an
integral part of every tourist’s offer which substantially fills the time of stay
and provides active holiday with the change of activities compared to the
work process. Such an active vacation with satisfaction of needs and desires
for the game and sports in the sun, air, snow, water, plays an important
psycho-physiological value.
Such contents of physical exercise, intended for active holiday of
tourists, are referred to as recreation. It is a man's sport activity outside the
professional work of your choice, selected and directed to rest, refreshment
and pleasure of man. Its importance in the modern society is growing due to
changes in lifestyle and work, which entails the obligation of training and
increasing the representation and study.
Modern approach to the practice of sport and physical education
changes from day to day. There is a growing differentiation of goals in sports
to those who seek top sport and competition results, and those who
understand the physical exercise as a cultural necessity aimed at
psychological relief and relaxation.
The main sources of sports recreation development in the tourism
industry are primarily hotel and tourism organizations, spa climate centers,
mountain tourist centers, sports and recreation centers. Scientific research and
professional development institutions and researchers in both areas gave an
important contribution to the modernization and enhancement of tourist offer.
For further development of these two complementary scientific
disciplines, a deeper and more extensive cooperation between holders of
tourist services and sports recreations is required. However, they need to
create, develop and realize better offers of cooperation programs with the aim
of complete and more effective tourist offer.
Sports recreation with its diverse sports facilities is of great
importance to the development of all forms of tourism and travel trends. A
modern tourist offer which does not have various forms of sport and
recreational programs in its content is unthinkable of. In this direction, the
tendency of equipping the facilities of tourist offer and the construction of
new ones where the sports recreation is a factor to satisfy the basic principles
of business, year-round use of available capacity and as much extra spending.
All of the above states that the tourist activity and sports and
recreation programs have immense potential together, as a product of original
character, and an important factor in the economic development of every
country and society as a whole. It is essential that research be directed to the
mutual connection and interdependence of these two areas with measuring of
valorization effects of the application of mythical and recreational programs
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and contents in tourist offer, especially in the tourist region of Vojvodina as
our environment.

Tourism development can be represented as a qualitative dimension,
determining the value of:
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THEORETICAL MODEL OF THE VALORIZATION LEVEL
OF THE TOURIST OFFER QUALITY
The importance of service quality evaluation through customer
satisfaction measurement is reinforced by the necessity of adopting a
“continuous improvement” philosophy and understanding customer
perceptions, e.g. needs, expectations (Tsitsiloni at al, 2012).
The HOLSAT model is a characteristic approach used to evaluate
satisfaction from a particular destination (Tribe and Snaith, 1998). The model
is based on the disconfirming paradigm outlined before and adopts the
philosophy of the SERVQUAL model (Parasuraman et al., 1988).
In tourism, motivational concept can be classified in two dimensions,
which emphasize that people travel because some motivational factor
encourages them (push), and some attracts them (pull). PUSH and PULL
factors of motivation are primarily used in research of the tourists behavior
(Marković, 2014). Events are an important motivator of tourism, and figure
prominently in the development and marketing plans of most destinations
(Getz, 2008).
If we introduce the concept of tourist offer of valorization through
tourism, economic and sports valorization, we will identify a theoretical
model between factors of tourist offer of valorization and of the level
valorization variability. On the Figure 1 valorization factors of the tourist
offer are shown (Nikolić, 2005).
Figure 1 -.Valorization factors of the tourist offer

• reviews of content,
• assessment of motives,
• assessment of attitudes,
• reviews of tourist industry needs.
Economic valorization of tourist offer is identified through the
quantitative value of elements, namely:
• length of stay of tourists (nights)
• tourist consumption structure and
• the volume of consumption.
Disparities in the definition of sport tourism are addressed and some
of the difficulties which scholars have faced in establishing a standardized
definition are outlined. In answering the question why has sport tourism
suddenly become so prominent, a look back at history shows that people have
engaged in sport related travel for centuries (Gibson at al 1988).
Sport in the modern tourism has not only a perceptual role, but it is
also an important content of stay, and frequently the main motive for
travelling to a certain tourist destination. In some cases the types of sports and
sports services, and the unique experiences that are expected from sports
activities directly affect the tourists when choosing a destination they will
visit (Peric at al, 2010).
In modern tourism, sport is not only part of the trip, but is also the
main motive for visiting a certain tourist destination. Sport and recreation
tourism is a trip where sport and recreation activities are being practiced, and
include all forms of active and passive involvement in sporting activities,
participated in casually or in an organized way for noncommercial or
business/commercial reasons, that necessitate travel away from home and
work locality (Jovičić at al, 2012).
Sport has a big cultural and economic importance, becoming not only
competitive, but being today one of the major ways of national and state
branding (Dašić, 2013).
Sport and recreation valorization is a new approach to the evaluation
of tourist offer valorization. In order to determine the parameters for the
assessment of tourist valorization variability, with the using of sports and
recreation programs, it is necessary to set up a model that will give you full
details and factors that influence tourist offer valorization (Figure 2).

Source: Nikolić, 2005
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9. Characteristics of tourism that encourage the use of travel services
10. Characteristics that prevent the use of tourism services in the area
11. Characteristics of tourism that encourage the use of travel services
12. The most important reason for the use of tourist services.
13. The most important content of tourism services use.
14. The usual mode of transport in tourist travel.

Figure 2.- Measuring of the valorization of the tourist offer level

The sample of variables for economic valorization measuring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Source: Nikolić, 2005.
In addition to tourism and economic valorization, the sports and
recreational valorization will give us the values of sport and recreational
contents that influence the level of content of tourist offer valorization, by
measuring the following parameters:
• the presence of sports and recreational programs in the tourism
industry,
• assessment of attitudes about the types of sport and recreational
programs in tourism, acceptability of sport recreation by the
complexity of the content,
• acceptability of sport and recreational programs at the daily time of
use,
• acceptability of sport and recreational programs seasonally,
• identification of the volume of consumption for the use of sports and
recreational programs in the offer.
Variables for the measurement of tourism evaluation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

180

The frequency of visits for tourism purposes
The frequency of visits per month for tourism purposes
The frequency of visits per year for tourism purposes
The frequency of visits in three years for tourism purposes
Total number of nights per year (three years back)
The sum expenses for tourism purposes per year (3 years back
The total number of nights planned for tourism in the next five years
(per year)
8. The amount of planned expenses for tourism in the next five years
(per year)
9. Evaluation of tourist offer, if it contains only a night
10. Evaluation of tourist offer if it contains a Bed and boarding house
nutrition
11. Evaluation of tourist offer if it includes: night, full-board meals, sports
and recreational programs of walking and free exercise.
12. Evaluation of tourist offer, if it contains services: overnights, eating,
sports and recreational walking programs, shaping exercises, sports
elementary games with the expert guidance.
13. Evaluation of tourist offer, if it contains a night and eating of your
choice, and sports and recreational programs of a wide range with the
use of procedures with the expert guidance and supervision of
recreational medicine experts.
The sample of variables for sports and recreation valorization
measuring

The most important reason for the use of tourist services.
The most important content of tourism services use.
The usual mode of transport in tourist travel.
The most common tourist destinations in the realization of movement.
5. Category of tourist facilities often visited.
The most common ways of finding tourist offer information
Characteristics that prevent the use of tourism services in the area
Characteristics of tourism that encourage the use of travel services
Characteristics that prevent the use of services in the area

1. Evaluation of tourist offer according to the size of existing sports and
recreational programs.
2. Evaluation of tourist offer according to the contents represented by
sports and recreational programs.
3. The sum of additional expenditure to sport and recreation programs of
walking and free exercise
4. The sum of additional expenditure to sport and recreation programs of
elementary sports games, with the expert guidance
5. The sum of additional expenditures on sports and recreational
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programs of physio-prophylactic procedures with the expert guidance
and supervision of recreational medicine experts
6. Identification of sports and recreational programs contents, which
should be represented in the tourist industry.
7. Using sports and recreation programs in the tourist offer in relation to
the season.
8. Using sports and recreation programs in the tourist offer in comparison
to the part of day.
9. Evaluation of programs and tourist offer contents if, along with the
overnights and eating, they include walking programs and free
exercise.
10. Evaluation of programs and tourist offer contents if they include:
walking, free exercise, basic sports games, and recreational guidance
11. Evaluation of programs and tourist offer contents if they include:
walking, free exercise, basic sports games, physiology prophylactic
procedures, all under the expert guidance of medical supervision
recreational medicine experts
Sports And Recreation Use Effects On Tourism Offer Valorization
Level
In the paper, Hinch at al, 2001, posit a framework which highlights a
series of research questions that emerge as the relationships between the
fundamental dimensions of sport tourism are systematically explored is
shown. To determine the impact of the application of sports and recreational
programs to the increase of the level of tourist offer of valorization, we
constructed a model by which we will determine:
• socio-psychological and
• economic value of sports and recreation programs in the tourist offer,
and
• establish the value of their impact to the level of valorization.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Evaluation of their physical fitness. The desire to increase the
physical readiness.
Sports disciplines which would mostly contribute to the increase
in physical fitness.
Evaluation of representation scope of sport and recreational
program in tourism facilities.
Evaluation of the content of representation of sport and
recreational programs in the tourist industry.
Identification of desired contents in the tourist offer.
Season for sports and recreational activities in tourism.
Period of days for sports and recreational activities in tourism.
Evaluation of tourist offer, only overnights.
Evaluation of tourist offer on overnights and eating.
Evaluation of tourist offer services with the overnights and eating
and sports and recreational walking programs and free exercise
Evaluation of tourist offer on overnights and eating, and sports
and recreation programs: walking, free exercise, basic and sports
activities with the expert guidance.
Evaluation of tourist offer on overnights and eating, and sports
and recreation programs: walking, free exercise, basic recreational
activities, physiology prophylactic procedures, and all with
guidance and supervision of recreational experts in medicine.
The most important feature of tourism that would encourage the
use of services in this area.

The sample of variables that represent economic values of the
influence of the sports and recreation program application on the
tourist offer valorization level

Variables for assessing the socio-psychological values of sports
recreation in tourism

1. The sum of additional expenses for the use of sports and
recreational walking and free exercise programs in the tourist
industry
2. 2. The sum of additional expenses for the use of sports and
recreational programs, and sports games with the expert guidance
in the tourist offer
3. The sum of additional expenses for the use of sports and
recreational programs of wide range, primarily physiological
prophylactic procedures, with the expert guidance and medicine
physician supervision.

1.

Views And Interests Of Tourists For Tourism Sports Recreation

By applying the appropriate variables representing the aforementioned
values, and using the method of data processing, we will get the results of the
influence sports recreation program to the tourist offer valorization level.

2.
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The total weekly number of hours in residence, set aside for
practicing sports and recreational activities.
The most common sports and recreational activities in the place
of permanent residence.

To substantiate the sociological aspect of the approach to the problems
of coherence and the influence of sport recreation to tourism, it is necessary

182

183
183

И. НИКОЛИЋ, Д. СУПИЋ, С. СИЉАНОСКА

TOURISM MANAGEMENT…

to examine the attitudes, motives and interests of potential beneficiaries of
tourist movements, identify them in accordance with the results and
implement them in touristic offer.
As a starting point we should take the facts that the guest structure has
changed over time and that a growing influx of tourists from urban areas,
which is the result of cultural development, has already adopted the use of
various forms of recreation, sports, environment, which the residence
provides. This is an essential precondition for the tourist offer, to characterize
its content in accordance with so constructed habits.
In order to understand the types of sports and recreational activities
that are of interest to tourists, as well as their attitudes towards the problem of
active rest, a permanent study of population is necessary, of their main
motives, attitudes and interests. It is necessary to take into account the
characteristics of modern working process with all the negative effects it
brings, and in connection with this to form sports and recreational program
contents which will have a compensatory role in the psychosomatic condition
of the body of man from the work process, and provide them adequate
opportunity of exploiting all forms of physio-prophylaxis, which undoubtedly
gives the best results in fight against fatigue.
Previous research, although rare, have revealed that the most common
reason for using tourism services, is the desire to play and move and
conviction of the individual, that his active recreation contributes to recovery
and health. To realistically consider and scientifically substantiate the facts
about the use of sport and recreational programs in tourism, it is necessary to
conduct such research, primarily with testing the attitudes of respondents on
the following parameters:
• the need for sports and recreational activities;
• sports and sporting activities in the area of residence;
• sports recreation as a motive for the use of vacation or visiting
tourist facility;
• service level of recreation in the buildings;
• the interests of tourists to particular ways of sports and recreational
activities
• proposals of the tourists for the introduction of new contents;
• possible planned expenditures for sport and recreation contents;
• marketing coverage of the publication about facility contents
equipment.
To such results of research we must pay close attention, as they will
portray the views and interests of potential tourists and give us clear guidance
of tourist offer progressing.
Such a survey is a method of data collection and research, which
enables us to apply the results in practice or continue with similar studies.
184
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Economic aspects of sports and recreational contents in tourism
It is undisputed that there are at least two economic aspects of sports
recreation importance tourism.
1. direct economic justification related to sports and recreational
services sale
2. indirect economic indicators that justify the need to invest in these
contents in tourism.
The number of users and the cost of services make up two main
factors that determine the direct indicators related to the possibility of total
turnover in tourist facilities and centers. First of all, the prices of services
cause frequency of tourists in one facility. In the formation of prices, it is
necessary to consider the economic condition of the society and potential
clients, as well as the orientation of guests for certain forms of sport and
recreational programs and contents. So, again, "the voice of the market" is
required, which comes only from the "science". The guest attendance at a
tourist facility will depend on service prices, which gives us financial effects
of the recreation program application.
If we observe physical culture and tourism, primarily sports and
recreation of all structural elements, as two most massive phenomena of
modern society, which cause huge tourist movement frequency and therefore
consumption, it is necessary to study a more suitable approach to their
processes and patterns. Both of these phenomena are based on non-economic
motives; on the contrary, their motives are much the same as they amount to
psychological and physical recreation. Tourist movements do not occur as a
desire to earn or to engage in sports and recreational activities to make
money. In contrast, his motives are not economic, but above all, they are
about health protection and socio-psychological.
With the development of touristic culture, tourism and sports
recreation are becoming indispensable components of any market economy
and consumption, with a large share in national income of each state.
Retaining the principle of its basic characteristics of economic
categories, both tourism and sport recreation, like it or not, are not any more
satisfying factors of recreational and cultural tourism needs, but generators of
enormous economic value movements.
In such a role, their performance is the most common case of a close
relationship, where sports recreation becomes the function of tourism
development, and tourism the function of the development of sports
recreation and physical culture in general. Every tourist becomes a potential
customer of sports recreation services. Such a relationship and influence
result in their economic effect on consumption and the economy of each
185
185

TOURISM MANAGEMENT…

СТР 173-189

country.
Applying sport and recreational programs in the tourist offer create the
pre-conditions for the use of facilities and restaurant capacity throughout the
year. Due to bad weather conditions, when a guest is conditioned to stay at
the hotel, the need for its animation and retention is expressed. As a means to
meet this goal there are only sports and recreational programs that can
respond to the required task. Using sport and recreation contents, a guest uses
board services and becomes a segment of economic valorization of a facility
while meeting their own motives and goes with a positive transfer and
tendency to come again to the tourist facility.
Economic justification of the application of recreation in tourism is
reflected through the employment of a large number of experts in the field of
sports and recreation in equipped facilities, and medical experts. For the
realization of sports and recreational facilities in tourism, a number of people
who serve and manage sports and recreational activities and issue requisites
are necessary, as well as a number of experts of pedagogical and
psychological orientation.
In the end, the meaning of sports recreation in tourism in terms of the
formation of the huge additional market for the production of certain durables
and consumer goods and facilities is not irrelevant.
Tourism is manifested not only through direct consumption in
buildings, but also as an important factor in the overall consumption outside
the tourist facility. Various forms of tourism excursion during their stay (visits
to cultural and historical sites, mountaineers tours, rafting, events outside the
building), also belong to activities in the field of sport and recreation, which
are largely economic in character.

doctoral dissertation of the author at the Department of Interdisciplinary and
Multidisciplinary Studies and Research in Sport Management, University of
Novi Sad, 2005 (Nikolić, 2005).
Modern approach to assessment of tourist offer quality in the rural
regions through this research has identified and established a new component
of valorization level of tourist offer contained in cultural activities and called
it SPORTS AND RECREATIONAL COMPONENT. It is inconceivable in
future to deal with the serious study of tourist offer quality not to take into
account the impact and implementation of sports and recreation program in its
corpus.

И. НИКОЛИЋ, Д. СУПИЋ, С. СИЉАНОСКА

CONCLUSION
When we talk about the validity of the scientific value of a research
we certainly conceive the possibility of the realization of the same or similar,
as in other population samples, and in another time and period. It is a great
help and support to future researchers to identify the parameters and variables
resulting from the constructed questionnaire, which has been used in such
research. In this paper a scientific body of the variables is shown, that
represent components for studying the effect of application of sports
recreation on quality of tourist offer. It is possible to apply it targeted at a
tourist destination, but also it is applicable to the tourist region, country, etc.,
all depending on the covered population of the sample. Identified and
differentiated variables were used to the study conducted in the period of
2001 to 2005 of tourist offer in the territory of Province of Vojvodina, on the
theme Sport and recreation programs as a factor of tourist offer valorization
of Province of Vojvodina, and the results are presented in defense of the
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САЖЕТАК
МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ – ВАЛОРИЗАЦИЈА КВАЛИТЕТА
ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
У раду је приказан теоретски модел валоризације нивоа квалитета
туристичке понуде у руралним срединама, са посебним освртом на
утицај спорта и рекреације. Основни циљ сеоског туризма је да, на
основу туристичке потражње, за сеоско становништво обезбеди додатне
приходе и тиме побољша животни стандард и смањење миграције у
градове. Интересовање за рекреацију у руралним подручјима је почело
да расте већ у деветнаестом веку као реакција на растући притисак
урбанизације и индустријализације.
У савременом туризму све више доминира спортска рекреација
као главни мотив туристичких трендова, због својих свеобухватних
циљева и услова предвиђених у свим својим облицима садржаја.
Спортско рекреативни програм, као саставни део туристичке услуге,
постаје императив за савремени туризам.
За процену валоризације ефеката примене рекреације у
туристичкој индустрији, неопходно је да се идентификује читав сет
варијабли које је потребно идентификовати анкетом како код прошлих
тако и потенцијалних корисника, и на тај начин створити предуслове за
даље статистичке анализе за тестирање хипотеза које се тичу утицаја
коришћења спортско рекреативних програма на квалитет туристичке
понуде у руралним подручјима.
Кључне речи: туризам, рурални
туристичке понуде, спортска рекреација

туризам,

валоризација
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Кључне речи: Каучсурфинг, културна размена, поверење
УВОД

КАУЧСУРФИНГ КАО САВРЕМЕНИ ТРЕНД У
ТУРИСТИЧКИМ КРЕТАЊИМА

CouchSurfing.com се може посматрати као мрежа културне
размене у којој чланови заједнице широм света координирају и
организују путовања на другачији начин. Они резервишу смештај
посредством платформе ове друштвене мреже. Овде се ради о онлајн
заједници посредством које велики број чланова из целог света
проналази смештај током својих путовања у домовима других чланова
(Rosen et al., 2011). Ово је неформална пракса великодушности и
реципроцитета при чему туристи привремено живе у становима
странаца, чиме се подстичу међусобни друштвени односи и поверење
(Edensor, 2013). Каучсурфинг је намењен свима који преферирају
путовања изван конвенционалних и комерцијалних оквира.
Пројекат је покренут 2003. године, али је 2004. године ова мрежа
постала функционална. Сајт пружа могућност члановима да
посредством веб платформе преговарају о размени ресурса кроз
међусобну комуникацију са осталим члановима и њихово умрежавање.
До сада је регистровано преко седам милиона чланова. Примарна улога
сајта је да се пронађе слободно место за боравак током путовања, на
којима ће се, кроз додатне функције које пружа Каучсурфинг,
омогућити културна размена (Rosen et al., 2011). Интернет је променио
концепт заједнице, чиме је дошло до лакшег повезивања и
превазилажења разлике између виртуелних и личних заједница.
Каучсурфинг повезује ове заједнице, што је омогућено преласком са
онлајн на личне контакте. Ова међународна мрежа људи обезбеђује
образовну размену, подизање колективне свести, ширење толеранције и
олакшава културно разумевање. Каучсурфинг захтева аутентичност, не
само имена чланова, већ и адреса и фотографија и осталих информација
наведених на профилу корисника. Систем директно подстиче

САЖЕТАК: У новије време, тражња постаје све
софистициранија, а део актера на страни тражње је
константно у потрази за алтернативним туристичким
доживљајима. Каучсурфинг представља глобалну заједницу
која путем интернет платформе, а кроз принцип
функционисања друштвене мреже, окупља туристе и
домаћине широм света који су вољни да једни другима
уступе смештај у својим домовима, без материјалне
надокнаде. Основна идеја чланова је испуњавање
хетерогених
туристичких
доживљаја,
насупрот
комерцијалним туристичким доживљајима потрошачког
друштва. Од 2004. године, када је CouchSurfing.com постао
доступан за јавност, па све до данас, број корисника се
константно повећавао, те данас окупља више од седам
милиона активних каучсурфера. Чињеница да корисници
потичу из чак 250 земаља читавог света, додатно повећава
значај ове заједнице. У Србији је каучсурфинг тек на почетку
развоја и друштвеног прихватања и за сада је регистровано
око 1.800 чланова. Ова глобална заједница представља
предмет истраживања рада. Задатак је приказати настанак,
развој, принцип функционисања ове мреже, а све у циљу
1
2
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tatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs, tatjana_pivac@yahoo.com
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указивања на њене предности, недостатке и јаз између њене
актуелности у свету и Србији. Методе које су коришћене
приликом израде рада су
дескриптивна
метода,
компаративна, статистичка, графичка, метода критичности.
Приликом анализирања коришћени су секундарни подаци
институција, подаци из литературе, статистички подаци,
планска документација, као и подаци са интернета. Такође,
спроведени су и интервјуи са одређеним бројем чланова из
Србије, који су активни корисници, те су презентована и
њихова искуства са коришћењем каучсурфинга.
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избегавање анонимности, што је условљено и унутрашњом етиком
интеракције (Ronzhyn, 2013).
КАУЧСУРФИНГ КАО ДЕО PEER-TO-PEER (P2P)
СИСТЕМА
Један од трендова у области туризма и угоститељства јесу peerto-peer (P2P) путовања. P2P услуге представљају део економије дељења
(Share Economy), односно одрживог економског система формираног
ради поделе средстава, a који обухвата стварање, производњу,
дистрибуцију, трговину и конзумирање робе и услуга од стране
различитих људи и организација. У P2P систему, корисници
комуницирају директно са другим индивидуама путем интернет
платформе формиране ради понуде и размене различитих производа и
услуга. Када је реч о путовањима, углавном се мисли на размену услуга,
као што су смештај, изнајмљивање аутомобила, хране и пића или
пружања услуга туристичког вођења.
P2P рентирање некретнина је процес којим власник куће или
другог празног простора уступа, односно изнајмљује исти туристима на
краћи временски период, као алтернативни вид смештаја током
путовања. P2P представља вид изнајмљивања имовине која се ставља на
располагање особама којима је потребан вид привременог и
нетрадиционалног смештаја. Преферирају га они којима су трошкови
смештаја на одређеним дестинацијама изнад расположивих
финансијских могућности. Тренутно постоји више од тридесет P2P
сајтова за путовања, а као најпопуларнији могу се издвојити:
•
•
•

AirBnB.com – сајт који повезује индивидуе или групе са
власницима соба, апартмана, станова и кућа широм света, уз
минималне трошкове;
CouchSurfing.com – међународна мрежа чији чланови уступају
смештај једни другима без икаквих трошкова;
Crashpadder.com – сајт који нуди различите врсте смештаја за
појединце, породице и пословне туристе уз минималне трошкове.

Такође, постоје бројни P2P сајтови које нуде специјализоване
услуге, као што су рентирање аутомобила и паркирање
(www.drivemaicarrentals.com, www.parkatmihouse.com, www.zipcar.com),
исхрана
(www.foodspotting.com),
услуге
туристичког
вођења
(www.sidetour.com, www.triping.com) или камповања на приватном
поседу (www.campinmigarden.com) (Editorial of International Journal of
Hospitality Management, 2014).
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ДЕФИНИСАЊЕ КАУЧСУРФИНГА
Каучсурфинг је глобална мрежа туриста и домаћина који
међусобно комуницирају и нуде смештај једни другима у својим
домовима, обично за једну или две ноћи. Пројекат је првобитно
покренут 2003. године од стране америчког веб оснивача по имену
Кејси Фентон (Casey Fenton) и његових сарадника Данијела Хофера
(Daniel Hoffer), Себастијана Ле Туана (Sebastian Le Tuan) и Леонарда
Басани да Силвеира (Leonardo Bassani da Silveira). Мрежа је доживела
брзи раст, а са више од седам милиона чланова широм света,
каучсурфинг је данас највећи веб сајт који нуди могућност размене
угоститељских услуга. Као и друге онлајн друштвене мреже и сајт
каучсурфинга се састоји из профила чланова са аутобиографским
подацима, фотографијама, путем којих се остварује контакт са осталим
корисницима у мрежи. Битан део профила су референце о гостима и
домаћинима, које остављају сами корисници, што доприноси
успостављању репутације и поузданости појединаца унутар заједнице.
Каучсурфинг користи онлајн
технологије за друштвено
умрежавање туриста са домаћинима који су вољни да понуде бесплатан
смештај (Germann Molz, 2013). Као и многе друге алтернативне
иницијативе у туризму и каучсурфинг има посебно дефинисану мисију
пројекта која се тиче доприноса стварању бољег света, где један кауч
омогућава стварање смислене везе између чланова (Couchsurfing, 2014).
Многи каучсурфери дефинишу бољи свет, као онај у ком се људи
повезују на аутентичан и садржајан начин изван комерцијалне мреже
потрошачког друштва (Germann Molz, 2012). Дакле, каучсурфинг
представља вид алтернативног туризма, а подразумева дељење
материјалних и емотивних ресурса који подупиру каучсурфинг и који
производе услове за међусобно упознавање странаца и њихово
укључивање у свакодневницу домаћина (Bialski, 2007). Каучсурфинг је
систем за повезивање гостију са домаћинима у одређеној дестинацији.
Међутим, више од пуког подударања домаћина и госта на основу
дестинације, сајт је дизајниран тако да производи већ поменуте
смислене везе. Да би до тога дошло, користе се разноврсни технички
механизами и системи за повезивање путника и домаћина а, што је
можда још и важније, доприноси се изградњи високог степена поверења
међу странцима (Kamenetz, 2011).
Једна од идеја каучсурфинга је да се створи виртуелна глобална
заједница која ће помоћи у премошћавању политичких, културних и
географских разлика (Rheingold, 1994). На самом почетку, оснивачи
Каучсурфинга су тврдили да циљ Каучсурфинга није новац.
Каучсурфинг је основан априла 2003. године у Њу Хемпширу (New
Hampshire), али је јануара 2004. године постао функционалан. Данас се
седиште налази у Сан Франциску (San Francisco). Каучсурфинг је
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основан као непрофитна организација. Ипак, крајем 2011. године дошло
је до измена у правном статусу организације, када Каучсурфинг постаје
профитна организација. С обзиром на то да је Каучсурфинг изградио
свој идентитет као непрофитна заједница, овај правни потез је огорчио
бројне дугогодишње чланове. Чланови су формирали и групу на
интернету у знак протеста, а група је врло брзо прикупила више од
3.000 чланова. Расправа се водила у оквиру многобројних форума, а
највише се полемисало о моралу оснивача. Апеловало се на чланове
заједнице да изразе своје незадовољство због преласка на профитни
статус организације. Ипак, ови напори једног дела чланова нису довели
до поновне промене правног статуса, али ни до пада популарности
Каучсурфинга (Germann Mollz, 2013).
Каучсурфинг заправо пружа могућност да се путује светом без
потребног новца за смештај, што често представља значајну ставку
приликом организовања путовања. Механизми кроз које се појединци
повезују и међусобно комуницирају захтева личну презентацију, а ниво
поверења и квалитет интеракције зависи од самих учесника (Whiteman,
2012). Чланови Каучсурфинга деле личне податке само са осталим
члановима мреже. Они гледају на своје учешће у мрежи као на отпор
према потрошачком друштву и као форму солидарности са осталим
туристима који су посвећени стварању бољег света. Чланови мреже не
виде Каучсурфинг само као начин да се дође до бесплатаног смештаја,
већ и као начин да се створе смислене везе са људима широм света
(Germann Molz, 2013).

данас у функцији посредством интернета. Без обзира на сличан принцип
функционисања, корисници се у већем броју ипак одлучују за
Каучсурфинг, пре свега због бољег сигурносног система. Дакле, на
основу примера из 1949. године, може се видети да идеја о оваквом
повезивању људи широм света није створена тек на почетку 21. века.
Идеја је покренута још половином прошлог века, а развијала се у складу
са могућностима. Ипак, информационе технологије данас олакшавају
повезивање људи, услед чињенице да су широко распрострањене и да
их корисници у великој мери и користе.

М. МИЈАТОВ, Т. ПИВАЦ

Претеча Каучсурфинга
Временом је дошло до растућег тренда у распону туристичких
активности. Људима на располагању стоји огромна количина
информација и њих све више привлачи идеја да путују и то више него
икада. Истовремено, више алтернативних начина путовања, за разлику
од традиционалног, појављују се као вид нових могућности које доноси
развој технологије. Боб Лутвајлер (Bob Luitweiler) је основао први вид
угоститељске мреже, под називом сервис Отворених врата, током 1949.
године, као непрофитну и волонтерску организацију која је имала за
циљ промовисање мира преко граница и повезивање људи из
различитих крајева (Bialski, 2007). Сервис је имао неколико стотина
чланова широм света, а појава интернета током 1990. године отворила је
пут за низ других видова размене угоститељских услуга, у које спада и
Каучсурфинг који данас представља највећу мрежу размене
угоститељских услуга до сада у погледу географске распрострањености
и броја чланова (Liu, 2012). Пре настанка Каучсурфинга, основан је и
„Хоспиталити клуб“ (The Hospitality Club) у Немачкој. Овај клуб је и
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Протекла деценија је период изузетног интересовања за примену
друштвених мрежа у домену туризма. Каучсурфинг је пример велике
глобалне друштвене мреже. Везе се успостављају кроз размену
информација међу члановима. Активни Каучсурфери на овај начин
формирају познанства са људима широм света. Често се поставља
питање да ли је интернет користан у стварању нових облика заједница
или можда уништава оно што је остало од њих, а мишљења о томе су
различита (Zhao, 2006). Интернет појединцима представља средство за
одржавање контакта са породицом и пријатељима који се налазе на
географски удаљеним локацијама, али истовремено олакшава и
формирање нових односа. Каучсурфинг заједница пружа својим
члановима осећај да имају мрежу пријатеља и друштвене подршке у
иначе непознатим локацијама. Тајлер (Tyler, 2002) сматра да
Каучсурфинг не води до измене друштва, већ да нуди могућност за нови
начин путовања и упознавања других људи сличних интересовања, што
представља јединствену прилику за стицање друштвеног поверења и
припадности без обзира на географске и културне границе.
Комуникационе технологије олакшавају стварање виртуелних
заједница, омогућавајући учесницима да стекну осећај припадности и
упознају друге чланове који су географски удаљени (Sohn, Leckenby,
2007). Присталице онлајн заједница тврде да појединци могу да изаберу
са ким желе да комуницирају упркос удаљености, што доводи до веће
повезаности међу појединцима (Hopkins et al., 2004). Oнлајн друштвена
медијска платформа помаже људима у премошћавању географске
удаљености. Напредак у онлајн мрежним технологијама омогућава
стварање заједништва, не само међу познаницима, већ и међу
странцима. То је посебно видљиво у контексту мреже размене
гостопримства као што је CouchSurfing.com, која води ка контактирању
и сусретању странаца. Каучсурфинг је својеврсни хибрид различитих
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облика интернет заједница јер су чланови географски удаљени, али и
очекују да ће се срести са другим члановима (Rosen et al., 2011).
Истовремено, Каучсурфинг као вид друштвеног умрежавања
представља систем који обезбеђује основу за интеракцију чланова.
Природа виртуелне заједнице донекле обликује начине комуницирања
између људи. У поређењу са другим друштвеним мрежама,
Каучсурфинг има улогу у повезивању чланова онлајн заједнице и у
стварању услова за интеракцију у стварном животу. Каучсурфери, кроз
личне профиле, изграђују дигитални лични приказ, док читање профила
других корисника служи као основа за стварање међусобног поверења у
офлајн интеракцијама, a посматра се као:
• систем, техничка платформа која омогућава виртуелне
интеракције на мрежи;
• феномен који путем интернета представља основу
алтернативног начина путовања и алтернативног начина живота;
• мрежа која повезује људе са заједничким циљевима и
обезбеђује колективни идентитет на основу чланства и
активности у оквиру саме мреже (Liu, 2012).
CouchSurfing.com је, пре свега, систем који пружа могућност за
складиштење информација и дељење, успостављање и одржавање
односа, што је могуће кроз стварна искуства и њихову каснију
евалуацију. На профилу сваког каучсурфера би требало да буду
наведене информације о томе шта свако од њих може да понуди
осталим каучсурферима. Ствари које би требало да су наведене су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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У ком делу града живите,
Колико људи живи са Вама,
Какав је Ваш кауч / соба / кућа / стан,
Да ли имате кућне љубимце,
Да ли пушите,
Које забавне ствари могу да се раде у месту где живите,
Локалне знаменитости,
Јавни превоз,
Можете ли своје госте да повежете са људима који живе у
окружењу,
Да ли сте заузети пословним обавезама,
Да ли волите да идете у кревет рано или касно,
Да ли Вам више одговара да будете домаћин радним
данима или викендом,
Да ли имате прекриваче, постељину, пешкире,
На колико дана нудите смештај (Liu, 2012).
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На основу наведених информација, чланови могу да стекну први
утисак о домаћину. Такође, они помоћу тога могу да пронађу људе који
су им ближи по интересовањима, јер нису приморани да остварују
контакте са људима који им се на неки начин не допадају. Уколико се
узме у обзир број регистрованих каучсурфера, јасно је да свако може
пронаћи неког ко му одговара за остваривање друштвених контакта.
Најважнија питања приликом друштвеног умрежавања посредством
информационих технологија тичу се ризика и приватности учесника
(Fogel, Nehmad, 2012), преваре, поверења и угледа (Resnick et al., 2000).
Као што је већ наведено, комуникационе технологије, у случају
каучсурфинга, представљају вид попуњавања празнина између онлајн и
офлајн контакта људи са мреже. Поједине карактеристике овог вида
друштвене мреже су:
•
•
•
•
•

отвореност,
заједништво,
доступност,
одрживост и
сарадњa (Senecal, Nantel, 2004).

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИСАЊА
Каучсурфинг омогућава члановима да глобално координирају и
да размењују информације и смештај током путовања. Ова друштвена
мрежа дозвољава члановима да ступе у међусобни контакт, без обзира
на просторну удаљеност (Dotan, Zaphiris, 2010), а поседује и низ
уобичајених карактеристика друштвених мрежа, као што су страница
профила и везе остварене на основу онлајн пријатељстава. Ипак, за
разлику од већине друштвених мрежа, главна сврха је да се повежу
странци, а не да се одрже већ постојећи контакти, као и да се везе
успостављене у виртуелном простору унесу у домове чланова.
Каучсурфинг је можда и супротност многих уобичајених друштвених
норми, с обзиром на то да се обезбеђује добродошлица за странце у
приватност својих домова (Rosen et al., 2011). Каучсурфинг
функционише слично као друге онлајн друштвене мреже. Профили
чланова се формирају путем прилагођеног шаблона који тражи од људи
да обезбеде биографске податке, поставе своје фотографије, опишу
своја претходна туристичка искуства, саставе списак омиљених књига и
филмова и пруже информације о свом погледу на живот. Ове онлајн
личне објаве постају основа за повезивање гостију са компатибилним
домаћинима (Liu, 2012).

197
197

М. МИЈАТОВ, Т. ПИВАЦ

Чланови користе функцију Couch Search за претраживање
домаћина на одређеној локацији. Може се извршити филтрирање
коришћењем претраге помоћу кључних речи, на основу чега се
проналазе истомишљеници који се постављају на врх редоследа. Опција
Couch Search рангира домаћине на основу њиховог нивоа учешћа у овој
мрежи. Опција је првобитно дизајнирана тако да стари чланови са
утврђеном репутацијом у заједници буду боље рангирани од нових или
неактивних чланова, али је временом претрага унапређена, како би нови
домаћини, који су заинтересовани да некога угосте, имали повољнији
положај на листи резултата претраге. Исто тако, потенцијални домаћини
могу користити податке са профила госта приликом одлучивања о томе
да ли прихватају или не такозвани Couch Request (Germann Molz, 2013).
Мотиви учествовања
Каучсурфинг је феномен интересантан за истраживање модерног
начина живота људи, нарочито када су у питању разлог и начин на који
људи постају мотивисани да буду мобилни и повезани са људима у
другим деловима света (Liu, 2012). Са интензивирањем глобализације,
повећане су и могућности за стварање различитог начина живота. Тиме
долази и до развијања алтернативног вида туризма, који превазилази
традиционални модел уобичајеног начина путовања уз пратњу водича и
одседање у хотелима. Каучсурфинг у односу на традиционални туризам
подразумева стварање емотивне потрошње, формирајући нову врсту
интимног или емотивног туризма. Људи посматрају своје каучсурфинг
путовање као прилику за учење и као искуство које води ка личном
развоју (Bialski, 2007).
Међутим, каучсурфери не користе овакав вид путовања само
ради личног развоја. Каучсурфере покреће и низ других мотива. На
пример, млади често траже бесплатни смештај, а процес учења је само
један аспект посете кроз оно што се може научити из традиционалних
разгледања. Каучсурфинг, може да представља бег од класичних
туристичких водича који туристе увек воде по истим рутама, а у исто
време представља и могућност истраживања стране културе и језика,
изван уобичајене рутине. Овакав вид путовања пружа и осећај
независности и неизвесности током путовања. Дакле, мотиви корисника
могу бити разноврсни, а разликују се од личности до личности и
прилагођавају се њиховим потребама (Liu, 2012; Bialski, 2007).
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КАУЧСУРФЕРИ
Туристи су временом постали независни, самостално трагају за
информацијама и самостално доносе одлуке о дестинацијама и услугама
које ће користити на путовањима и то без или са врло малим
укључивањем туристичких посредника. У прошлости, туристи су се
често ослањали на туристичке посреднике (Ayeh еt al., 2013). Данас се
појављује нови тип корисника, који делује као агент сопственог
путовања и самостално гради персонализовани туристички пакет
(Werthner, Ricci, 2004). Савремени туриста жели да свој одмор проведе
активно, да током боравка у одабраној туристичкој дестинацији
учествује у животу локалне заједнице и развија сопствена интересовања
на бази аутентичности дестинације (Саболовић и сар., 2014).
Каучсурфери су нови тип независног туристе, углавном нешто нижег
буџета или са изразитим авантуристичким погледом на свет, који
користе домове мештана за смештај, а домаћини су често у улози
туристичких водича (Iaquinto, 2011). Ниво и врста укључености у
сурфовању разликује се од корисника до корисника. Неки воле да буду
домаћини јер им то омогућава да упознају интересантне људе из целог
света без напуштања свог дома. Други користе сајт углавном за
путовања. Значајан број каучсурфера користи сајт да би пронашли
домаћине за предстојеће путовање, али не остају активни чланови након
тога, док језгро сајта чине корисници који живе номадски живот и
сурфују од кауча до кауча. Каучсурфинг култура негује поверење, које
укључује поузданост и уверење у то да су туђи мотиви учествовања
позитивни и искрени.
Око 70% каучсурфера су чланови старости до 30 година. У
питању су чланови такозване дигиталне нације (рођени око 1980.
године), односно они који више нису само пасивни примаоци
информација, већ их у све већој мери креирају, уређују и активно
трагају за новим (Gasser, Simun, 2010). Није изненађујуће што су млади
већински корисници каучсурфинга, услед мањка финансијске и
друштвене имовине. Не може се порећи да млађе генерације имају више
времена да путују, а нарочито у условима савременог туризма, када
путовање не припада искључиво високој класи (Bialski, 2007). Jош један
разлог који чини каучсурфинг јединственим је културно искуство које
каучсурфери размењују на својим путовањима. Кроз каучсурфинг,
чланови се повезују са локалним становништвом, или туристима који су
у исто време на истом месту, што може да обезбеди културну размену
на локалитету коју је каучсурфер посетио. Истовремено, за домаћине је
то погодан начин да упознају странце, који представљају симболичке
увознике друге културе, чиме домаћин, без трошења времена и новца за
одлазак у иностранство, увиђа културне раличитости. Заједничким
активностима, домаћин и туриста комуницирају на такав начин да су
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културни аспекти њихових идентитета откривени, представљени и
размењени. Они апсорбују исхрану и друге аспекте различитих начина
живота, који иначе не би могли да добију. Ипак, значајан део
каучсурфера чешће је у улози домаћина него сурфера. Чак 11%
каучсурфера наводи да су само уступали смештај осталим сурферима, а
да уопште нису сурфовали лично (Lipp, 2012). Као што је раније
поменуто, каучсурфери желе да постигну виши ниво интимности и
повезаности са другим члановима, што је посебно уочљиво у
међусобним вербалним разговорима. Они имају потребу да причају, да
деле и да уче, а ова путовања често посматрају као прилику да упознају
локално становништво и чују или науче страни језик. Активним
каучсурферима је једна од омиљених ствари управо разговор са новим
људима. Поготово што на тај начин могу да се отворе нови видици и на
личном нивоу почну да се истражују ствари о којима се можда није ни
размишљало (Bialski, 2007).

позитивног односа и поверења између чланова заједнице (Rosen et al.,
2011).
Доказано је да постоје три фазе које воде ка формирању и
одржавању поверења у каучсурфинг мрежи. Пре-селекција корисника,
веб сајт навигација и офлајн контакти представљају три димензије
коришћења каучсурфинга, које чине процес упознавања окружења и
успостављања поверења међу члановима заједнице. Прва фаза је
почетак одабира корисника од поверења. Друга фаза, односно веб сајт
навигација пружа могућност интеракције посредством корисничких
профила и може се рећи да је веома значајна (Bialski, Batorski, 2010).
Профили су полазна тачка за формирање поверења међу корисницима и
представљају оно што остали чланови процењују приликом
успостављања поверења (Ronzhyn, 2013). Уступање кауча странцу је
прилично ризичан потез, али CouchSurfing.com нуди могућности за
идентификовање корисника од поверења. Постоји три начина за њихово
идентификовање:
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ПОВЕРЕЊЕ У КАУЧСУРФИНГУ
Интернет везе често укључују интеракцију појединаца који се
никада нису срели, или се можда никада неће срести, што је навело
многе истраживаче да обрате пажњу на концепт поверења на интернету.
Поверење игра кључну улогу у одржавању мира у друштву као целини
(Cook, 2005), али је присуство поверења између чланова од суштинског
значаја за функционисање и опстајање онлајн заједница (Feng et al.,
2004). Роше (Rohe, 2004) сматра да поверење проистиче из садржаја и
обима интеракције и да је, без поверења, друштвени капитал само
привидан на структурном нивоу. С друге стране, када је поверење добро
успостављено, ствара се низ могућности за заједничке активности, чиме
су и услови за развој заједнице успешнији. Aнгажовање у оквиру
одређене заједнице не мора нужно да доведе до поверења и заправо се
мало зна о утицају различитих врста ангажовања чланова заједнице на
међусобно поверење. Каучсурфинг нуди неколико показатеља
ангажовања једног члана у заједници, као што су дужина чланства,
уступање смештаја другима, сурфовање са осталим члановима,
организовање скупова, присуствовање скуповима, волонтерски рад у
колективу или обављање функције администратора (који се постављају
ради бољег функционисања каучсурфинга на територији градова у
којима има каучсурфера). Још увек није дефинисано који од ових
видова ангажовања генерише више поверења у заједници. Ипак, налази
су показали да чланови који до сада нису имали лични сусрет са другим
припадницима имају слабији осећај припадности каучсурфинг
заједници од оних који су се и лично сусрели са појединим члановима.
Повећано коришћење ових услуга временом утиче на повећање
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• Референце – коментари каучсурфера о члановима које су
упознали;
• Верификација – чланови уплаћују одређену своту новца
посредством кредитне картице или Пејпала (PayPal), након чега
добијају код, који затим уносе на свој профил. Чланови тиме
потврђује свој идентитет и локацију. Верификација није
обавезна, а тренутно представља главни извор прихода
каучсурфинга;
• Vouchevi – Каучсурфери их додељују члановима које су
добро упознали и у које имају потпуно поверење. Међутим, да би
каучсурфери могли да започну додељивање ових voucheva,
најпре њима неко мора да додели vouch три пута
(www.putoholicari.com).
Слика 1 и 2. – Симбол Vouching-а и симбол верификације

Извор – www.couchsurfing.com
Од три наведена начина за идентификовање људи од поверења,
највише се користи референтни систем (систем оцењивања), у склопу
ког корисници остављају коментаре о оним члановима које су упознали.
Систем оцењивања на сајту Каучсурфинга је мера безбедности коју
чланови сматрају веома поузданом (Germann Molz, 2012). Коментари
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чланова су важна средства за процену поузданости корисника, који
доприносе целокупном угледу система. Постоје и различити нивои
поверења. У случају Каучсурфинга, постоји ниво поверења у саму
мрежу или ниво поверења у особу која је контактирана и са којом се
планира сусрет. Каучсурфинг понекад доноси и негативна искуства
својим корисницима, као што је случај да путник буде остављен испред
прага домаћина или да се путник не појави као што је договорено.
Овакве ситуације крше очекивање предвидљивости и поузданости
својствених поверењу. Негативне референце се сматрају врстом
упозорења. Међутим, један од интересантнијих налаза је да, иако већина
каучсурфера тврди да су референце примарна ствар коју погледају
приликом процене поузданости личног карактера других, остављање
негативних референци је ипак нешто што обично избегавају. Људи
често имају негативна искуства, али они ретко оставе негативан
коментар. Када се неко суочи са непријатним искуством, тешко је рећи
да ли је то заиста негативно искуство или не. Евалуација одређених
понашања понекад зависи од целокупног контекста интеракције и
конкретне ситуације. На пример, уколико нам пријатељ откаже
путовање које смо заједно планирали, то може бити прихватљиво, а ако
се исто деси са странцем може се посматрати као непристојно и
увредљиво. Понекада су домаћини пристојни, али се сурферима не
допадне неки аспект њиховог карактера, па многи и то остављају као
негативну референцу. Већина каучсурфера сматра да је потребно бити
фин и толерантан према онима који пружају гостопримство на овај
начин. То је један од разлога избегавања остављања негативних
референци (Liu, 2012).
У контексту каучсурфинга, сматра се да жене у просеку имају
више поверења у чланове (просечна оцена поверења = 4,25), за разлику
од мушкараца (просечна оцена поверења = 4,12). Оно што је још
запажено је да мушкарци имају подједнако поверења и у мушкарце и у
жене (4,23), док жене ипак имају више поверења у друге жене (4,35) у
односу на мушкарце (4,05). Такође, мушкарци подједнако рангирају и
мушкарце и жене, па имају значајан број пријатељства и са мушкарцима
(3,88) и са женама (3,82). Међутим, жене боље рангирају своје
пријатељице (4,08) у односу на своје пријатеље (3,70). Поверење је
нешто ниже код старијих корисника, док највише поверења имају
корисници у раним двадесетим. Претпоставља се да је то из разлога што
они истражују свет и због тога што имају потребу да пронађу јефтино
место за спавање, а и отворенији су за нова искуства и друштвене
интеракције у односу на нешто старије кориснике. Поверења и рејтинзи
пријатељства се разликују у односу на географску распрострањеност
чланова Каучсурфинга. Заступљен је виши степен поверења према
члановима из земље у којој се живи, него према странцима, па просечна
оцена поверења према земљацима износи 4,19 за разлику од просечне

оцене поверења према странцима која износи 3,65 (Germann Molz,
2012).
Отвореност за ново искуство и упознавање других људи је камен
темељац каучсурфинг размене. Чак 32% каучсурфера је уз помоћ ове
интернет платформе упозналo свог најбољег пријатеља или партнера
(Lipp, 2012). Каучсурфери често у остављању референци, које имају
велики утицај на поверење, о осталим члановима говоре о култури
(„радо су поделили аспекте своје културе са нама“, „значајно искуство
ако сте заиста заинтересовани за детаљно учење о локалној култури“,
„пружили су нам значајна и занимљива објашњења о културним
различитостима“), упознавању културе других чланова („учење
локалног језика“, „објашњење локалне традиције“) или индиректно
коментаришу способност осталих чланова да слушају и поштују друге.
Дељење и размена су речи које се такође често користе, било да је реч о
причи, искуству, култури, разговору, љубави. Такође, у референцама се
често спомиње отвореност других чланова и то је реч која се посматра
као најпозитивнија карактеристика Каучсурфера (Ronzhyn, 2013).
Безбедност је важан фактор за све кориснике Каучсурфинга, без обзира
на то да ли путују сами или у оквиру формиране групе, па је потребно
предузети мере предострожности. Добро је да се прати лични осећај и
битно је да каучсурфери никада не остају негде где се не осећају
пријатно и сигурно. Постоји и тим Каучсурфинга за злостављање, који
може да се контактира када се примети неприкладно понашање или
уколико дође до слања неприкладних порука од стране других чланова.
Добро је да каучсурфери увек имају врсту резервног плана или
евентуално друге каучсурфинг контакте у граду у који путују, ради
постизања веће сигурности (Pietila, 2011).
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Каучсурфинг окупљања
Савремени облици мобилности су обликовали нове начине
размишљања о улози коју комуникационе технологије играју приликом
доношења одлука. Савремени дигитални феномен meet-up истражује
везе између дигиталне праксе, доношења одлука и формирања
поверења. Meet-up је постао термин за офлајн друштвене догађаје који
се организују онлајн. Они представљају битни тренутак у мрежама
друштвених односа и успостављања међусобног разумевања, током
којих људи могу да успоставе контакт са другима који деле слична
интересовања. Резултати су показали да припадници каучсурфинг
заједнице који су се лично састајали са осталим члановима и они који су
учествовали у најмање једној врсти заједничког ангажовања, имају јачи
осећај заједништва, него чланови који су комуницирали међусобно само
путем интернета. Присуствовање скуповима може имати позитиван
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утицај на осећај припадности. Окупљања пружају члановима могућност
да искусе размеру каучсурфинг заједнице изван типичног односа на
интернету. Окупљања привлаче чланове из географског региона у ком
се организују и путнике који се тада задесе на том подручју, чиме
долази до повезивања кроз заједничке акције и идеје, што води ка
постизању осећаја физичке и личне заједнице (Rosen et al., 2011). Уз
пружање јачег осећаја припадности групи, ови скупови омогућавају
члановима да развију опипљиви друштвени капитал који су стекли
путем каучсурфинг заједнице, односно путем интернета (Hersberger et
al., 2007).
Сваки град поседује администраторе, волонтерe чији је задатак
да промовишу каучсурфинг, врше упознавање нових чланова са
правилима и принципима функционисања, одговарају на бројна питања
чланова, али и учествују у решавању различитих проблема
(www.putoholicari.com). Каучсурфинг организација би требало да
мотивише ове амбасадоре да буду домаћини редовних скупова за дочек
нових чланова, јер они могу имати велики утицај на осећај припадности.
Користећи ову логику, каучсурфери који стекну веће поверење чешће ће
бити домаћини другима и имаће више поверења у домаћине код којих
одседају (Lampel, Bhalla, 2007). Једна од главних препорука је да
организације планирају организовање скупова, јер друштвена окупљања
могу повећати осећај припадности заједници, као и појачати жељу да
заједно раде ефикасније (Rosen et al., 2011). Каучсурфинг
администратори такође имају редовне месечне колективне састанке
широм света, а имају и камп у Сан Франциску (San Francisco), где
чланови добровољно учествују у одржавању пројекта. Број градова који
организују недељне догађаје коришћењем Каучсурфинг веб сајта је око
300. Број догађаја који су до сада организовани посредством овог веб
сајта износи око 170.000 (Ali, 2014). Овако велики број догађаја
организованих од стране каучсурфинг заједнице указује на то да је ова
заједница свесна утицаја организовања догађаја на међусобно поверење
чланова.

комуникације, пружа прилику да се остваре контакти на глобалном
нивоу и који елиминише проблем временске и географске удаљености.
Глобални туризам постаје растући тренд. Удаљени делови света сада су
доступнији него икада. Уз помоћ интернета, милиони људи су
ангажовани у размени гостопримства, па се велики значај каучсурфинга
огледа у успостављању личних контакта, културне размене и личног
развоја (Liu, 2012).
Културна размена, приближавање локалној заједници,
отвореност. Последњих неколико деценија је без сумње период
крупних и брзих промена у међународном окружењу. Међу њима је
посебно изражен повећани значај услужног сектора и у оквиру њега
туризма, који све више представља културну и цивилизацијску потребу
савременог човека (Ракић и сар., 2014). Розен и сарадници (Rosen et al.,
2011) сматрају да светска заједница каучсурфинг поставља основу за
дружење са локалним људима и организовање краткорочног боравка у
кућама других чланова током путовања. Људи формирају везе на овој
друштвеној мрежи, не само са појединцима са којима се комуницира,
већ и са целокупном заједницом чији су део. Домаћини се увек труде да
се њихови гости осећају пријатно, док учесници истичу да им
каучсурфинг често пружа важну услугу стварајући им друштво у граду
у ком би иначе били сами. Приликом посете одређеном граду, туристи
одседају код домаћина који се у већини случајева труде да на најбољи
начин прикажу своје место, кроз комбинацију традиционалних и
модерних активности. Туристи на овај начин често упознају
дестинацију свог путовања на неуобичајени начин, кроз упознавање
локалних знаменитости из угла посматрања домаћина.
Недостаци. Путовање у ново место код странца може ставити
нечију безбедност или општи квалитет искуства у опасност, уколико
домаћин не испуни своје обећање или има лоше намере. Такође, ово за
домаћине подразумева да им у дому борави неко непознат, а то може да
доведе у опасност и живот и имовину. Референтни систем сматра се
најважнијим за многе кориснике, јер на основу њега могу да
идентификују људе од поверења. Ипак, многи су вољни да пређу и
преко негативних референци. Они ризикују због специфичних
индивидуалних мотива у конкретној ситуацији, као и због мотивације за
управљањем својим друштвеним капиталом у каучсурфинг мрежи на
дуге стазе. Сурфер ризикује ниво задовољства путовањем, трошкове,
испуњење сврхе путовања, па чак и личну безбедност приликом
пружања поверења домаћину, али се и домаћин суочава са
неизвесносношћу када је реч о достојности жртве слободног времена,
личног простора и имовине. Могућност поновног сусрета туриста и
домаћина каучсурфера је релативно мала, због природе мобилности
путника и услед чињенице да они желе да обиђу што више нових места.
Међутим, поред друштвеног умрежавања, каучсурфинг је истовремено

М. МИЈАТОВ, Т. ПИВАЦ

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ
Глобализација и промена концепта места. Глобализација се
често помиње као концепт до кога долази услед напретка у развоју
технологије, а који води ка бољем разумевању људи у свету као целини.
Дефинише се као интензивирање друштвених односа на светском
нивоу, без обзира на физичку удаљеност. У том контексту, друштвени
односи постају све више испреплетани на глобалном нивоу, а
међузависност и интеракција са географски удаљеним људима и
догађајима је сваким даном све већа. Интернет, најистакнутији канал
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стабилан систем где претходна позитивна искуства чланова људи могу
допринети акумулацији информација и међусобном поверењу чланова
заједнице. Изоловани појединачни сусрети могу пружити информације
које воде ка евалуацији одређених каучсурфера, а такође могу
допринети и евалуацији каучсурфинг система у целини (Liu, 2012).

Иако се каучсурфери региструју у различитим градовима, не
значи да је место у ком су регистровани и место њиховог порекла (Liu,
2012). Број језика којима говоре каучсурфери износи око 366, што је
само још један од доказа да каучсурфери потичу из различитих
културних средина. Енглески језик говори око 71% регистрованих
каучсурфера и то на почетном или напредном нивоу. Они у значајном
проценту говоре и француски (18%), шпански (17%) и немачки језик
(15%), што се може видети у графикону 1. Мушкарци су у малој
предности, с обзиром на то да однос мушкараца и жена на
Каучсурфингу износи 53:47 (графикон 2) (Ali, 2014).

М. МИЈАТОВ, Т. ПИВАЦ

КАУЧСУРФИНГ У СВЕТУ
До сада је укупно регистровано више од седам милиона
корисника каучсурфинга који живе у преко 100.000 градова широм
света (у преко 250 земаља). Око 51% укупног броја регистрованих
Каучсурфера је из Европе (Немачке, Француске, Велике Британије), а
око 26% је из Сједињених Америчких Држава и Канаде. У табели 1 је
дат приказ земаља са највећим процентуалним бројем Каучсурфера.

Графикони 1 и 2. – Заступљеност страних језика на Каучсурфингу
(изузимајући енглески, који користи око 71% каучсурфера) и Однос
мушкараца и жена на Каучсурфингу

Табела 1. – Земље са највећим процентом регистрованих каучсурфера
Земља
Сједињене Америчке Државе
Немачка
Француска
Канада
Велика Британија
Шпанија
Италија
Бразил
Аустралија
Пољска
Остале земље

Извор – Ali, 2014.

Проценат
20,29%
9,55%
8,60%
4,29%
3,99%
3,06%
3,06%
2,70%
2,65%
2,24%
39,56%

50%

17%
15%

Шпански језик
Немачки језик
Остало

Мушкарци
Каучсурфери

47%
53%

Град са највећим бројем регистрованих каучсурфера је Париз
(Paris). Поред Париза, Њујорк (New York), Лондон (London) и Берлин
(Berlin) су градови који такође имају велики број регистрованих
корисника Каучсурфинга. Међутим, упркос чињеници да су корисници
распрострањени широм света, каучсурфери су ипак сконцентрисани у
ограниченом броју градова и земаља. С једне стране, чињеница је да
већи развијени градови обично имају више становника. С друге стране,
величина града не одражава и слику броја каучсурфера у њима.
Европски град Беч (Wiena), на пример, има мање од два милиона
становника, али има око 24.000 каучсурфера, што је десет пута више
него у Шангају (Shanghai), граду са популацијом од преко 20 милиона
становника. Хидерабад (Hyderabad) у Индији има четири милиона
становника и свега 330 регистрованих каучсурфера (Ali, 2014).
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Француски језик

18%

206

Жене
Каучсурфери

(Извор – Аутори)
Проценат чланова који су спремни да угосте друге каучсурфере
износи 46%, док је проценат оних чланова који су слободни за сусрете и
заједничке активности око 69%. У сваком моменту је минимално 21%
чланова каучсурфера на неком од путовања, на којима користе услуге
које овај сајт нуди. Број пријатељстава остварених посредством
каучсурфинга износи преко 19.100.000, што указује на велики значај
овог сајта за остваривање друштвених контаката. Укупни број
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досадашњих ноћења остварених путем овог сајта је преко 5.600.000
ноћења. Број дана током којих су чланови каучсурфинга путовали
заједно је преко 3.400.000 дана. Број написаних референци о члановима
је преко 11.500.000 (Ali, 2014).
Интересантна је и тематика међусобног поверења у различитим
земљама света. Тако на пример, Бразил, Индија, Турска, Италија
уживају нешто нижи рејтинг поверења од стране других земаља, али и
међусобно једна од друге. Каучсурфери имају највише поверења у
чланове који потичу из Сједињених Америчких Држава, a каучсурфери
из Сједињених Америчких Држава имају најмање поверења у
каучсурфере из Аргентине, Индијци имају најмање поверења у
каучсурфере из Кине, док Американци дају нешто нижи рејтинг
поверења Русима. Земље са сличном културном позадином имају више
поверења једна у другу, попут земаља као што су Аустрија и Немачка,
Белгија и Шпанија, Бразил и Португал, Канада и Аустралија, као и
Канада и Француска. Скандинавске земље, Норвешка, Шведска и
Данска дају веће оцене једни другима. Ипак, заједничка државна
граница не значи увек и нужно веће поверење. На пример, Канађани не
оцењују Сједињене Америчке Државе (4,24) боље у односу на друге
земље (4,26) (Ali, 2014). На основу наведених података, може се
закључити да међународни политички односи имају утицај на
међусобне односе каучсурфера, без обзира на почетну идеју самог сајта
о стварању бољег света без различитости.

Након укидања виза, број каучсурфера у Србији се повећао.
Млади људи из Србије су за Каучсурфинг углавном чули од пријатеља,
који су и сами корисници, или познају неког ко учествује у путовањима
на овај начин. Као негативне аспекте Каучсурфинга, чланови из Србије
углавном истичу немогућност дужег задржавања у једном граду код
истог домаћина. Каучсурфери се углавном не задржавају дуже од
четири дана код једног домаћина, а понекад је тешко и пронаћи их, јер
су каучи у најпознатијим и најпопуларнијим дестинацијама заузети и
месецима унапред. Ова чињеница на неки начин и ограничава избор
дестинација, јер каучсурфери често не могу да путују тамо где желе, већ
искључиво
где
успеју
да
пронађу
слободно
место
(www.srbijadanas.com).

М. МИЈАТОВ, Т. ПИВАЦ

Графикони 3 и 4 – Однос укупног броја каучсурфера у Европи и у
Србији и Однос жеље да угосте/буду угошћени испитаних корисника
из Србије
0.05%
Каучсурфери у
Србији
Каучсурфери у
Европи

99.95%

Каучсурфинг у Србији
Истраживања показују да су Европљани најактивнији корисници
Каучсурфинга (Pultar et al., 2012). Без обзира на то што је у Европи
регистровано више од 3,5 милиона корисника, у Србији је регистровано
свега 1.800 каучсурфера, а око 70% њих живи у Београду и Новом Саду.
Већина каучсурфера из наше земље су млади људи (око 28 година), који
услед нешто лошије финансијске ситуације себи не могу да приуште
другачији вид путовања, па им Каучсурфинг заправо пружа прилику да
пропутују страним државама (првенствено земљама западне Европе).
Сајтови попут Каучсурфинга имају велики број неактивних чланова.
Ипак, ситуација у Србији је нешто другачија. Без обзира на мали број
корисника у односу на остале земље, већина регистрованих корисника у
Србији је прилично активна, што указује не само на отвореност младих
људи из Србије ка новим искуствима, већ и на њихову спремност за
коришћењe алтернативног вида смештаја, ради обиласка дестинација
које би им другачије биле недоступне услед специфичне економске
ситуације у земљи.
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9%
Жеља да буду
угошћени
91%

Жеља да угосте

Извор – Аутори
За потребе рада урађени су интервјуи са 18 каучсурфера из
Србије. Интервјуи су на почетку вршени лично, а након тога се део
интервјуа обављао и телефоном. Најпре је интервјуисано неколико
каучсурфера, које аутори лично познају. Ови каучсурфери омогућили су
контактирање каучсурфера са којима се се упознали на неком од својих
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путовања или каучсурфинг окупљања. Интервјуисање је трајало од
децембра 2014. године до марта 2015. године. Интервјуи су слободне
форме, чији је основни циљ истражити ставовe и вредности испитаника
о коришћењу услуга каучсурфинга, као и о најчешће постављаним
питањима приликом коришћења овог система. Испитан је једнак број
мушкараца и жена. Испитаници су махом млађи људи (22–27 година).
Пореклом су из Војводине и Централне Србије, већина њих годинама
живи (студира или ради) у Београду и Новом Саду. Већина испитаника
за свако своје путовање користи услуге каучсурфера, мада тај број
углавном не прелази три путовања годишње. Од земаља које су
посетили посредством каучсурфинга, корисници истичу следеће:
Шпанија, Португал, Италија, Француска, Данска, Шведска, Аустрија,
Турска, Мароко, Израел. Велики број студената који су током лета
боравили у Сједињеним Америчким Државама, истичу да су последњи
месец боравка у склопу програма Work and Travel искористили за
путовања посредством каучсусрфинга, што им је уштедело значајна
новчана средства.

На Каучсурфингу постоји група под називом CouchSurfing Serbia,
која броји 1.868 чланова. Почетак коришћења каучсурфинга у Србији
везује се за период од пре осам година, што се донекле поклапа са
периодом када су у Србији укинуте визе и када су путовања у суседне
земље постала доступнија. На почетном линку ове странице, Србија се
поред основних туристичких информација, представља и као драгуљ
Балкана. То је значајно, јер је доста странаца заинтересовано за
путовања по земљама Балкана, те им се Србија самим тим налази на
рути. За посету Србије посредством овог сајта, заинтересовани су
становници пре свега околних земаља: Бугарске, Мађарске, Хрватске,
Босне и Херцеговине, Словачке. Од бивших република, највише
заинтересованих је из Словеније. Ипак, и становници удаљенијих
земаља попут Индије, Литваније, Мексика, Бразила, Русије такође у
извесној мери показују интересовање за посету Србије. Од места која се
највише посећују у Србији највише се истичу Београд и Нови Сад.
Ипак, каучсурфери показују и велико интересовање за посету Златибора
и Копаоника и других природних богатстава Србије као што су кањон
реке Увац, Ђердап, Ђавоља Варош, затим градова попут Суботице,
Ниша, Врања. Велико интересовање влада и када је посета Мокре Горе
у питању. Посета Мокре Горе најчешће се повезује за посетом
Дрвенграду. Овај податак није изненађујућ услед велике популарности
Емира Кустурице који је и сам велики промотер ове интересантне
дестинације Србије. Странци своју посету Дрвенграду често реализују
током трајања фестивала Кустендорф. Музички фестивали су такође
популарни. Највише се истичу Exit, Гуча и Beer Fest. Бројни манастири
Србије такође представљају дестинације које привлаче велики број
каучсурфера.
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Графикони 5 и 6. – Порекло испитаних каучсурфера и Мотиви
коришћења мреже испитаних каучсурфера из Србије
4%
Војводина
44%

52%

Централна
Србија
Остало

9%

5%

3%

83%

Табела 2. – Дестинације које страни каучсурфери највише посећују у
Србији
Популарне дестинације у Србији за стране
каучсурфере
Београд, Нови Сад
Златибор, Копаоник
Мокра Гора, Дрвенград
Остало

Финансијски
повољан вид
путовања
Жеља за
упознавањем
других култура
Упознавање
нових људи

Извор – CouchSurfing, 2014

Остало

68%
14%
11%
7%

Каучсурфери заинтересовани за посету Србије постављају
различита питања, почевши од основних информација о туристичким
вредностима земље до потраге за друштвом које је заинтересовано за
посету истих места. Питања у вези смерница, информација о путном
осигурању, путаринама, местима за изнајмљивање аутомобила, мотора,

(Извор – Аутори)
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бициклова такође су веома заступљена. Странцима из појединих земаља
су потребне визе за посету, па се често обраћају каучсурферима из
Србије у вези са питањима око прибављања визе, као и у вези помоћи за
прибављање позивног писма. Информације о томе шта је вредно
посетити у одређеној земљи воле да добију од локалног становништва
одређене дестинације, па је исти случај и када је Србија у питању.
Највише путовања посредством каучсурфинга одвија се лети, када
највише корисника из Србије одлази на путовања и када се највише
страних каучсурфера угости у Србији. Поред летњих посета, честе су и
посете око Нове године. Учестала питања о посети Србије односе се на
информације о локалним обичајима, храни, ноћном животу, али и
стварима које олакшавају боравак, попут информација о мобилној
мрежи која пружа најповољније услове за разговоре са иностранством.
Извесни број странаца се обраћа каучсурферима ради проналажења
помоћи око учења српског језика, превода, информација о студирању
странаца у Србији, помоћи око реализације разноврсних пројеката и
истраживања. Поред препорука и савета, често се могу пронаћи и
упозорења на различите врсте неприлика, почевши од упозорења на
природне непогоде (попут информација о отежаном кретању по земљи
услед поплава које су 2014. године задесиле Србију) до упозорења о
крађама на прометним местима и слично.
Очекује се да ће каучсурфинг временом постајати све
популарнији у Србији, иако ће се коришћење овог система развијати
доста спорије у односу на развијене европске земље. Спорије
прихватање каучсурфинга у Србији може бити последица културних
специфичности. Наиме, становници овог простора су често затворени за
прихватање нових идеја услед неповерљивости и навикнутости на све
што је традиционално и добро познато. Услед тога, већина
нетрадиционалних ствари најпре наиђе на отпор, затим се код
становника постепено јави интересовање, док опште прихватање нових
идеја у Србији представља дуготрајан процес. Ипак, оно што је на неки
начин подстакло становнике Србије да се упусте у коришћење
каучсурфинга јесте нестабилна економска ситуација у земљи, услед које
су им одређене туристичке дестинације биле недоступне. Неколицина
авантуриста ипак се смело упустила у коришћење каучсурфинга, а
њихова позитивна искуства довела су до тога да се број корисника из
Србије постепено повећава.
Највећа предност каучсурфинга огледа се у чињеници да у исто
време пружа прилику за јефтини и алтернативни вид путовања. То је
значајно услед чињенице да туристичка тражња постаје све захтевнија и
софистициранија, па тежи јединственом и несвакидашњем искуству
током својих путовања. Ово се не односи искључиво на оне са мањим
финансијским примањима. Напротив, све више људи добре финансијске
ситуације користи овај вид организовања путовања, пре свега због

могућности за бољим упознавањем одређене дестинације из угла
посматрања мештана. То им пружа прилику да одређену дестинацију,
коју су можда претходно посетили у склопу одређених туристичких
тура, доживе на другачији начин.
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ЗАКЉУЧАК
Каучсурфинг је веб сајт који доприноси повезивању људи
сличних интересовања, заинтересованих за путовања и упознавање
дестинација из другачијег угла кроз блиски контакт са локалним
људима. У случају каучсурфинга, појам места и даље игра важну улогу
јер је мобилност путника темељ каучсурфинг заједнице. Првобитна
идеја, иако не и једини циљ свих чланова каучсурфинга, је да се повежу
путници са потенцијалним домаћинима на одређеној дестинацији, без
обзира на географску удаљеност. Овај веб сајт доприноси формирању
друштвених контакта, до којих у реалном животу можда не би ни
дошло. Поред формирања друштвених контакта, каучсурфинг
подразумева неизбежно дељење личног простора и личног времена са
странцима. Чланови ове заједнице уступају кауч за спавање осталим
члановима, који касније и њима могу бити домаћини. Један од мотива је
свакако проналажење бесплатног места за спавање током путовања, али
постоје и бројни други мотиви, од којих су најважнији упознавање
локалне културе и читаве дестинације на другачији начин. Такође,
оваква путовања представљају идеалну прилику за учење локалног
језика и традиције.
Поред бројних користи, које представљају мотиве коришћења
каучсурфинга, постоје и ризици како за туристе, тако и за домаћине.
Упознавање странаца може бити ризично у великој мери, јер се само на
основу података на интернету одлучује да ли ће доћи и до личног
контакта са њима. И поред бројних информација на профилима чланова,
лични контакт са непознатим људима је ипак непредвидив. Међутим,
каучсурфери не размишљају негативно, већ се воде мишљу да већину
чланова повезује иста идеја о стварању бољег света. Поред свега
наведеног, веома је битна и економичност путовања, обзиром на то да се
људима на овај начин пружа прилика да посете дестинације, које можда
не би могли, због високих цена смештаја. Ово је нарочито значајно
млађим генерацијама, које представљају већину каучсурфера, а који
немају висока новчана примања. Посматрајући каучсурфинг на
глобалном нивоу, може се запазити да је развијен у готово свим
деловима света, нарочито у развијеним земљама, што указује на
чињеницу да економичност путовања ипак не игра најбитнију улогу.
Већи значај се придаје авантуризму и упознавању дестинација и
локалних људи на некомерцијалан и иновативан начин. Може се
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запазити да је каучсурфинг у Србији за сада на почетном нивоу, али да
се све више људи и у Србији интересује за путовања организована
посредством каучсурфинга.

In recent years, tourism demand became more sophisticated and there
is a group on demand side which is constantly looking for alternative tourism
experiences. CouchSurfing is a global community, based on the Internet
platforms and the principle of social networks functioning, which attracts
tourists and hosts around the world who are willing to defer accommodation
in their homes to each other, without any payment. The basic idea of
members is to meet heterogeneous tourist experiences, as opposed to
commercial tourism experiences of the consumer society. Since 2004, when
CouchSurfing.com became open for the public and until today, the number of
users is constantly increasing, so today there is more than seven million active
CouchSurfers. The fact that these people originate from 250 countries around
the world, further increases the importance of this community. In Serbia, the
CouchSurfing is at the beginning of development and social acceptance, and
so far there are about 1,800 members. This global community is the subject of
the research. The task is to show the formation, development, principles of
functioning of this network, with the aim of pointing out to its advantages,
disadvantages, and the gap between its actuality in the world and in Serbia.
The methods that were used during the preparation of this paper are
descriptive method, comparative, statistical, graphical, methods of criticism.
Data from institutions, literature, statistics, planning documents, as well as
data from the Internet were used for analysis. Also, interviews were
conducted with number of members from Serbia, who are active users, and
their experience about usage of CouchSurfing is presented in the paper.
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КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ
САЖЕТАК: У раду аутор приказује један од видова
заштите интелектуалне својине. У питању је
кривичноправна заштита, која представља део
казненоправне заштите интелектуaлне својине. Анализом
овог, по нашем мишљењу, најефикаснијег вида заштите
интелектуалне својине, дотицањем економске функције
коју интелектуална својина садржи у себи, дајемо
одговор на питање, због чега је неопходно рестриктивно
деловање у овој области. Постоји оправдана потреба да
се носиоцима права омогући адекватан вид заштите како
би исти били стимулисани да наставе са улагањима и
истраживањем, и како би се исти заштитили од тзв. free
riding на најбољи могући начин. Једном речју, право
интелектуалне својине успоставља дисциплину на
тржишту и даје гаранције титуларима права и онима који
дозвољено користе права да њима слободно располажу, а
кривичноправна заштита додатно охрабрује и улива
сигурност.
Кључне речи: интелектуална својина, кривично дело,
заштита, тржиште, титулар, free riding
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УВОД
У човековој је природи радозналост и употреба интелигенције у
решавању проблема са којима се у свакодневном животу сусреће.
Истовремено, његов дух и потреба за лепим наводи га да сваком свом
проналаску да и уметничку вредност, али, човековој природи својствен
је и одређени антагонизам – његова стална тежња да своје мисли, свој
начин виђења лепог подели са другим људима, супротстављен је са
његовом материјалном природом која тежи томе да своје идеале и
вредности отелотвори у материјалним вредностима. Зато се још веома
рано појавила потреба да се уметницима и иноваторима омогући да
задовољавају своје свакодневне потребе на основу онога што њихова
дела или проналасци дају друштву, односно да се утре пут једној новој
грани права која би штитила оно што човека чини човеком и без чега не
би постојала људска цивилизација (Дамњановић и др., 2008, стр. 17).
Правна заштита интелектуалној својини примарно се пружа правом
интелектуалне својине које обухвата ауторско и сродна права и право
индустријске својине. Том граном права, штите се одређена субјективна
права која су донекле хетерогена по својој природи. Оно што их
повезује јесте њихов нематеријални (интелектуални) карактер и
економска функција која обезбеђује субјекту права да присваја
материјалну корист од њихове привредне експлоатације. За разлику од
својине у смислу стварног права, овде је реч о присвајању
нематеријалних добара (Стојановић, 2012, стр. 583). Делимо мишљење
са Марковићем и Поповићем да се не би могло прихватити становиште,
да није добро решење, што се нематеријална добра могу присвајати у
правном смислу, под изговором да би се на тај начин отежавао проток
идеја, а што би за последицу имало успоравање развоја у
културолошком смислу. Сагласни смо да би се прихватањем ове тезе
потпуно дестимулисали, како проналазачи, тако и аутори и остали
творци нематеријалних добара који би своје време и ресурсе улагали у
производ људског ума, а на крају не би били у могућности да све то
валоризују. Интелектуална својина пружа могућност људима да
развијају свој таленат и своје вештине током живота и уметницима да
досегну креативни професионализам (више о томе: Merges, 2011).
Посебно је овакво питање осетљиво када је реч о привредном
пословању. Спознаја да интелектуална добра имају одређен значај у
привредном животу, довела је до потребе да се правно обезбеди да
економске предности коришћења тих добара припадну оним субјектима
који су их створили. Другим речима, јавила се идеја о „власништву” на
интелектуалним добрима као нужној претпоставци да и та добра
постану предмет економске размене. Проблем власништва на
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интелектуалним добрима решава право интелектуалне својине. Да нема
права интелектуалне својине, интелектуална добра као што су нпр.
проналасци, ауторска дела, робне ознаке, могао би свако слободно да
користи у привредном животу, што би за последицу имало немогућност
њихове валоризације на тржишту (Марковић и др., 2015, стр. 26).
Предмет овог рада представља анализa позитивноправне регулативе из
области кривичног права а у вези са интелектуалном својином у
контексту њеног економског значаја. Циљ рада је да се укаже на
евентуалне последице по тржиште, услед неадекватне заштите
интелектуалне својине, односно на неопходност заштите права
интелектуалне својине у пуном обиму са посебним освртом на
кривичноправну заштиту. Област права интелектуалне својине
регулисана је у позитивном законодавству Републике Србије посебним
законима који уређују ову материју. У Кривичном законику прописана
су кривична дела која садpже бланкетне нормe управо из наведеног
разлога. Кривична дела против интелектуалне својине углавном су
систематизована у глави XX Kривичног законика, али нека се налазе
одвојено. Кривичноправна заштита интелектуалне својине је
најефикаснији облик заштите, јер свако стављање у изглед казне
затвора, представља далеко најмоћније превентивно средство за
уздржавање од повреде овог права. Заштита коју иноватори и генерално
аутори уживају на овај начин, истима даје подстрека за даље улагање у
истраживање и развој, а тиме се успоставља дисциплина на тржишту.

се самим настанком дела, док права индустријске својине настају у
строго формалном управном поступку који се у Републици Србији води
пред Заводом за интелектуалну својину. Постоје и одређене нити, које
суштински повезују ове две гране права, а то су духовна карактеристика
предмета који се штити, и сама економска функција која се огледа у
чињеници да искључиво титулар права може убирати плодове од
коришћења предмета заштите.

П. ЦВЕТКОВИЋ

ЕКОНОМСКИ ЗНАЧАЈ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Право интелектуалне својине представља јединствен назив за две
гране права која улазе у његов састав. У питању су 1) ауторско право и
сродна права, и 2) право индустријске својине. Ауторско и сродна права
чине: ауторско право, право интерпретатора, право произвођача
фонограма, право произвођача видеограма, право произвођача емисије,
право произвођача базе података, право првог издавача слободног дела
и право издавача штампаних издања на посебну накнаду. Са друге
стране, у другу грану права под називом право индустријске својине
спадају: патентно право (правно заштићени проналасци), право жига,
право заштите ознаке географског порекла, право заштите биљне сорте,
право сузбијања нелојалне конкуренције и пословна тајна. Овде је реч о
гранама права у објективном смислу, а када је реч о субјективном праву
онда се мисли на овлашћења која титулари поседују на бази објективног
права. Разлог за поделу на ове две гране права лежи у чињеници, да је
начин настанка права потпуно различит. Ауторско и сродна права стичу

Интелектуална добра су знaчајна за економију јер њихово
присуство и множење увећавају технолошке и уопште културне
потенцијале заједнице, што је претпоставка за јачање продуктивности,
за привредни раст, па самим тим и за увећање друштвеног благостања.
У односу на производњу интелектуалних добара (инвестирање у
истраживање и развој, односно у тзв. продукцију културе) рационалан
привредни субјект има избор између два приступа. Први је да под
притиском конкуренције и тежње за профитом инвестира у ту
активност, верујући да ће на тај начин себи обезбедити додатне
могућности за опстанак и напредак на тржишту. Други је да се ослони
на погодности бесплатне вожње (енгл. free riding) на резултатима
инвестирања других (Марковић, 2014, стр. 50). Суштина „бесплатне
вожње” конкурента, јесте у томе што они могу да експлоатишу
интелектуално добро (производе и продају робу у којој је оно
материјализовано), а да притом не сносе трошкове производње тог
добра, јер је њих већ поднео онај ко је то добро створио. Тако се понуда
и тражња те робе уравнотежују у тачки у којој је цена равна
маргиналном трошку њене производње. Такву цену, у условима
конкуренције, мора да прихвати и стваралац интелектуалног добра, али
она му не даје могућност да присвоји довољан део друштвене користи
интелектуалног добра, из којег би намирио фиксни трошак производње
истог. У том смислу, немогућност ствараоца да присвоји друштвену
вредност интелектуалног добра одвраћа homo economicus-a од
инвестирања у његову производњу. Економски смисао права
интелектуалне својине јесте да коригује описану несавршеност
тржишта, тако што ствараоцу интелектуалног добра даје власт да на
основу свог искључивог овлашћења забрани другима да то добро
привредно искоришћавају (Марковић, 2014, стр. 50). Будући, дакле, да
се број лица која имају „државину” на нематеријалном добру, неумитно
шири путем комуникације између људи, право интелектулане својине
нема за циљ да санкционише државину на нематеријалним добрима, већ
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оно успоставља систем забране свим лицима, изузев носиоцу права да
се тим добром служе у економском смислу. Дакле, за разлику од
стварноправне својине, носилац субјективног права интелектуалне
својине не може никога спречити да „држи” нематеријално добро, већ
му може само забранити да се тим добром користи (Марковић, 2015,
стр. 23). Основна карактеристика данашењег права интелектуалне
својине је утицај феномена опште глобализације, пре свега, економије,
на који ни оно није остало имуно. Наиме, потписивање међународних
конвенција и споразума којима се успостављају не само стандарди
правне заштите већ се и уводи јединствени поступак заштите, говоре да
се интелектуална својина посматра све више као један глобални
феномен, слично међународној трговини, па сходно томе и правно
регулише на глобалном нивоу. Истовремено, порасла је и свест да
успешност трговине у великој мери зависи од појединих права
интелектуалне својине, пре свега, патената као основа за увођење нових
технологија. Зато њихова тржишна вредност расте, а тиме и висина
улагања у истраживање и развој (Дамњановић и др., 2008, стр. 20).
Наставимо даљу анализу, освртом на један универзални извор права
који регулише област интелектуалне својине у циљу проналажења везе
између његових одредаба и развоја кривичноправне регулативе у
Републици Србији када је реч о сегменту који се тиче интелектуалне
својине.

механизма санкционисања оних чланица које крше правила игре. У том
смислу се и јавила потреба да се успостави систем ефикасније заштите
права интелектулане својине на глобалном нивоу, и да се са терена
Светске организације за заштиту права интелектуалне својине – WIPO,
све преусмери на Светску трговинску организацију – WТО. Услов да би
нека држава постала чланица Светске трговинске организације је
приступање TRIPS-у. Из овога се јасно намеће закључак да Република
Србија мора своје законодавство ускладити са TRIPS-ом, јер је
претендент да постане пуноправни члан ЕУ, а ЕУ као члан Светске
трговинске организације, у своје позитивно законодавство морала је
имплементирати TRIPS. У петом одељку TRIPS-а, чланом 61 регулисана
су питања од значаја за кривичне поступке. У овом раду приликом
анализе TRIPS-а, због саме теме ће фокус бити на одредби која
регулише кривичноправну материју.
У поменутом члану предвиђено је да ће чланице прописати
покретање кривичног поступка и кажњавање барем у случајевима
свесног кривотворења правно заштићене ознаке или повреде ауторских
права која се врше на како је наведено „комерцијалној основи”. Као
правна средства предвиђају се казне затвора и новчане казне које су
таквог интензитета
да
се њима постиже сврха превенције у
потпуности, а све у износима казни које се примењују за кривична дела
одговарајуће тежине. У одговарајућим случајевима, расположиве мере
ће такође укључивати одузимање, заплену и уништавање робе која
вређа право и свих материјала и прибора који су се преовлађујуће
користили при извршењу кривичног дела. Чланице могу предвидети
покретање кривичног поступка и кажњавање и у другим случајевима
повреде права интелектуалне својине, посебно када се повреда врши
намерно и у привредном пословању. Комисија Европске уније донела је
Директиве о кривичним мерама 2004/48 3 у циљу обезбеђивања
ефикасније заштите права интелектуалне својине. Разлог њеног
доношења је било повећање повреде права интелектуалне својине, а што
представља озбиљну претњу за економију земаља чланица. Према
Директиви, обавеза је држава чланица да сваки облик намерне повреде
било ког права интелектуалне својине сматрају кривичним делом и да
предвиде кривичне санкције, не само за физичка лица, већ и за правна
лица, уз обавезу мере безбедности – одузимања робе која је предмет
кривичног дела, средства којима су извршена и њихово уништавање
(Више о томе: Вучковић и др., 2013, стр. 187). С обзиром на то да у
правном поретку ЕУ директиве немају директно дејство (осиму
ограниченом броју случаја), државама чланицама је остављено на

П. ЦВЕТКОВИЋ

ОСВРТ НА TRIPS 2
Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине
представља најважнију конвенцију која на глобалном нивоу регулише
метерију права интелектуалне својине. Може се рећи да ступањем на
снагу тог споразума практично започиње процес хармонизације
кривичнопроцесне материје која се односи на интелектуалну својину у
земљама које су чланице ЕУ. Као што је речено у претходном делу, због
глобалног значаја који свакако интелектуална својина поседује, ова
област је регулисана великим бројем конвенција, али недостатак је
представљало то што одређене земље није било могуће дисциплиновати
у погледу приступања и ратификација истих. Економски моћне земље
трпеле су огромне губитке због повреда права интелектуалне својине од
стране слабијих земаља. Увек је најважније питање оно које се тиче
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Више о томе:
/http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/trips.pdf)
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диспозицију на који ће начин Директиву инкорпорирати у своје
национално законодавство. Тај први акт директиве у коме ЕУ задаје
таргет, свакако је добра смерница, полазна основа за стретегије развоја
интелектуалне својине које уцртавају трасу за ефикасну имплементацију
директиве у национално законодавство. Потписивањем Споразума о
стабилизацији и придруживању, Република Србија ступа у један
свеобухватан уговорни однос са Европском унијом у коме су обавезе
врло прецизно дефинисане. Овим односом Република Србија стиче
статус државе придружене ЕУ па се тиме и јасно дефинишу правци
кретања и циљеви које треба постићи.

интелектуалне својине предузимају разноврсне мере у различитим
правним областима (Стојановић, 2015, стр. 127). У упоредном праву,
као одговор на све масовније повреде права интелектуалне својине и све
веће економске штете које из тога произилазе, постоји тенденција
јачања кривичноправне заштите у смислу ширења круга
инкриминисаних радњи, пооштравања санкција (чак и преко 10 година
затвора у најтежим случајевима) и обавезе јавног тужиоца да покреће
кривични поступак ex officio (Марковић и др., 2015, стр. 274–275).
Стално
присутна
интенција
повећања
ефикасности
кривичноправне заштите интелектуалне својине има за последицу
знатно проширење њеног обима, тако да за разлику од решења из ЗИД
ЈЗ из 2003, у коме је било предвиђено само једно кривично дело –
неовлашћено коришћење ауторског и другог сродног права (члан 183а)
које је било прописано у глави кривичних дела против имовине,
Кpивични законик 4 у глави двадесетој прописује групу кривичних дела
против интелектуалне својине. Групни заштитни објекат ових
кривичних дела јесте интелектуална својина као сложено субјективно
право које се штити на тај начин што се инкриминишу повреде
појединих субјективних права која улазе у састав интелектуалне
својине. То су: ауторско право, сродна права и право индустријске
својине, односно инкриминишу се повреде појединих овлашћења која су
у овим правима инкорпорирана (Стојановић, 2015, стр. 128). У данашње
време кривичноправна заштита интелектуалне својине постаје важан
задатак. Законодавац је у овој глави дао целовит систем ове заштите.
Овде спадају следећа кривична дела: 1) повреда моралних права аутора
и интерпретатора; 2) неовлашћено искоришћавање ауторског дела или
предмета сродног права; 3) неовлашћено уклањање или мењање
електронске информације о ауторском и сродним правима; 4) повреда
проналазачког права и 5) неовлашћено коришћење туђег дизајна.
Очигледно је да се овде ради о кривичним делима са тзв. бланкетном
диспозицијом, што ће рећи да се увек мора имати у виду одговарајуће
законодавство које иначе регулише поједине облике интелектуалне
својине (Чејовић и др., 2014, стр. 440). Интелектуална својина
представља једно од права човека и грађанина које је гарантовано
Уставом 5. Када је реч о материји која се односи на ову област, она је
уређена разним законима у зависности од тога о којој врсти
интелектуалне својине је реч, да ли индустријској својини или
ауторском и сродним правима. Али када говоримо о кривичноправној
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Предмет кривичноправне заштите јесу субјективна права
интелектуалне својине које одређени субјект заснива на правним
нормама права интелектуалне својине као правне гране. Она се штите
само у мери и у случајевима када је то нужно, када се нормама права
интелектуалне својине и других грана права не може обезбедити
адекватна заштита (Стојановић, 2012, стр. 583). Смисао закона јесте да
заштити права интелектуалне својине, и да лицима која су титулари
права и чија су права повређена, омогући да у одговарајућим
поступцима остваре заштиту. Наиме, пракса у развијеним земљама
показује да би се постигла ефикасна, а то значи довољно брза и
адекватна заштита права интелектуалне својине, потребно је да постоје
сва три облика заштите: грађанскоправна, управноправна и
кривичноправна. Ови облици правне заштите треба да буду
комплементарни кад год је то могуће, а лице чији је правни интерес
повређен да има могућност избора (Бесаровић, 2007, стр. 55–56). Када је
реч о заштити права интелектуалне својине у Републици Србији
уочавамо да су сва три вида заштите на располагању титуларима права
интелектулане својине, и из тог разлога се и прави дистинкција између
грађанскоправне заштите, казненоправне заштите и управноправне
заштите. Тема радa везана је за кривичноправну заштиту као облика
казненоправне заштите. Казненоправна заштита интелектуалне својине
предвиђа кривичне санкције за кривична дела и привредне преступе, а
такође и прекршајне санкције за дела која су квалификована као
прекршаји.
У савременим условима живота заштита интелектуалне својине
постаје један од важнијих друштвених задатака. Због све веће
актуелности и значаја ове проблематике данас се у циљу заштите
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заштити тада је заштита омогућена кроз одговарајуће одредбе
Кривичног законика, како у посебној глави КЗ-а, тако и неким другим
главама где се прописује као кривично дело одређена радња којом је
угрожен заштитни објекат, конкретно неког права индустријске својине,
реч је о кривичним делима против привреде, јер је углавном све што је
везано за ауторско и сродна права обухваћено главом XX КЗ-а. Ранија
пракса је била таква, да су у одговарајућим законима који регулишу ову
материју, биле садржане одредбе која су предвиђале поједина кривична
дела, и као таква чинила су споредно законодавство. Систематизацијом
КЗ-а, учињен је велики помак, посебно имајући у виду да у неким
страним правним системима то није регулисано на тај начин, али опет
морамо истаћи да нису сва права интелектуалне својине заштићена
одредбама КЗ-а, односно нека нису уопште.
У групу кривичних дела против интелектуалне својине
систематизованих у глави XX Кривичног законика, спадају кривична
дела против ауторског и сродних права, проналазачког права и права
дизајна. У групи кривичних дела против привреде налази се кривично
дело неовлашћена употреба туђег пословног имена и друге посебне
ознаке робе или услуга. Овим чланом су практично обухваћени право
жига и право географске ознаке порекла. Управо тим чланом 233 КЗ-а
предвиђено је да ће се учинилац кривичног дела из тог члана у случају
извршења квалификованог тежег облика, казнити казном затвора у
распону од једне до осам година. Имајући у виду чињеницу да је за
запрећену казну од осам година у складу са чланом 74 Законика о
кривичном поступку 6 предвиђена обавезна одбрана, јасно се може
уочити да је интенција законодавца да прописивањем овакве казне
укаже на значај заштите интереса носилаца права који се баве
привредним пословањем али, такође, и на неопходност пружања
заштите крајњим корисницима услуга тј. потрошачима, јер се овим
инкриминисаним радњама они директно доводе у заблуду приликом
одабира неког производа или услуге. Надаље, одређена кривична дела,
тј. инкриминисане радње директно се тичу интелектуалне својине, иако
нису сврстане у посебну групу крвичних дела против интелектуалне
својине у КЗ-у. Кривична дела против безбедности рачунских података
која обухватају дефиниције најважнијих појмова (члан 112) и
инкриминисана дела у глави XXVII; и кривична дела учињена путем
штампе која се делом односе на права интелектуалне својине (глава III) (
Бесаровић, 2007, стр. 56).

Дефинисање битних појмова из области компјутерске
технологије од законодавца је веома важно не само за правилно
тумачење одредби Кривичног законика, већ и за целокупну материју
компјутерског права односно права интелектуалне својине (Бесаровић,
2007, стр. 59). У том смислу у члану 112 КЗ-а, у ставу 33 и 34 ближе је
описано шта се подразумева под појмом рачунара и рачунарског
система.
Интервенција државе у овој области, посебно када је реч о
превенцији повреда права интелектуалне својине, је од изузетне
важности, јер се тиме регулише пословање на тржишту и ствара
дисциплина, која је од пресудног значаја за сигурност страних
инвеститора и, наравно, домаћих учесника у тржишној утакмици.
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Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС бр. 72/11, 101/11, 121/12 ,
32/13, 45/13 и 55/14.

У ову групу кривичних дела спадају пет кривичних дела, а по
нашем мишљењу, без обзира на то што суштински није у оквиру групе,
и једно кривично дело против привреде, које можемо посматрати као
кривично дело, које због објекта радње спада у права интелектуалне
својине, реч је о кривичном делу из члана 233 КЗ-а, неовлашћена
употреба туђег пословног имена и друге посебне ознаке робе или
услуга. Ради анализе кривичних дела против интелектуалне својине
сматрамо да би било добро осврнути се на свако кривично дело из ове
групе тј. главе XX понаособ, а претходно извршити анализу и
систематизовати ауторска и сродна права ради бољег разумевања сваког
члана Кривичног законика. Савремено ауторско право је веома сложен
правни феномен. Његова сложеност се огледа у томе што оно садржи
велики број овлашћења, која се, уз то, између себе доста разликују по
својим правним особинама. Сва овлашћења која су садржана у
субјективном ауторском праву могу се поделити по два основа, и то на:
искључива (апсолутна) и неискључива (релативна), и личноправна и
имовинскоправна (Марковић и др., 2015, стр. 55). Субјективно ауторско
право је право које штити аутора поводом његовог ауторског дела
(најчешће, реч је о делу из области уметности или науке). Конкретније,
оно штити моралне (личне) и материјалне (имовинске) интересе аутора
у вези са његовим одређеним ауторским делом. Морални интереси
аутора штите се на основу личноправних овлашћења из ауторског права,
док се ауторови материјални интереси штите на основу
имовинскоправних овлашћења која су такође садржана у ауторском
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праву. Личноправна овлашћења овлашћују аутора да заштити
интегритет свог дела и своје стваралачке личности. Имовинскоправна
овлашћења овлашћују аутора да на искључив начин, економски користи
своје ауторско дело поводом којег ауторско право постоји (Марковић,
2000, стр. 35). Личноправна овлашћења или субјективна ауторска права
у ужем смислу су: овлашћење на признање ауторства, овлашћење на
назначење имена аутора, овлашћење на објављивање дела, овлашћење
на заштиту интегритета дела, овлашћење на супротстављање
недостојном коришћењу дела. Подела имовинскоправних овлашћења се
врши на основу тога да ли се дело користи у телесном или бестелесном
облику. Када је реч о телесном облику, ту можемо констатовати да су
обухваћена следећа овлашћења: овлашћење на умножавање дела,
овлашћење на стављање примерака дела у промет, овлашћење на давање
примерака дела у закуп. Што се тиче бестелесног облика, подела је
следећа: овлашћење на извођење дела, овлашћење на представљање
дела, овлашћење на преношење извођења или представљања,
овлашћење на емитовање дела, овлашћење на интерактивно чињење
дела доступним јавности, овлашћење на јавно саопштавање дела које се
емитује, овлашћење на јавно саопштавање дела са носача звука и/или
слике, овлашћење на прераду дела. Уз ову поделу, постоје и тзв. остала
овлашћења која представљају садржину субјективног ауторског права у
ширем смислу, а то су: овлашћење на приступ примерку дела,
овлашћење на забрану излагања оригиналног примерка дела ликовне
уметности, прече право аутора на прераду примерка дела архитектуре,
право слеђења и право на накнаду од производње, односно промета
уређаја и средстава који су подобни за умножавање ауторских дела
(више о томе: Марковић и др., 2015). Подела је битна како би се боље
разумела свака од инкриминисаних радњи које анализирамо у раду, а
све са циљем приказивања интенције законодавца односно ratio legis-a,
за прописивањем кривичних дела и елемената тих дела, посебно јер је
реч о бланкетним нормама које упућују на изворне законе из ове
области, а у њима су садржана и груписана сва права од значаја за боље
разумевање тога шта представља заштитни објекат. У овом раду због
ограничености броја страна, посебан део посвећен је детаљној подели
ауторских права, јер се она у највећој мери и појављују у групи
кривиних дела против интелектуалне својине у глави XX Кривичног
законика. Када је реч о сродним правима, систематизација је следећа:
право интерпретатора, право произвођача фонограма, право
произвођача видеограма, право произвођача емисије, право произвођача

базе података, право првог издавача слободног дела и право издавача
штампаних издања на посебну накнаду. 7
Кривично дело из члана 198 КЗ-а, повреда моралних права
аутора и интерпретатора, као и остала из групе, представља кривично
дело чињења (delicta commissiva), јер се ради о норми која прописује
забрану у одређеној делатности. Као што је претходно у раду описано,
реч је и о бланкетној диспозицији, у питању су норме које се односе на
права која су регулисана изворним законима, попут Закона о ауторском
и сродним правима 8, Закона о жиговим 9, итд.
Члан 198 КЗ обухвата три облика, најстрожа казнена политика
испољила се у случају првог облика односно става 1. Предвиђена је
новчана казна или затвор до три године. Овде се ради о радњи
извршења кривичног дела која се састоји у објављивању, стављању у
промет или јавном саопштавању или на други начин, туђег ауторског
дела или туђе интерпретације под својим именом или именом другог.
Како је објекат ауторско дело, непходно је исто дефинисати и појмовно
одредити, као и разумети природу самог права да би се сутра могло
расправљати о облицима виности и самом начину извршења кривичног
дела против интелектуалне својине. Ауторско дело је дефинисано
Законом о ауторском и сродним правима као и појам интерпретације.
Реч је о оригиналној духовној творевини аутора која је изражена у
одређеној форми без обзира на уметничку вредност те творевине тј.
дела, његову намену, научну вредност, величину, садржину и начин
испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања садржине дела.
Док се под појмом интерпретације сматра духовно добро које настаје
личним ангажовањем интерпретатора приликом саопштавања ауторског
дела на неки од начина, било звучно, визуелно или комбинацијом та два.
Питање правне природе ауторског права сматра се једним од
најспорнијих правних проблема јер ни до данас није постигнута општа
сагласност у теорији ауторског права. Наш закон је по том питању
прихватио решење које је понудила тзв. монистичка теорија по којој
ауторско право садржи личноправна и имовинскоправна овлашћења
(морална и имовинска права аутора). Усвајање монистичке концепције
ауторског права као јединственог права са више овлашћења јесте
логично, јер и друга субјективна права (нпр. право својине) садрже
више овлашћења (Стојановић, 2008., стр.17). Став 2 инкриминише

П. ЦВЕТКОВИЋ

228

228

7
Више о моралним и имовинскоправним овлашћењима која се тичу сродних права
видети у Закону о ауторским и сродним правима, Службени гласник РС бр. 104/2009,
99/2011, 119/2012 и 29/2016 – Одлука Уставног суда.
8
Закон о ауторским и сродним правима, Службени гласник РС бр. 104/2009, 99/2011,
119/2012 и 29/2016 – Одлука Уставног суда.
9
Закон о жиговима, Службени гласник РС бр. 104/2009 и 10/2013.
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радњу којом се без дозволе аутора мења или прерађује туђе ауторско
дело или туђа снимљена интерпретација. Казна може бити новчана или
затвор до једне године. И трећим ставом законодавац прописује
најблажу казну, новчану или затвор до шест месеци. Овде је реч о
спречавању стављања у промет примерака туђег ауторског дела или
интерпретације, којим се вређају част и углед аутора или извођача.
Права интелектуалне својине су субјективна, апсолутна права,
која делују erga omnes, и сви су дужни да се уздрже од повреде права.
Забрањује се економско искоришћавање предмета интелекуталне
својине, искључиво ту могућност поседује титулар или лице које он
овласти. У том смислу је и држава стала у заштиту ових интереса
прописавши да се кривична дела из ове области гоне еx officio. У питању
су скраћени кривични поступци који се воде у надлежности Основног
јавног тужилаштва. Специфичност оваквих норми огледа се у чињеници
да је за ефикасан рад који подразумева правилну примену и тумачење
истих, неопходно познавање саме материје права интелектуалне
својине. Кривичноправна заштита подразумева како квалитетне прописе
тако и сам ефикасан поступак који ће материјалном праву дати смисао.
Како смо горе навели, специфичност ових кривичних дела огледа се у
томе што се за право разумевање материје, захтева и специјализовано
знање из ове области које би се стицало кроз континуирано образовање
свих кадрова укључујући и адвокатуру. 10
Неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета
сродног права представља кривично дело из члана 199 КЗ-а, за разлику
од претходног члана који се тицао моралних права 11, овде је реч о
имовинскоправним овлашћењима којима се штите економски интереси
аутора. Заједничка карактеристика свих сродних права осим права
Значај и обимност материје, мноштво законских прописа и чињеница да претходно
образовање стечено на правним факултетима, због различитих програма образовања не
даје исти обим знања из ове материје, ствара потребу за побољшањем постојећег стања
(Боровац, 2008, стр. 135). Неопходан је континуитет у образовању, кроз семинаре и
специјалистичке курсеве и формирање посебних група у оквиру полиције на свим
нивоима, као и тужилаштва, и едукација судија, судијских помоћника. Адвокатура,
такође мора бити укључена активно у све догађаје, које пре свега организује Завод за
интелектуалну својину. Испит који се полаже за регистрованог заступника пред
Заводом, један је од припмера уске специјализације за ову област. По том моделу
могле би се организовати провере знања које би биле услов за поступање у овим
предметима.
11
У питању су личноправна овлашћења која се огледају у праву на признање
ауторства, затим овлашћењу на назначење имена аутора, овлашћење на објављивање
дела, овлашћењу на супротстављање недостојном коришћењу дела као и на заштиту
интегритета дела. Због свега наведеног, ауторско право пружа ову врсту заштите
аутору. По Марковићу и др. реч је о интелектуално-емотивној вези између ауторског
дела и аутора.

интерпретатора је то да титулар права не поседује никаква
моралноправна овлашћења, због тога што он и није духовни стваралац
дела (више о томе: Поповић, 2015, стр. 121). Како би аутор био тај који
искључиво може економски искоришћавати предмете свог дела,
законодавац између осталог прописује и ово кривично дело чији је
објект радње примерак ауторског дела и предмета сродног права. Под
радњом извршења овог кривичног дела сматра се објављивање,
снимање, умножавање или на други начин јавно саопштавање ауторског
дела, интерпретације, фонограма, емисије, рачунарског програма или
базе података. Казна затвора за овај облик може бити изречена и до три
године. Када је реч о другом основном облику тада је ситуција
другачија, јер се ради о стављању у промет тако неовлашћено
објављених примерака дела. Под радњом извршења овог облика
подразумева се стављање у промет умножених примерака ауторског
дела на неовлашћен начин, а такође и интерпретације, фонограма итд.
Објект радње представљају примерци ауторског дела који се налазе на
неком носачу, попут, рецимо, ЦД-а. Поента је да на том носачу постоји
уграђено неко ауторско дело или дело сродног права. За овај став је
предвиђена идентична казна као за претходни. Уколико постоји намера
да се себи или другом прибави имовинска корист, те из тог разлога дело
буде учињено, законодавац је предвидео распон казне затвора од шест
месеци до пет година, и то је прописано ставом 3. Што се тиче
производње, увоза, стављања у промет, продаје, давања у закуп,
рекламирања у циљу продаје или давања у закуп или држања у
комерцијалне сврхе уређаја или средстава чија је основна сврха или
претежна сврха елиминисање, заобилажење или осујећивање
технолошких мера које су у функцији превенције кршења ауторских
права као и сродних права, као и коришћење тих средстава и уређаја са
циљем да се повреде поменута права, законодавац прописује санкцију у
виду новчаног кажњавања или казне затвора до три године. Предмети из
поменутих ставова се одузимају и уништавају.
Чланом 200 КЗ-а, предвиђено је кажњавање онога ко
неовлашћено уклони или измени електронску информацију о ауторском
или сродном праву или стави у промет, или увезе, емитује, и на други
начин јавно саопшти ауторско дело или дело које се штити сродним
правом са ког је измењена или уклоњена на недозвољен начин тј. без
овлашћења, електронска информација о правима. Учинилац овог
кривичног дела биће кажњен затвором до три године и новчаном
казном. Објект радње овог кривичног дела јесте таква информација или
ауторско дело или предмет сродноправне заштите са којег је та
информација уклоњена или је измењена. Информација мора бити у
електронском облику. Она се најчешће користи за заштиту рачунарских
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програма, односно софтвера, али и код других облика ауторског дела
или других сродних права која су инкорпорисана у таквим примерцима
који технички омогућавају уношење електронске информације
(Стојановић, 2012, стр. 591).
Сада прелазимо на анализу кривичних дела која за предмет
заштите имају права индустријске својине, која смо на самом почетку
рада спомињали код прегледа права интелектуалне својине. Заштита
коју уживају проналазачи над проналаском назива се патент. Патент
представља правно заштићени проналазак, и реч је о настанку права у
строго формалном управном поступку пред органом управе, те ова
права спадају у права индустријске својине. У питању је право које се
признаје за проналазак из било које области технике, који је нов, који
поседује инвентивни ниво и који је применљив у индустрији. Сам
предмет проналаска, за који се жели остварити заштита, може бити
производ поступка, примена поступка и примена производа. Такође,
може бити и производ који се састоји од биолошког материјала или који
садржи биолошки материјал итд. Ова област је регулисана Законом о
петентима. 12 Повреда проналазачког права је кривично дело предвиђено
чланом 201 КЗ-а. Кривично дело се састоји из четири облика. У првом
облику, под радњом извршења, поставља се више алтернативно
прописаних радњи, које се огледају у неовлашћеној производњи, увозу,
извозу, нуђењу ради стављања у промет, складиштењу, као и
коришћењу у привредном промету производа или поступка заштићеног
патентом.
Овде се јасно уочава да су инкриминисане радње
неовлашћеног располагања патентом, јер титулар иначе може то право
пренети на друга лица, те тада не постоје елементи бића овог кривичног
дела. Казна је новчана или затвор до три године. Ставом 2 прописана је
строжија казна јер се ради о прибављању имовинске користи или
проузроковању штете у износу који прелази милион динара, а све због
извршених радњи из става 1 овог члана. Распон казне је од једне до осам
година затвора. У овом случају, обавезна је одбрана. Став 3 има за циљ
да спречи свакога, ко би док траје дуг поступак за признање патента,
неовлашћено објавио или на други начин учинио доступним суштину
туђег пријављеног проналаска који би требало да буде правно
обухваћен заштитом пре него буде објављен, како то прописује Закон о
патентима. Учинилац ће се казнити новчаном казном или казном
затвора до две године. Четврти став прописује као инкриминисану
радњу, неовлашћено подношење пријаве патента или у тој пријави
ненавођење проналазача или лажно навођење проналазача. Казна за ово
дело је предвиђена у распону од шест месеци до пет година затвора.

Члан 202 КЗ-а, прописује заштиту права које се тиче спољашњег
изгледа индустријског или занатског производа. Спољашњи изглед
производа подразумева укупан визуелни утисак који производ оставља
на информисаног потрошача или корисника. Реч је о дизајну производа
који је као такав правно заштићен у строго формалном управном
поступку који се води пред Заводом за интелектуалну својину
Републике Србије. Уколико неко на свом производу, који би пустио у
промет без дозволе титулара права, употреби такав дизјан који је
заштићен, казниће се новчаном казном или затвором до три године.
Ставом два се инкриминише радња идентична оној код кривичног дела
из члана 201 КЗ-а, која се тиче објављивања садржине из пријаве која је
поднесена Заводу за интелектуалну својину, а наравно такво изношење
буде учињено на недозвољен начин. Поступак заштите дизајна
индустријског производа регулисан је Законом о правној заштити
индустријског дизајна. 13 Суду на располагању стоји могућност
изрицања новчане казне или казне затвора до три године када је реч о
ставу 1. За став 2 је предвиђена новчана казна или казна затвора до једне
године. Учинилац се кажњава и ако на свом производу у промету
неовлашћено употреби туђи пријављени дизајн у целости или
делимично. Овде се ради о заштити права из пријаве која је поднета
Заводу за интелектуалну својину, јер поступак испитивања траје
неколико месеци, те док поступак траје, и уколико се испостави да су
сви услови испуњени и орган поступка призна право, титулару се
признају права од датума подношења пријаве, те се сматра да је имао
правни интерес од тог датума, самим тим је био овлашћен да поднесе
кривичну пријаву.
Кривично дело, које не спада у групу кривичних дела против
интелектулне својине из главе двадесете Кривичног законика, али је
дефинитивно кривично дело чији је заштитни објект право
интелектуалне својине, је кривично дело из члана 233 КЗ-а, које носи
неовлашћена употреба туђег пословног имена и друге посебне ознаке
робе или услуга. Оно је сврстано у групу кривичних дела против
привреде иако по правној природи спада у групу кривичних дела против
интелектуалне својине. Њиме се не санкционише само повреда права
интелектуалне својине, већ је битно да се повреда права врши са
намером да се потрошачи доведу у заблуду, те имајући у виду да се на
такав начин поступа нелојално на тржишној утакмици, вероватно је и то
разлог, због чега законодавац сврстава ово кривично дело у групу
кривичних дела против привреде. Норма има за циљ под један, да
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пружи правну заштиту титулару жига. Један од начина диференцирања
истоврсних роба или услуга различитих понуђача је обележавање роба и
услуга речима, словима, сликама, цртежима, њиховим комбинацијама и
другим знаковима. Пошто служе за обележавање роба и услуга, ови
знакови се називају робним или услужним знаковима. Робни и услужни
знакови могу бити регистровани и нерегистровани. Ако су
регистровани, називају се робним или услужним жиговима.
Регистрацијом робног и услужног знака, стиче се субјективно право
индустријске својине (Миладиновић и др., 2013, стр. 609). У складу са
Законом о жиговима, Жиг је право којим се штити знак који у промету
служи за разликовање робе, односно услуга једног физичког или
правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког
лица или правног лица. Жигом се штити знак који се може графички
представити под условом да је подобан за разликовање у промету робе,
односно услуга једног физичког или правног лица од робе, односно
услуга другог физичког или правног. Јасно је да је његова функција
разликовање, отуда и улагања у бренд морају бити заштићена од
нелојалне конкуренције. Под два, овим чланом је инкриминисана и
радња повреде субјективног права географске ознаке порекла. То је
право којим се штите две врсте ознака: имена порекла и географске
ознаке. Име порекла је географски назив земље, региона или локалитета
који служи да означи производ који оданде потиче, чији су квалитет и
посебна својства искључиво или битно условљена географском
средином, која обухвата природне и људске факторе и чија се
производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном
ограниченом подручју. Географска ознака је ознака која идентификује
одређену робу као робу пореклом са територије одређене земље,
региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет,
репутација или друге карактеристике робе суштински могу приписати
њеном географском пореклу. 14 Ово право интелектуалне својине све
чешће добија простор у медијима поготово у контексту придруживања
ЕУ, и неопходности јасног утврђивања својстава робе која је уско везана
са посебним локалитетом и због тог локалитета управо има одређене
карактеристике. Правна питања која се тичу поступка заштите,
одређивања предмета заштите итд., из ове области регулише Закон о
ознакама географског порекла. 15 Што се тиче казни, за став 1 овог члана
законодавац прописује као могућност изрицање новчане казне или казне
затвора до три године. Став 2 предвиђа више алтернативно прописаних

радњи извршења дела, попут производње, набављања, прераде, давања у
закуп складиштења или стављања у промет робе у већој количини или
вредности, а да је у питању роба из става 1 овог члана. За овај став
учинилац се кажњава затвором од шест месеци до пет година. У случају
организовања мреже препродаваца или посредника, као и уколико је
вредност имовинске користи која је прибављена преко милион и петсто
хиљада динара, што је прописано ставом 3, учинилац ће се казнити од
једне године до осам година затвора.
Кривични законик предвиђа и два дела која су међусобно
повезана а могу се учинити путем штампе или других средстава јавног
информисања. У делу одговорност уредника (члан 38) регулише се
правни положај аутора информације и одговорност уредника за
информацију ако је до завршетка главног претреса пред првостепеним
судом аутор информације остао непознат, ако је информација објављена
без сагасности аутора или ако постоје озбиљне сметње за гоњење
аутора. Уредник неће одговарати у наведеним случајевима ако не
постоји његова кривица за погрешно пренету информацију односно ако
се то лице, по општим одредбама Кривичног законика, не може
сматрати учиниоцем кривичног дела. У другом делу – одговорност
издавача, штампара и произвођача (члан 39), извршиоцем дела се сматра
издавач за кривично дело извршено путем публикације, а ако нема
издавача, онда штампар. За кривично дело извршено путем компакт
диска, грамофонске плоче, магнетофонске траке или других аудио
медија, затим филма, дијапозитива, видео снимака и других видео
медија, сматраће се одговорним лицем произвођач. Ако су издавач,
штампар или произвођач правно лице, извршилац је одговорно лице у
том правном лицу (Бесаровић, 2007, стр. 61–62).
За сва кривична дела која смо анализирали гоњење се предузима
по службеној дужности, изузетак је члан 198 КЗ-а, који прописује да се
за став 2 гоњење предузима по предлогу. Предлог оштећеног за
кривично гоњење јесте процесна претпоставка за покретање и вођење
кривичног поступка код ове групе кривичних дела, зато што јавни
тужилац, као иначе овлашћени тужилац за покретање и вођење
кривичног поступка и код ове групе кривичних дела, није у могућности
да покрене кривични поступак уколико претходно оштећени не стави
такав предлог (Бејатовић, 2016, стр. 194). За став 3 члана 198 КЗ-а,
поступак се покреће по приватној тужби као и за кривично дело из
члана 304 КЗ-а, којим је инкриминисана радња неовлашћеног
коришћења рачунарских услуга или мреже. Код кривичних дела за која
се гони по приватној тужби, приватна тужба је главна и једина тужба.
Приватни тужилац је dominus litis. Пo својој правној природи приватна
тужба је процесна претпоставка за покретање и вођење кривичног
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Видети: http://www.zis.gov.rs/prava-is/oznake-geografskog-porekla/najcesca
pitanja.26.html
15
Закон о ознакама географског порекла, Службени гласник РС, бр. 18/10.
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поступка (Бејатовић, 2016, стр. 177). Кривична дела из групе дела
против безбедности рачунарских података нисмо посебно анализирали у
овом раду, јер планирамо да истима посветимо посебну пажњу у неком
од наредних чланака који би за циљ имао свеобухватни приказ повреде
права интелектуалне својине тзв. сајбер криминалом.

intellectual property, and taking into account the economic function which is
part of intellectual property, it becomes clear why it is necessary to introduce
restrictive measures in this area. There is a justified need for the owners of
rights to have an adequate protection so as to stimulate them to further invest
and research, and to protect them from the so–called free riding in the best
possible manner. In other words, intellectual property rights brings order to
the markets and provides guarantees to the owners of rights and those
allowed to use the rights to freely work with them, while the legal and
criminal protection additionally encourages them to create in a safe
environment.

П. ЦВЕТКОВИЋ

ЗАКЉУЧАК
Ефикасна борба против повреда права интелектуалне својине
несумњиво се постиже кривичноправном заштитом. Стављање у изглед
казне затвора, посебно уколико је распон висок, умногоме ће
поколебати сва потенцијална лица која би неовлашћено располагала
туђом интелектуалном својином. Неопходно је да законодавац уврсти
све облике интелектулне својине у Кривични законик, односно да
пропише за повреду сваког од права интелектулане својине које познају
изворни прописи из ове материје, казну затвора и предвиди радње
којима се она повређују као кривична дела у оквиру постојеће главе XX
Кривичног законика. У последње време у биоскопима у Републици
Србији примећујемо да се непосредно уочи пројекције филма на платну
цитирају одредбе Кривичног законика и указује на чињеницу да ће се
свако неовлашћено снимање у току пројекције филма третирати као
радња која је кажњива по закону. Информисаност шире јавности је од
великог значаја. Олако се схвата неовлашћено искоришћавање предмета
интелектуалне својине, у том смислу неопходно је појачати активности
у погледу информисања о последицама, и о значају заштите, јер смисао
одредаба није да до повреде дође, те да се води поступак, већ да се
постигне одређена превентивна сврха у циљу очувања тржишне
функције који интелектуална својина поседује као моћно средство
конкуренције и као тако заштићена пружи подстрека креаторима да
улажу време и ресурсе у производе њиховог ума које би касније
валоризовали на тржишту.
SUMMARY
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS UNDER
CRIMINAL LAW
In this paper, the author presents one of the ways to protect
intellectual property. It addresses legal and criminal protection which is
integrated in system of legal and penal protection of intellectual property. By
analyzing this, according to the author, most efficient manner of protection of
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производе, процесе, складишта и сировине. Заштита
привредних активности Србије (односно АП Војводине) у
ванредним ситуацијама, без обзира на многе иницијативе,
није у довољној мери препозната као интердисциплинаран
проблем, чије решење захтева пажљиву анализу и
примену адекватних мера у пракси. Стога је неопходно
пажљиво анализирати кључне факторе ризика по
пословно окружење, односно истражити утицај који
ванредне ситуације имају на конкурентност привреде.
Прегледом литературе, у раду, установљено је да постоји
већи број студија који садрже поједине индикаторе
повезане са ванредним ситуацијама. Размотрени су
резултати главних студија у свету које према изабраним
критеријумима мере утицај ванредних ситуација на
привредне активности. Извучени су закључци и резултати
најрелевантнијих истраживања у оквиру ове тематике, на
основу којих је могуће дати препоруке и смернице
привредним субјектима Србије (односно АП Војводине)
везано за понашање у ванредним ситуацијама.
Кључне речи: ванредне ситуације, конкурентност,
фактори, правни оквир, управљање ризиком
УВОД
Утицај ванредних ситуација на пословање привредних субјеката
је тема о којој се у Републици Србији поклања врло мала пажња, за
разлику од развијених европских земаља. Ванредна ситуација
проузрокована поплавама из 2014. године је показала све своје
негативне ефекте, укључујући и негативне поремећаје у привреди.
Типичан пример представља поплава угљенокопа у Колубари, када је
дошло до обустављања производње угља намењеног „Термоелектрани
Никола Тесла“. На овај начин, било је угрожено снабдевање
електричном енергијом у целој земљи, а Република Србија је одређени
период морала да увози велике количине угља (из земаља у окружењу),
како би надоместила немогућност експлоатације домаћег угља из
колубарског басена.
Поменути случај је показао да постоје бројни недостаци у
систему одбране од поплава у нашој земљи. Примера ради, у земљама
Европске уније постоји Европски систем упозорења на поплаве,
развијен да омогући европски преглед текућих и прогнозираних поплава
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до десет дана унапред, доприносећи тако бољој заштити грађана Уније.
Партнери овог система су националне и регионалне хидролошке
службе. Поред наведеног система, постоји и посебан Координациони
центар за одговор на ванредне ситуације, који прикупља и анализира у
реалном времену информације о катастрофама, прати опасности,
припрема планове за распоређивање стручњака, тимова и опреме,
спроводи широк спектар активности превенције и припреме, од
подизања свести на терену, до вежби које симулирају одговор на
ванредну ситуацију. Не треба занемарити ни значај примене стандарда
ISO 22301:2012 Системи управљања континуитетом пословања, који се
увелико примењује у пословању у земљама Уније, за разлику од Србије,
где он још увек званично није ни преведен.
Разуме се, управљање ванредним ситуацијама, односно
обезбеђење континуитета пословања не може бити резервисано само за
правну регулативу и стандарде у пословању, већ мора бити у вези и са
одговарајућим етичким постулатима (Geale, 2012) 3. Ово је посебно
значајно с обзиром на чињеницу да се вести о катастрофама врло брзо
дистрибуирају и достижу ширу публику (Alexander, 2006), па у складу с
тим, постоји глобална потреба да се идентификују како тренутни, тако и
будући ризици (Briceno, 2004). У Републици Србији, односно АП
Војводини, обим партнерства између државе и власника приватног
капитала је још увек на ниском нивоу, али постоји неколико позитивних
примера, посебно у ванредним ситуацијама, у којима је овај сектор имао
значајну хуманитарну улогу. Области које компаније треба да размотре
у екстремним временским догађајима обухватају њихова тржишта,
просторије, људе, информационе технологије и безбедност података,
добављаче, логистику и испоруку, производе, процесе, складишта и
сировине (Radovic et al., 2012).
На пример, карактеристична дешавања која су додатно указала
на потребу адекватног одговора на угрожавање пословања јесу она у
источним крајевима Србије и у АП Војводини у периоду од 26. јануара
до 04. фебруара 2014. године. Тада је кошава стварала снежне сметове и
3
Неки од правних стандарда од значаја за ову проблематику су: 1) British Standards
Institute: BS 25999, Parts 1 and 2; 2) PAS 56:2003 Guide to Business Continuity
Management, British Standard; 3) National Fire Protection Association: NFPA 1600:2010;
4) Australia/New Zealand Standard AS/NZS 5050; 5) Singapore Standard SS540; 6)
Canadian Standard: CSA Z1600; 7) Government of Japan BCP Guideline. Такође, постоји и
читава „лепеза“ различитих прописа од значаја за управљање континуитетом
пословања, као што су различити водичи, оквири, односно најбоље праксе. Посебно је
значајан и стандард ISO 22301:2012 – Системи управљања континуитетом пословања.
О овоме видети: Домазет, С., Правна регулатива у вези са ванредним ситуацијама у
АП Војводини, Пословна економија: часопис за пословну економију, предузетништво и
финансије, 2015, бр. 2, Vol. 17, стр. 413–432.
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изазвала саобраћајни колапс у АП Војводини. Због снега и јаког олујног
ветра теретни саобраћај из правца Румуније и Мађарске био је забрањен,
као и пловидба Дунавом. Министарство унутрашњих послова
саопштило је да су услед јаког ветра били најугроженији путни правци у
Средње-бaнaтском, Јужно-бaнaтском, Јужно-бaчком и Брaничевском
упрaвном округу, док је ванредна ситуација била нa снази у Зрењанину,
Панчеву, Кањижи и Бачкој Тополи. Нa прузи Пaнчево-Вршaц због
сметова и снежних наноса железнички саобраћај је пет дана био у
прекиду. Наноси снега (помешани са песком донетим ветром из
Делиблaтске пешчaре) нa појединим местима нa тој деоници пруге
достизали су висину и до шест метара (Зарић, 2014). На овај начин,
онемогућено је адекватно пословање привредних субјеката, посебно на
пољу логистике и испоруке, али и производње. Због тога су поједини
привредни субјекти претрпели значајне штете у пословању.
У креирању овог рада аутори полазе од хипотезе да угроженост
од последица ванредних ситуација у великом обиму утиче на
конкурентност привредних субјеката у Србији (односно АП Војводини)
и самим тим на њен економски развој. Тема конкурентности је у
економији глобалне заједнице постала приоритет, иако је прате многе
непознанице. Она се квантификује, мери на различите начине, а
најприхватљивији у науци и пракси су Извештај о глобалној
конкурентности у издању Светског економског форума и Извештај
Светске банке о лакоћи пословања (Doing Business). Мерење нивоа
конкурентности земље употребом већег броја индикатора омогућава
реалније сагледавање фактора који одређују економски успех и
унапређују квалитет живота (Пенев, 2015).
Заштита привредних активности Србије (односно АП Војводине)
у ванредним ситуацијама, без обзира на многе иницијативе, није у
довољној мери препозната као интердисциплинаран проблем, чије
решење захтева пажљиву анализу и примену адекватних мера у пракси
(Јовановић и др., 2015). Доносиоци одлука нису креирали услове да се
стручна јавност укључи у решавање овог проблема, као ни остале
заинтересоване стране, тако да су последице неадекватног одговора на
ванредну ситуацију и довеле до страшног економског губитка у 2014.
години (Радовић и др., 2016). Стога је неопходно пажљиво анализирати
кључне факторе ризика по пословно окружење, односно истражити
утицај који ванредне ситуације имају на конкурентност привреде.
У тексту који следи, биће размотрени кључни фактори ризика за
пословно окружење, као и мерење утицаја последица ванредних
ситуација на конкурентност.
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Конкурентност се може дефинисати у односу на способност
једне економије да привуче и задржи предузећа у некој активности са
стабилним или растућим уделом на тржишту, одржавајући или
повећавајући стандард живота онима који учествују у томe (Storper,
1997). Организација за економску сарадњу и развој (OECD) је
предложила да конкурентност треба схватити као: „Способност
компаније, индустрије, региона, нације или региона да стварају док су
изложени међународној конкуренцији“ (Hatzichronoglou, 1996). Светски
економски форум дефинише конкурентност као „скуп институција,
политика и фактора који одређују ниво продуктивности земље. Ниво
продуктивности, са друге стране, представља одрживи ниво
просперитета који може једна економије да достигне“ (Schwab, 2009, pp
492). „Економија је конкурентна ако њено становништво може да ужива
високи и растући стандард живота, високу запосленост на једној
одрживој основи. Прецизније, ниво привредне активности не би требало
да проузрокује неодрживост равнотеже привреде, нити би требало да
угрози добробит будућих генерација“ (European Commission, 2000).
Међутим, мерење конкурентности, није лак задатак и, као што
показују индикатори националне конкурентности, не може се сузити
само на појмове као што су бруто национални производ и
продуктивност. Слично, област конкурентности не може бити измерена
рангирањем било које променљиве самостално, пошто је она резултат
сложених интеракција између улаза, излаза и фактора резултата.
Република Србија подложна је опасностима од природних
катастрофа, укључујући поплаве, клизишта, суше, земљотресе, пожаре и
сл. Процене показују да је око 1,57 милиона хектара земље у
потенцијалној опасности од поплава, посебно у Војводини на северу,
као и део равница источно од Београда. Ризичне области обухватају око
30% пољопривредног земљишта, 512 већих насеља, 515 индустријских
постројења, 4.000 км путева и 680 км железничких пруга. Током
последњих 15 година, Србија је више пута погођена средњим и великим
поплавама и стварањем клизишта (European Commission 2014). У априлу
2006. године, на пример, Дунав и његове притоке достигао свој највиши
ниво у последњих 100 година због тешких падавина. То је довело до
јаких поплава у различитим општинама у Војводини и централној
Србији. Погођено је више од 225.000 хектара, а процењује се 11.000
људи расељено или остало без домова. Укупна штета од последица
поплава процијењена на 35,7 милиона евра. Годину дана касније, у
новембру 2007. године, масивне поплаве погодиле се југ земље. Слични
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догађаји су се десили 1999., 2001., 2002., 2005., 2009. и 2010. године
(European Commission 2014). До најразорнијих догађаја дошло је у мају
2014. гоине, када је услед обимних поплава десетине људи изгубило
живот, губитке штета и губици процењени су на преко 2 милијарде
долара. Овим се Србија попела на прво место према Глобалном индексу
ризика од климатских промена (The Global Climate Risk Index).
У извештају Европске комисије из 2014. о стању у Србији након
поплава истиче се да је дељење и преношења података од значаја за
упозоравање од ванредних ситуација међу актерима у Србији је и даље
ограничено. Активностима процене ризика бави се неколико
институција, док ниједна агенција није самостална. Неопходно је
остварити јачање институционалних механизма и подстицати дељење
просторних података и других информације од значаја о ризичним
ситуацијама међу заинтересованим странама. Такође, упркос лошем
искуству Србије са нежељеним ефектима природних појава, укупан
фискални и економски утицај ових догађаја није систематски
испитиван, наводи овај извештај (European Commission 2014).
Међународно искуство показује да немогућност да се квантификује
проблем често води до потцењивања пуног ефекта на економију.
Увођење стандрда попут ISO 22301:2012 међу војвођанским
компанијама допринело би јачању спремности правилоног реаговања у
случејавима ванредних ситуација, чиме би се потенцијални губици
свели на минимум. Нажалост, тренутна ситуација показује да свега
неколицина привредних субјеката има сертификован овај стандард
квалитета.
Република Србија подложна је опасностима од природних
катастрофа, укључујући поплаве, клизишта, суше, земљотресе, пожаре и
сл. Процене показују да је око 1,57 милиона хектара земље у
потенцијалној опасности од поплава, посебно у Војводини на северу,
као и део равница источно од Београда. Ризичне области обухватају око
30% пољопривредног земљишта, 512 већих насеља, 515 индустријских
постројења, 4.000 км путева и 680 км железничких пруга. Током
последњих 15 година, Србија је више пута погођена средњим и великим
поплавама и стварањем клизишта (European Commission 2014). У априлу
2006. године, на пример, Дунав и његове притоке достигао свој највиши
ниво у последњих 100 година због тешких падавина. То је довело до
јаких поплава у различитим општинама у Војводини и централној
Србији. Погођено је више од 225.000 хектара, а процењује се 11.000
људи расељено или остало без домова. Укупна штета од последица
поплава процијењена на 35,7 милиона евра. Годину дана касније, у
новембру 2007. године, масивне поплаве погодиле се југ земље. Слични
догађаји су се десили 1999, 2001, 2002, 2005, 2009. и 2010. године

(European Commission 2014). До најразорнијих догађаја дошло је у мају
2014. године, када је услед обимних поплава десетине људи изгубило
живот, губитке штета и губици процењени су на преко 2 милијарде
долара. Овим се Србија попела на прво место према Глобалном индексу
ризика од климатских промена (The Global Climate Risk Index).
У извештају Европске комисије из 2014. о стању у Србији након
поплава истиче се да је дељење и преношења података од значаја за
упозоравање од ванредних ситуација међу актерима у Србији је и даље
ограничено. Активностима процене ризика бави се неколико
институција, док ниједна агенција није самостална. Неопходно је
остварити јачање институционалних механизма и подстицати дељење
просторних података и других информације од значаја о ризичним
ситуацијама међу заинтересованим странама. Такође, упркос лошем
искуству Србије са нежељеним ефектима природних појава, укупан
фискални и економски утицај ових догађаја није систематски
испитиван, наводи овај извештај (European Commission 2014).
Међународно искуство показује да немогућност да се квантификује
проблем често води до потцењивања пуног ефекта на економију.
Увођење стандрда попут ISO 22301:2012 међу војвођанским
компанијама допринело би јачању спремности правилног реаговања у
случајевима ванредних ситуација, чиме би се потенцијални губици
свели на минимум. Нажалост, тренутна ситуација показује да свега
неколицина привредних субјеката има сертификован овај стандард
квалитета.
Поглавље се бави истраживањем утицаја који ванредне ситуације
имају на конкурентност привреде градова, региона и држава. Прегледом
литературе установљено је да постоји већи број студија који садрже
поједине индикаторе повезане са ванредним ситуацијама. У наставку је
дат преглед главних студија које према изабраним критеријумима мере
утицај ванредних ситуација на привредне активности.
1. Индекс конкурентности градова 2025 (Hot spots 2025 –
Benchmarking the Future Competitiveness of Cities), који издаје
Economist Intelligence Unit, упоређује конкурентност 120 градова широм
света у два различита временска периода, данас и 2025. године на
основу 32 изабрана индикатора. Индикатори су тематски разврстани у
факторе којима су у зависности од њихове важности додељене тежинске
величине према следећем редоследу: јачина економије 30%, физички
капитал и финансијска независност 10%, институције и људски капитал
15%, глобални утицаји 10%, социјални и културни аспекти 5% и
животна средина и природне катастрофе 5% (Economist Intelligence Unit,
2013).
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У циљу одржавања високе атрактивности града као места за
живот и пословне активности, у посебан фактор од значаја издваја се
животна средина и природне катастрофе. Фактор мери утицај политике
заштите животне средине на конкурентност града. Значајност
произилази из чињенице да лоше управљање у овој области може да
доведе до природних катастрофа које би могле штетно да утичу на
живот и привредно пословање урбане средине. Квалитет животне
средине мери се индикаторима у три области: (1) квалитет воде (2)
квалитет ваздуха (3) стратегија одлагања отпада основу EIU 2010
Индекса зелених градова (Green Cities Index). Индикатор који рангира
опасност од природних катастрофа састоји се од квантитативних
показатеља стања и стратегија у превенцији загађености града, као и
показатеља који мере изложеност анализираних градова природним
катастрофама и утицају климатских промена. Процене се добијају на
основу резултата мерења неколико институција UN University Institute
for Environment i Human Security (UNU_EHS), the Alliance Development
Works/Bündnis Entwicklung Hilft i The Nature Conservancy (TNC).
2.
Глобални
индекс
конкурентности
(The
Global
Competitiveness Report) мери конкурентност 140 држава у различитим
фазама привредног развоја на основу индикатора који су подељени у 12
категорија. Резултати се темеље на анкети привредника из 14.000
компанија широм света и статистичким подацима у претходне две
године. Још од Адама Смита и његовог истраживања из 1776. године,
економисти су идентификовали, теоријски и емпиријски, десетине
могућих макро и микро фактора продуктивности који утичу на
просперитет и ниво раста економије (World Economic Forum, 2015).
Meђутим, како извештај из 2015. године наводи, у претходној
деценији све више добијају на утицају фактори попут макроекономске
стабилности, фактори борбе против корупције, безбедности и
тероризма, поред досадашњих као што су образовање, здравље, правна
регулатива, финансијски развој, ефикасно коришћење талента, величине
тржишта, учешће жена у радној снази, коришћење модерних техника у
производњи и дистрибуцији, и слично. Насиље, рекетирање,
организовани криминал, тероризам представљају значајне демотиваторе
за стране директне инвестиције и економске трансакције. Терористички
напади могу да проузрокују ванредне ситуације које доносе штету
пословању и доприносе ремећењу тржишних односа те могу да буду
кључни фактори због којих би одређене компаније одустале од
пословања у земљама које су на мети оваквих напада. У Табели 1. дат је
преглед индикатора повезаних са сектором безбедности чији резултати
утичу на укупну конкурентност једне државе према овом истраживању.
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Табела 1. – Фактори безбедности у склопу подиндекса Институције
Фактори у склопу
подиндекса
Институције
Трошкови за
пословање услед
криминала и насиља
Стопа убистава
Трошкови за
пословање услед
организованог
криминала

Опис индикатора
У вашој држави до које мере
криминалне радње имају
негативан утицај на
пословање компанија? [1 =
висок утицај; 7 = никакав]
Светски економски форум
Број убистава на 100.000
људи
У вашој држави до које мере
организовани криминал има
негативан утицај на
пословање компанија? [1 =
висок утицај; 7 = никакав]
Светски економски форум

Индекс терористичних
напада

Просек броја жртава
тероризма (повреда и смртних
случајева) и броја
терористичких напада,
нормализовани на скали од 1
до 7

Поузданост
полицијских служби

У вашој земљи, у којој мери је
могуће ослонити се на
полицијске службе у погледу
спровођења реда и закона? [1
= није могуће; 7= могуће је у
потпуности]

Извор

Резултати анкетирања
експерата, Светски
економски форум
Канцеларија УН-а за
криминал
Резултати анкетирања
експерата, Светски
економски форум
Светски економски
форум; Државни
конзорцијум за
проучавање тероризма
и Одговора на
тероризам (National
Consortium for the Study
of Terrorism and
Responses to Terrorism
(START))
Резултати анкетирања
експерата, Светски
економски форум

Извор – World Economic Forum (2015), The Global Competitiveness
Report 2015–2016. World Economic Forum, Geneva.
3. Глобални индекс тероризма (Global Terrorism Index) –
Студија пружа детаљну анализу промена у трендовима у тероризму од
2000. године, за 162 земље. Испитан је низ социо-економских
индикатора како би се утврдило који од њих имају највећу повезаност са
тероризмом. У 2014. укупан број умрлих услед терористичких
активности порастао је за 80 одсто у односу на претходну годину, што
представља највећи годишњи раст у последњих 15 година. Број умрлих
порастао је од 3.329 у 2000. години на 32.685 у 2014. (The Institute for
Economics and Peace (IEP), 2015).
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Трошак за државу проузрокован тероризмом порастао је за 61
одсто у 2014. години у односу на претходну на 52.9 милијарди долара,
наводи се у истраживању. Ипак, прецизно квантификовање новчаних
губитака услед тероризма је тешко за израчунавање. На пример, студије
које дају процене трошкове напада 11. септембра дају резултате
економских губитака у распону 109 милијарди до 35 милијарди
америчких долара. Овакве варијације узрокују индиректни трошкови
који се тешко процењују, попут утицаја на будуће привредне
активности, улагање у безбедносне подршке и управљање ванредним
ситуацијама, и слично. Слика 1. приказује процену губитка у односу на
укупан БДП Ирака услед терористичких активности од 2005. до 2014.
године. Може се уочити да се годишњи трошак тероризма попео на 159
милијарди USD у 2014. години од 2005. године (The Institute for
Economics and Peace (IEP), 2015).

различитих сектора и различитих величина. Ризици повезени са
утицајем ванредних ситуација рангирани су у првих 10 (Aon Global Risk
Consulting, 2015). Међу њима се могу издвојити:
Прекид пословних активности – До прекида пословних
активности обично долази услед природне катасрофе или терористичког
напада као ванредне ситуације која утиче на многе привредне
активности, али и услед пожара, прекида струје или претњама бомбом.
Како у данашњем пословању ланци снабдевања постају све више
глобалног карактера, овакви поремећаји могу изазвати велике штете и
опасне последице. Овоме још више доприносе правци савременог
менаџмента који у фокус стављају смањење залиха (just in time, lean
концепт) показује истраживање. Стога је важно да организације
ефикасно управљају ризицима од идентификације, процене претње за
пословање, као и да процене могућности њиховог ублажавања.
Извештај показује да осигурање може да покрије физичку имовину и
оперативне губитке али тешко може надокнадити губитак тржишног
удела и репутације, пад поверења инвеститора, као и пад цена акција
проузроковане прекидом пословних активности.
Оштећење имовине – Брз економски развој током протекле три
деценије привлачи милионе људи да крену у миграцију ка градским
срединама. Тренутно, више од половине светске популације живи у
урбаним срединама, од којих се већина налази дуж обала мора и већих
река. Међутим, многи од ових чворишта економских активности налазе
се у опасности од земљотреса или екстремних временских прилика.
Први пут овим истраживањем 2015. године, имовинска штета се
појавила на врху листе 10 ризика. Иако је превенција од штетних исхода
порасла са 73 одсто у 2013. на 81 одсто у 2015. години, проценат
компанија које су пријавиле губитке прихода у последњих 12 месеци је
такође порастао, са 22 у 2013. на 36 у 2015. години. У Јужној Америци,
где су губици од природних катастрофа у односу на БДП у протеклих
пет година највећу у односу на друге делове света, имовинска штета је
број три на листи ризика, показује ово истраживање (Aon Global Risk
Consulting, 2015).
5. Студија АФП Истраживање ризика (AFP Risk Survey), коју
публикује Association for Financial Professionals у сарадњи са Marsh &
McLennan Companies Global Risk Center, објашњава предвиђање зарада и
управљања ризицима у пословном окружењу као изазов за финансијске
саветнике. Истраживање обухвата анкетирање финансијских саветника
који треба да оцене најопасније актуелне ризике и начине за њихово
санирање.
Окружење у којем се ради данас огледа се у непредвидивости и
нестабилности. Протекла година (2015) била је обележена глобалним
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Слика 1 – Процена губитка у односу на укупан БДП Ирака услед
терористичких активности

Извор – The Institute for Economics and Peace, 2015.
4. Истраживање Глобалог менаџмента ризика (Global Risk
Management Survey) - Мерење и управљање укупним трошковима
компаније услед ризика обухвата калкулацију трошкова трансфера
ризика (премија осигурања), трошкова задржавања ризика (губици и
трошкови прилагођавања), и спољни (брокери, консултанти и други
посредници) и интерни (особље и остало) трошкови управљања
ризиком.
У представљеном истраживању, испитаници су замољени да
рангирају највеће ризике са којима се суочавају њихове компаније. У
испитивању је учествовало преко 1400 компанија широм света из
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кризама као што су мигрантска криза или терористички напади широм
света. Велики број фактора ризика може утицати на зараду компаније.
Финансијски стручњаци анкетирани у овом истраживању, оцењују да ће
најчешћи фактори ризика, у наредне три године, бити
политичка/регулаторна неизвесност (43 одсто испитаника), затим јача
конкуренција (42 одсто) и задржавање поверења клијената (40
процената). У 2015. години, као фактори неизвесности зараде
компанија, најчешће се наводе финансијски фактори (нпр. кредит,
ликвидност, каматна стопа, инфлација) што наводи 25 одсто
испитаника, затим утицај спољних фактора: (регулаторни механизми,
природне катастрофе) (22 посто), као и квалитет робе (19 одсто)
(Association for Financial Professionals, 2015).
6. Глобални индекс ризика од климатских промена (The
Global Climate Risk Index (CRI)) анализира у којој мери земље су
погођене под утицајем временских непогода као што су олује, поплаве,
топлотни таласи, и слично. Извештај се бави штетним ефектима које
овакви догађаји изазивају у смислу утицаја на живот људи, као и на
пословање и привредне активности. Подаци су добијени из Минхенске
статистичке базе специјализоване за катастрофалне догађаје на светском
нивоу Re NatCatSERVICE. Најновији подаци доступни у 2014. години и
из периода од 1995. до 2014. године су узети у обзир. Најјаче погођене
земље у 2014. години биле су Србија, Исламска Република Авганистан,
као и Босна и Херцеговина. За период од 1995. до 2014. године
Хондурас, Мјанмар и Хаити имају највиши ранг (Kreft et al, 2015).
Између 1995. и 2014. године, више од 525.000 људи умрло
широм света са губицима више од 2,97 билиона долара (у паритету
куповне моћи) који су настали као директан резултат преко 15.000
екстремних временских прилика. Екстремне временске непогоде у
југоисточној Европи средином маја 2014. године изазвале су губитке и
штету од преко две милијарде долара у Србији. У Босни и Херцеговини
поплаве и преко 3.000 клизишта узроковале су расељавање преко 90.000
људи, као и велику штету, највише по БДП-у 2014. години. Тешке
поплаве погодиле су и источну Бугарску у јуну 2014. године, када је
погинуло најмање десетак људи и дошло до појаве негативних ефеката
за пољопривреду и туристички сектор. Табела 2. приказује првих пет
најугроженијих земаља Европе према Глобалном индексу ризика од
климатских промена за 2014. годину, из које се може видети да Србија
заузима прво место, док је земље региона прате.
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Табела 2. – Првих пет најугроженијих земаља Европе према Глобалном
индексу ризика од климатских промена за 2014. годину
Укупан
ранг
индекс
а

Држава

1

Србија

3

Босна и
Херцеговина
Бугарска
Словенија
Хрватска

6
22
25

8,17

59

0,824

Апсоплутни
губици у
милионима
долара у
паритету
куповне
моћи
3300,307

11,50

26

0,672

3584,776

9,3617

13,83
35,50
37,50

31
2
3

0,430
0,097
0,071

2383,604
770,301
1120,213

1,8463
1,2514
1,2625

CRI
резулт
ат

Број
умрл
их

Број
умрлих
на 100
000
становн
ика

Извор – The Global Climate Risk Index (CRI)

Губици
по
јединици
бруто
домаћег
производ
а (БДП)
3,4435

Глобални индекс ризика од климатских промена у свом
истраживању узима у обзир 4 индикатора на основу којих се врше
процене штетних последица проузрокованих ванредним ситуацијама у
домену климатских промена. У те индикаторе спадају:
1. Број умрлих услед природне катастрофе,
2. Број смртних случајева на 100.000 становника услед природне
катастрофе,
3. Апсоплутни губици у милионима долара у паритету куповне
моћи, као и
4. Губици по јединици бруто домаћег производа (БДП) услед
природне катастрофе.
Укупан ранг и вредност индекса сваке земље добијен је из
просечне оцене рангирања земље у све четири категорије према
следећем пондерисању: број умрлих, 1/6; број смртних случајева на
100.000 становника, 1/3; апсолутни губици у паритету куповне моћи,
1/6; губици по јединици БДП-а, 1/3 (Kreft et al, 2015).
7. Светски економски форум – Глобални извештај о
ризицима (World Economic Forum – The Global Risks Report) –
Глобални ризици се материјализују на нове и неочекиване начине и
постају неизбежани, као и њихове последице по људе, институције и
економију. Овај извештај дефинише „глобални ризик“ као неизвесни
догађај са условом да, ако се деси, може да изазове значајан негативан
утицај за неколико земаља или индустрија у наредних 10 година. На
основу ове дефиниције, ове године идентификовано је 29 глобалних
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ризика и груписано у пет категорија: економски, ризик заштите животне
средине, геополитички, друштвени и технолошки, од којих већина њих
може довести до ванредне ситуацији у држави, региону или општини.
На основу ових резултата, еминентни стручњаци Светског економског
форума, процењују могуће ризике за пословање сваке земље у наредних
десет година (World Economic Forum, 2016).
ЗАКЉУЧАК
У погледу тешке економске ситуације, глобална конкурентност је
постала оштрија, док је потреба да се остане конкурентан на светском
тржишту постала важнија. Фокус је на образовању, истраживању и
развоју и иновацијама, јер се сматрају као важан извор одрживог раста,
али и екологији, заштити животне средине и енергетској ефикасности.
Ванредне ситуације могу проузроковати огромне штете привредним
субјектима, али и значајне штете по животну средину (Домазет и др.,
2016). Самим тим, може доћи до нарушавања њихове конкурентске
позиције на тржишту, с обзиром на отежано пословање, односно
немогућност обезбеђења континуитета пословања. У раду је
анализирано седам студија које се баве истраживањем ризика од
негативних ефеката ванредних ситуација на континуитет пословања.
Иако већина њих не даје посебне резултате за Србију, студије које је
обухватају показују недовољно бриге домаћих институција око
правилног управљања пословањем у случају ванредних ситуација.
Глобални индекс ризика од климатских промена рангира Србију као
најкритичнију државу у целом свету у 2014. години у смислу последица
климатских промена, односно неодговорног управљања, приликом
ванредних ситуација, које су се те године изазвале обимне поплаве.
Србија и њена Аутономна покрајина Војводина немају одговарајуће
механизме да се припреме и суоче са негативним последицама
ванредних ситуација у смислу заштите животне средине али и одрживог
пословања привреде. У циљу унапређења регулатива и механизама
управљања ризиком, у поменутим ситуацијама, неопходно је у већој
мери увести стандарде квалитета континуираног пословања ISO
22301:2012, међу компанијама које послују у Србији.

SUMMARY
INFLUENCE OF EMERGENCY SITUATIONS ON THE BUSINESS
COMPETITIVENESS
The impact of emergencies on the business of economic entities is a
topic with very little attention in the Republic of Serbia in contrast to
developed European countries. Emergency situations can cause enormous
damage to businesses, as well as significant damage to the environment.
Consequently, it can cause distortion of their competitive position on the
market, difficulties on the business, or the inability to ensure business
continuity. Areas that companies need to consider in extreme weather events,
including their markets, are facilities, people, information technology and
data security, suppliers, logistics and delivery, products, processes,
warehouses and raw materials. Protection of economic activities of Serbia
(and AP Vojvodina) in emergency situations, regardless of the many
initiatives, is not sufficiently recognized as an interdisciplinary problem,
whose solution requires careful analysis and application of appropriate
measures in practice. Therefore, it is necessary to carefully analyze the key
risk factors to the business environment, and to explore what kind of impact
emergency situations have on the competitiveness of the economy. In a
review of literature, in the paper, it was found that there are a number of
studies that contain certain indicators related to emergency situations. The
results of major studies in the world which, according to selected criteria,
measure the impact of emergencies on economic activity are discussed. The
conclusions are drawn and the results of the most relevant research in the
context of these topics are given. On its basis it is possible to provide
recommendations and guidance to enterprises in Serbia (and AP Vojvodina)
related to the behavior in emergency situations.
Key words: emergencies, competitiveness, indicators, the legal
framework, risk management
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STP КОНЦЕПТ У ФУНКЦИЈИ ПОВЕЋАЊА
ЕФИКАСНОСТИ И ЕКОНОМИЧНОСТИ У RAPP
MARINE GROUP
САЖЕТАК: Straight Trough Processing је настао као
одговор на проблеме који долазе до изражаја у условима
недовољне повезаности информација из трговинских и
финансијских токова. Примена STP концепта је
најважнија управо у међународној трговини, због тога
што су сви недостаци недовољне интегрисаности управо
у том случају посебно изражени. Међународна трговина
се у традиционалним условима карактерише бројним
мануелним активностима, великим бројем посредника и
документације, мањком документације и великим
губицима. Стандардизација електронских докумената је
веома битна како би се обезбедио њихов ток између
партнера у оквиру финансијског ланца снабдевања. Ефактурисање је концепт који није могуће сповести
независно од осталих процеса у компанији, а услов за

Електронско пословање све више постаје неопходност у
данашњим условима пословања, јер његова неблаговремена примена
значи заостајање и губљење позиције на тржишту. Корпоративно
електронско банкарство се односи на услуге које банке пружају
крупним, пословним и корпоративним клијентима. У услугама
електронског банкарства лежи могућност снижења трошкова
коришћењем интегрисане електронске обраде података. Због тога ће
фокус овог рада бити указивање на неопходност и значај интеграције
информација из предузећа и екстерно.
Предмет истраживања овог рада је идентификација проблема у
области плаћања и анализа ефеката примене концепта директног
процесинга (Straight-Trough-Processing или STP), у оквиру филијала
Rapp Marine Group.
Основни циљ истраживања је приказ практичне примене STP
концепта и сагледавање тренутног степена примене савремених решења
у овој области у компанијама у Норвешкој и Србији. Циљ истраживања
је и формирање адекватних смерница за усвајање и примену са сврхом
повећања укупне ефикасности и економичности Rapp Marine Group.
Хипотезе које се испитују у оквиру овог истраживања су:
Х1: Имплементација STP концепта ће довести до убрзања
информационих трговинских токова.
Х2: Имплементација STP концепта ће довести до смањења
ризика и трошкова пословања и имаће позитивне импликације на
профит обе компаније у оквиру Rapp Marine Group-е.
STP КОНЦЕПТ – STRAIGHT TROUGH PROCESSING
Као кључни елементи електронске трговине и плаћања,
електронска размена података (Electronic Data Interchange – EDI) и
електронски пренос средстава (Electronic Funds Transfer – EFT) су
имплементирани у различитим формама и пословним функцијама, при
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добру и потпуну имплементацију е-фактурисања је
свакако висок квалитет процеса набавке.
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чему је EFT све више потискивао елементе папирних система плаћања
у финансијском сектору, а EDI елементе папирних система у трговини.
EDI је једна од првих технологија која је обезбеђивала тачност и
правовременост информационог (документационог) тока, који прати
физички ток робе и представља саставни део саме трансакције. EFT
представља срж електронских плаћања, а његова функција у
електронској трговини је да обезбеђује размену информација потребних
за пренос монетарних вредности електронским путем.
Применом ових механизама обезбеђује се само ауторизација за
пренос средстава са рачуна купца на рачун продавца. Како се плаћања
врше као компензације или накнаде за пријем роба или услуга, а на бази
информација из одговарајућих документација, у пракси се проблем
одвојености ових области дуго појављује као „мртав чвор” у даљем
унапређивању трговинских процеса. (Вуксановић, 2009, стр. 271)
У индустрији која има STP, системи у свакој фази трговинског
циклуса, почев од пре трговинске анализе и формирања налога, преко
усмеравања и извршења, па све до посттрговинског поравнања су
глатко повезани. (Khanna, 2007, стр. 18)
У циљу превазилажења проблема који су произилазили из
одвојености трговинских токова и токова плаћања, уводи се концепт
директног процесинга или STP (Straight-Trough-Processing). Он се
базира на идеји да се подаци само једном уносе у одређену базу, и да се
из ње користе за потребе процесинга свих фаза и од стране различитих
учесника у процедури електронске трговине. Циљ је да се на бази
смањивања броја уноса података и аутоматизације омогући додатно
повећање ефикасности, смањивање грешака и ризика.
STP се може дефинисати и као иницијатива компанија да у свом
финансијском пословању оптимизују брзину реализације трансакција.
Ово се постиже могућношћу да информације унете електонским путем
могу бити трансферисане из једног у други део у оквиру процеса
електронске трговине и плаћања, без потребе за поновним ручним
уношењем истих информација у више наврата током читавог следа
догађаја
(извор:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm).

да отклони негативне ефекте некомпатибилности појединачних
националних система плаћања, који утичу на конкурентност европске
привреде. Колико је ово важно за европско финансијско тржиште, може
се схватити ако се погледа америчко тржиште са јединственом валутом
и уједначеним системом плаћања, који знатно олакшава пословање и
који плаћања између савезних држава третира као домаћа плаћања. У
Европи егзистирају различити инстументи и стандарди, предузећа
морају да држе различите рачуне за пословање у различитим земљама,
а самим тим имају и веће провизије и трошкове за прекогранична
плаћања.
SEPA има за циљ креирање јединствених процедура и
инфраструктуре за плаћања у евро валути које омогућавају да сва евро
плаћања буду третирана као домаћа плаћања. Као подршка SEPA
пројекту Европска комисија је уклонила законске баријере за
прекограничну интеграцију плаћања кроз имплементацију Директиве о
услугама плаћања (Payment Services Directive – PSD) у новембру 2009.
године (Skinner, 2008, стр. 6).

Б. ЛУКИЋ, С. БАЧЕВАЦ, Д. РОНЧЕВИЋ

SEPA ПРОЈЕКАТ – SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA
Формирање јединственог система плаћања у евро регији (Single
Euro Payment Area – SEPA), је пројекат који је важан не само за земље у
оквиру зоне евра, већ и за остале Европске земље које нису чланице ЕУ,
а користе евро као валуту плаћања у својој земљи. Пројекат има за циљ
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ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ
Електронско фактурисање – e-invoicing је електронски трансфер
информација из факуре између пословних партнера (добављача и
купаца). Е-фактура је суштински део ефикасног финансијског ланца
снабдевања и она повезује интерне процесе предузећа са системима
плаћања. Текуће креирање јединствене зоне плаћања за евро (SEPA)
нуди идеалну основу за успешну европску иницијативу увођења
електронских фактура које би омогућиле уштеде за компаније које се
процењују на око 64,5 милијарди евра по години. 4 За електронске
фактуре је битно да садрже све информације, које садрже фактуре у
папирном облику.
У оквиру примене е-факура развијен је и рачуноводствени токен
(симбол), чија је сврха да омогући аутоматско генерисање и снимање
уноса у рачуноводствене књиге. Ово је веома важан концепт али веома
тежак за примену, јер вођење књига не подразумева само уношење
количина, већ рачуновође бирају рачуне на којима се књижи одређена
ставка и одлучују о начину извештавања и другим опцијама. Стога није
лако аутоматизовати вођење књига засновано на е-фактури, која
углавном садржи 90% информација које су потребне. Осталих 10%
информација које су неопходне треба да обезбеди увођење
4

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm
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рачуноводственог токена, који би садржао рачуноводствене
информације и чијим би се прослеђивањем у рачуноводствени сектор
могло аутоматизовати вођење книга.
Пракса у нордијским земљама је показала да је за предузећа
битно да прелаз на нови систем не захтева додатне инвестиције, јер се
фактуре шаљу у банку као фајлови. Конкетно решење се базира на
употреби XML формата (за сопствене комитенте, друге банке,
оператере) или штампање за примаоце који нису електронски
оспособљени. (Nicolas, 2008, str. 9) Такође, многе банке су успешно
обавиле различите нивое виртуелизације у својој ИТ инфраструктури.
Комбинација виртуализације и рачунарских мрежа омогућава три
пословне користи: чини општу ИТ инфраструктуру флексибилнијом и
једноставнијом, ствара приступ софтверским и хардверским ресурсима
кроз корисничке интерфејсе без обзира на то где се ови ресурси налазе;
упошљава ресурсе који су били недовољно искоришћени. (Heckl, 2007,
стр. 112–124)

простора за евентуалне исправке. Зато је јасност процедура у овом делу
веома важна за компанију.
У компанији Rapp Hydema свест о важности процедура за еплаћања је на вишем нивоу него у Rapp Zastavi. У оквиру ERP система
Rapp Hydeme постоји списак процедура у електронској форми, како за
плаћања тако и за друге активности, који доста олакшава обављање
плаћања и смањује зависност од једне особе у том послу.
У Rapp Hydemi велики део домаћих плаћања је аутоматизован,
где се налози не испостављају ручно у банку, него их програм
аутоматски прослеђује на унапред одређени датум, који зависи од
валуте плаћања из фактуре. У изводу банке виде се само приливи по
рачуну, али не и одливи, јер се претпоставља да је на основу
аутоматски прослеђеног налога, банка уредно извршила плаћање
добављачу. Само у ситуацији да исплату према добављачу није могуће
извршити (због недостатка средстава или блокаде добављачевог
рачуна) банка шаље обавештење Rapp Hydemi. Преглед извршених
плаћања је свакако могуће проверити услугом е-банкарства, јер је то
веома важно за анализу cash flow-а и планирање будућих активности.
У Rapp Zastavi процедуре плаћања не постоје у писаној или
електронској форми, па су самим тим и ризици грешака и губитака
већи. Велики део активности плаћања је под контролом једне особе,
која има велику одговорност, па је и процес реализације налога зависан
од њеног присуства. Технички предуслови и свест о могућности
аутоматизације плаћања постоје, али Rapp Zastava још увек не жели на
тај начин да плаћа рачуне, због недостатка ликвидности, али и због
чињенице да се велики део обавеза измирује путем компензација које
захтевају сложеније активности и одговарајуће процедуре.

Б. ЛУКИЋ, С. БАЧЕВАЦ, Д. РОНЧЕВИЋ

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У
RAPP ZASTAVI И RAPP HYDEMI КАО КОМПАНИЈАМА У
ОКВИРУ RAPP MARINE GROUP
Процедуре плаћања у оквиру Rapp Marine Group
За електронско пословање процедуре плаћања су још важније
него у традиционалним условима, јер непоштовање процедура
приликом плаћања у електронском окружењу може имати за последицу
изложеност компаније различитим облицима компјутерског криминала
и ризика.
Процедуре за домаћа плаћања
Што се тиче домаћих плаћања, компаније Rapp Zastava и Rapp
Hydema немају великих проблема и обе компаније се прилагођавају
новим захтевима у погледу електронских плаћања, тј. електронском
начину комуникације са банком преко услуга е-банкарства. У оквиру
домаћих плаћања процедурама треба обухватити начине иницирања
трансакције плаћања, којима се врши давање и прихватање инструкција
(налога) у односу са банком. У овкиру иницирања најважнија активност
је аутентификација учесника и ауторизација трансакције плаћања, јер се
после тих активности врши клиринг и салдирање па више нема
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Процедуре за инострана плаћања
Инострана плаћања су знатно сложенија за процесирање него
домаћа. Разлози за то су законски прописи који се могу разликовати од
земље до земље, различите валуте у којима се врши плаћање, обимнија
документација, већа контрола и мања могућност за стандардизовање и
аутоматизацију.
Што се тиче Rapp Hydeme, њихов проблем у иностраним
плаћањима односи се на тренутну немогућност аутоматизације
плаћања, услед великог броја рачуна са различитим валутама, па су
процедуре за ова плаћања сложене и постоји простор за унапређење.
Код ових плаћања сваку од валута треба повезати са одговарајућим
рачунима, како се не би десило да се плаћање у еврима изврши са
рачуна у норвешким крунама и тако направи губитак. На нивоу Rapp

261
261

STP КОНЦЕПТ У ФУНКЦИЈИ...

СТР 256-273

Zastave исплате према иностранству нису тако честе, јер компанија
углавном извози. И поред тога што је 70% производње намењено
извозу, у овој филијали постоји проблем негативних курсних разлика,
што је последица великих дугова из периода пре преузимања. У Rapp
Zastavi је присутан проблем код прилива из иностранства, где
компанија мора након пријема обавештења о приливу, да пошаље
повратну информацију банци о основу и шифри прилива, па тек онда да
добије та средства на располагање.

и њиме се губи преглед целокупног процеса, као и могућност
адекватног планирања и остваривања попуста кроз плаћања у року. У
сектору набавке Rapp Zastave сви испоручиоци се вреднују по
јединственим критеријумима, али је за уговарање конкретне испоруке,
неопходно одобрење више инстанце, тј. генералног директора.
ERP систем (Enterprise Resource Planning) је информациони
систем који пружа компанијама могућност бољег сагледавања
целокупног пословања као и могућност интеграције и аутоматизације
главних пословних процеса и на тај начин доводи до боље контроле
пословања, бржег одлучивања и редукције трошкова. Одлична страна
ERP система је то што он омогућава да се пословне промене и
активности евидентирају на местима њиховог настанка, па се на тај
начин смањује циркулација папира и време потребно за евидентирање
пословних активности. У оквиру система је могуће сагледати и реалне
трошкове производње зато што су сви трошкови линковима повезани за
радне налоге, тј. за финални производ, па се ти трошкови могу лако
видети из система.
Разлог зашто је ERP систем добра основа за потпуну примену
STP концепта је и то што се у њему чувају информације из продајних и
радних налога, које се касније могу искористити, ако се ради о
типичном производу. Ово је важно за Rapp Marine Group јер је њихова
производња појединачна и производња по поруџини, па сачувани
подаци могу помоћи у предвиђању трошкова и не морају се поново
уносити ако су делови производа исти као у претходном производном
процесу. Ово електронско архивирање историјских података, може
донети предности, уколико би биле формиране заједничке базе
података за више пословница у оквиру Rapp Marine Group. На тај начин
би се преносила важна искуства како у сектору производње тако и
сектору плаћања. У сектору плаћања ERP системи и њихови креатори
треба да допринесу већем степену стандардизације у односу банака и
компанија, кроз развој и подршку одговарајућих формата за иницирање
плаћања и електронско измирење.
Процес креирања јединствених стандарда и формата који се
користе не зависи само од Rapp Marine Group, већ од сарадње
компаније са свим стејкхолдерима. Зато је у циљу боље интеграције
свих сектора пословања пожељно имати у виду неопходност
повезивања са партнерима дуж целокупног ланца снабдевања, јер када
се добије увид у производњу добављача и распоред испоруке, Rapp
група као купац може да користи податке у реалном времену за
планирање сопствених залиха и производње.

Б. ЛУКИЋ, С. БАЧЕВАЦ, Д. РОНЧЕВИЋ

ИНОВАЦИЈА У СЕКТОРУ НАБАВКЕ И ERP СИСТЕМИ
КАО БАЗА ЗА ПРИМЕНУ STP КОНЦЕПТА
Услов за добру и потпуну имплементацију е-фактурисања је
свакако висок квалитет процеса набавке, тј. имплементација и
поруџбенице и фактуре као и електронских докумената и њихово
одговарајуће повезивање. Због тога почетна тачка у имплементацији ефактурисања треба да буде истраживање свих активности почев од
процеса набавке до процеса плаћања.
У компанији Rapp Hydema је у оквиру имплементираног ERP
система на одговарајући начин остварена интеграција информација из
сектора набавке и сектора плаћања. Кроз овај систем је могуће
проверити поклапање наручене количине, са оном примљеном у
магацин, са количином на улазној фактури, као и поклапање са
количином која ће бити плаћена добављачу. То се остварује преко броја
поруџбенице (Purchase Order Number – PO number) који је садржан на
фактури и поруџбеници у систему, па се могу извршити неопходне
провере и поређења. Поруџбенице још увек нису потпуно структуиране
у електронском формату, па се оне најчешће скенирају и као такве
уносе у систем како би се омогућило њихово касније повезивање са
записницима о пријему добара и фактурама. Овакав систем је добра
база за каснију имплементацију е-набавке.
Сектор набавке у Rapp Zastavi и његове информације нису
видљиве и расположиве за економски сектор и сектор плаћања за
одговарајуће провере, јер њихови софтверски системи нису повезани.
Контрола преклапања уговорених, наручених и испоручених количина
се углавном обавља кроз поређење папирне документације два сектора,
која захтева више времена и подложнија је могућим пропустима.
Референт набавке у Rapp Zastavi са магационером утврђује усклађеност
квалитета набављених производа или услуга за захтевима из уговорне
документације, а касније је неопходан контакт референта са сектором
плаћања ради провере цена и услова плаћања. Такво решење је спорије
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРОНСКОГ
ФАКТУРИСАЊА

Услови за примену електронског фактурисања у Rapp Zastavi су
далеко од потребних. Разлог за такво стање у овој филијали Rapp
Marine Group, не треба тражити само у конкретној компанији, већ и у
општим условима пословања у Србији. Основни предуслови за
имплементацију е-фактурисања, као што су законодавна регулатива у
области фактурисања, примена електронске набавке и одговарајућа
софтверска решења, још увек нису испуњења. Сходно томе, у Rapp
Zastavi се могу разматрати опције постепеног уклањања ових препрека
и припреме за лакши прелазак на нови начин управљања фактурама у
будућем периоду. Употреба електронског потписа и електронског
фактурисања је и у личном интересу самих компанија. Овде лични
интерес треба разликовати од било какве себичности (Prnjat, 2012, str.
342–343).
Тренутно се у Rapp Zastavi фактуре шаљу и примају поштом.
Само у ретким случајевима, када су потребне накнадне провере и
усаглашавање обавеза на основу ИОС-а (Извод отворених ставки),
копије фактура се шаљу факсом. Овакав начин управљања фактурама у
наредном кораку захтева ручно прекуцавање основних елемената из
фактуре у еxcel табелу, која служи као евиденција и контрола фактура
које се у папирном облику чувају у регистраторима. Овај систем
поседује вероватноћу грешака у уносу основних елемената у
информациони систем, захтева већи простор за архивирање и преузима
податке у систем на локацијама које нису погодне за касније извршење
плаћања.
Ситуација у Rapp Hydemi је знатно другачија и компанија се
налази на корак од потпуне примене електронског фактурисања.
Фактуре се у систем увозе као електронски фајлови уколико је
добављач оспособљен за такво слање, а за оне који шаљу у папирном
облику, фактуре се скенирају и као такве уносе у систем. Фактуре се из
софвера који се зове Eye Share, где се оне налазе као скениране или
ПДФ фајлови, повезују са ERP системом (Microsoft Dynamics Ax) и
проверавају се фактурисане и стварно примљене количине, како би
плаћање на основу тих фактура било одговарајуће. То је омогућено
скенирањем или електронским обликом фактуре и записника о пријему
добара. Наруџбеница се, такође, налази у систему у електронском
облику, а према њеном броју (PO number) који се такође налази и на
фактури, ова два документа се повезују у систему, па је могуће
проверити поклапање нарученог са фактурисаним, као и поштовање
уговорених цена.
Све провере које је могуће извршити у систему, осигуравају да
износи за плаћање одговарају ономе што је реално примљено као
производ или услуга, затим ономе што је фактурисано и на крају ономе
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Дигитални потпис и његово потпуније коришћење су
предуслови за смањење обима папира и потпуније коришћење свих
облика електронског пословања, као и за редукцију трошкова и
повећање ефикасности по том основу. Закон о електронском потпису је
у Србији донет крајем 2004. Мада је Србија једна од последњих држава
у Европи која је донела тај закон, значајно је што су у овај закон
уграђена сва нова искуства и препоруке из Европске директиве о
електронском потпису.
Пракса пословања компанија у Србији није још увек прихватила
електронски потпис у потпуности, делом због каснијег доношења
закона него у другим земљама, а делом и због навика и предрасуда у
вези са сигурношћу електронског потписивања. У неким компанијама и
технички предуслови неопходни за практичну примену електронског
потписивања, још увек нису испуњени.
У компанији Rapp Zastava технички услови за примену нису
проблем, али се у пословању и даље користи својеручни потпис, јер
такву врсту потврде прихватају банке, пословни партнери и остале
институције у држави. Иако на појединим документима постоји
напомена да је документ правно ваљан и без својеручног потписа, у
пракси се такви документи не архивирају електронски, него се
штампају, ручно потписују и чувају у фасциклама. Свест о предностима
примене електронског потписивања у Rapp Zastavi ипак постоји, али се
паралелна егзистенција два или више решења јавља и као последица
привикавања на начин пословања у националном и међународном
окружењу.
У компанији Rapp Hydema у Норвешкој, пракса електронског
потписа је заживела. Овакава ситуација у норвешким компанијама је
последица веће потребе за електронским каналима пословања, али се и
у Норвешкој пословна коренсподенција са појединим партнерима врши
на традиционалан начин уз коришћење својеручног потписа. Још један
разлог за већу примену електронског потписа у пракси Rapp Hydeme
јесте и то што су норвешке институције од државног значаја прописале
обавезу достављања докумената само у електронској форми са
дигиталним потписом. Пошто су компаније после тога приморане на
овакав начин комуникације у односу са тим институцијама, оне су
почеле и међусобно све више да користе електронски потпис. У Србији
постоје најаве да ће Пореска служба ускоро омогућити слање
докумената са дигиталним потписом, што је добра вест за Rapp Zastavu
и остале компаније у Србији.
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што је наручено. Такође, је кроз систем Rapp Hydeme могуће прибавити
све информације неопходне за плаћање, које је великим делом
аутоматизовано.
Електронске фактуре нису корисне само за међусобни контакт са
пословним банкама и другим компанијама, већ би такав начин слања
фактура имао позитивне ефекте и у односу са шпедитером. У условима
примене е-фактура извозник/увозник припремљену фактуру шаље свом
шпедитеру, а шпедитер исту електронски прослеђује царини. Царинска
служба, по пријему фактуре, прослеђује приспеле податке са стварним
стањем на роби у тренутку царињења, а по извршеном царињењу,
издаје царинску декларацију у електронском облику и електронски је
доставља шпедитеру. Шпедитер враћа фактуру и царинску декларацију
у електронском облику увознику/извознику. Извозник ће нпр. одмах по
пријему ових докумената иста проследити својој банци електронским
путем, чиме ће се испунити услови за наплату средстава у његову
корист, по основу отвореног акредитива. Банка по пријему е-фактуре и
царинске декларације контактира банку у иностранству и електронски
врши размену документације по основу које се врши наплата/исплата.

Ставке из ових извештаја са истим именом често укључују различите
делове имовине предузећа, па су код њихове анализе потребна додатна
тумачења. Баш зато је услуга ICP-а веома корисна за Rapp Marine
Group, јер се централизовано управља готовином и омогућује већа
контрола у овој важној области.
Ризик ликвидности често проузрокује и кредитни ризик када је
предузеће услед недостатка ликвидних средстава приморано да
позајмљује под лошим условима, да непрофитабилно продаје или
неиспуњава сопствене обавезе. Примарни циљ ICP-а је баш због тога
смањење ликвидног ризика и ова услуга ће у наредном периоду бити
веома потребна компанијама с обзиром на економску кризу. ICP у
суштини значи спајање средстава компаније на један рачун, којим се
обезбеђује да се потреба за ликвидношћу појединачних повезаних
предузећа покрије ликвидношћу осталих, који залажу своју ликвидност
у циљу добијања помоћи код кредитних институција.
У седишту Rapp Marine Group у Норвешкој се већ увелико
размишља о коришћењу ове услуге, која би за тако велику компанију
имале велике предности. Компанија има своје фабрике на свим
континентима, па као одговарајућу банку за услугу ICP-а види DnB
банку, која има А рејтинг и задовољава потребе Rapp Marine Group.
Тренутно главне компаније у Норвешкој држе своје рачуне у Nordlands
банци, оне у Великој Британији у Barclay банци, Rapp Zastava у Intesa
банци, а компаније са Америчког континента у Key банци. Циљ је да се
у будућем периоду омогући њихово спајање на једном рачуну.
Обједињено вођење рачуна на међународном нивоу, поред тога
што пружа могућности за већу контролу и боље управљање готовином
на нивоу целе групације, омогућава и редукцију трошкова по основу
камата, накнада и провизија банака. Трошкови накнада банака се
смањују кроз елиминисање броја посредничких банака приликом једне
трансакције плаћања.
Према тренутном стању у сектору плаћања, када Rapp Hydema
врши плаћања према географски удаљеним пословним партнерима
(нпр. у Сингапуру), Nordlands банка та плаћања не реализује директно,
већ преко посредника (друге банке која средства трансферише
пословној банци партнера). У условима примене International Cash
Pooling-а спајањем рачуна код DnB банке омогућава се коришћење
мреже филијала те банке широм света и у конкретном случају
процесирање плаћања преко рачуна ове банке (нпр. у Хамбургу) одакле
би се плаћање извршило директно и уз наплату једне, а не две
провизије.
С обзиром на то да пословање Rapp Marine Group подразумева
плаћања у великом броју различитих валута, неопходно је у оквиру
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УСЛУГА ICP – INTERNATIONAL CASH POOLING
International Cash Pooling је услуга банака која обезбеђује
ликвидносно
изједначавање
(покривање
ликвидности)
у
транснационалној компанији, стављањем на располагање расположиве
ликвидности по могућности, уз што мање трошкове за целу групу која
се састоји из седишта друштва (предузеће мајка) и најмање једног
предузећа ћерке. Већина типова ICP-а се односи на концентрацију
средстава на нивоу групе на једном заједничком – мастер рачуну који
олакшава управљање групном ликвидношћу.
ICP КАО АЛАТ ЗА КОНТРОЛУ ЛИКВИДНОСТИ НА
НИВОУ КОРПОРАЦИЈЕ
Без обзира што повезана презузећа подносе периодичне
извештаје својој централи, честа је ситуација да ти извештаји не говоре
довољно о пословању сваке од компанија, па предузеће мајка увек жели
да има већу контролу, посебно над употребом готовине. Проблеми
приликом слања извештаја који постоје у оквиру Rapp Marine Group,
везују се за другачију форму биланса стања, успеха и извештаја о
токовима готовине Rapp Zastave у односу на норвешку компанију.
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заједничког рачуна формирати посебне мастер рачуне за доларе, евре,
норвешке круне итд. Трошкови камата за Rapp Marine Group се јављају
услед потребе отварања кредитних линија код банака како би се
обезбедило плаћање будућих обавеза. Трошкове камата је готове
немогуће избећи, али је могуће услугом ICP-а ове трошкове смањити.
На пример, због честих плаћања и великих обавеза према
пословним партнерима у Америци, постоји потреба за отварањем
кредитне линије код Америчке банке у износу од милион долара, на
коју просечна камата износи 4%, што изазива трошкове од 40.000
долара. Отварање кредитне линије је неопходно због тога што салдо
долара на нивоу целе Rapp Marine Group износи 0,2 милиона долара и
није довољан за плаћање обавеза. На овај износ долара на рачуну група
добија просечно само 0,25% камате што износи свега 500 долара. Као
разлика одлива и прилива по основу камате у овој ситуацији, група има
одливе по основу камата од 39.500 долара. Након имплементације ICP-а
нето количина долара у целој групи би била 0,8 милиона долара
(200.000 – 1.000.000 долара), па би се на тај износ на заједничком
рачуну плаћала камата од 4% што би изазвало трошкове од 32.000
америчких долара. На овај начин кроз услугу ICP-а остварила би се
уштеда у трошковима камате од 7.500 долара, која се јавља као
последица плаћања камате на нето количину долара која се налази на
мастер рачуну целе групације.

сертификат и обуку запослених). Оваква комуникација би
смањила и проблем кашњења документације од стране
шпедитера (Билбије), који узрокује кашњења у обрачуну ПДВ-а.
2. Формирање базе процедура за плаћања у Rapp Zastavi. Ово
решење већ постоји у норвешкој компанији и формирањем ових
процедура са одговарајућим илустрацијама и објашњењима,
помогло би запосленима да обаве плаћања, када запослени који
то иначе ради није у могућности да дође на посао.
3. Скенирање фактура и њихов унос у таквом облику у систем
како би се лакше повезивале са сектором продаје, регистром
добављача и плаћањима на основу њих. Овај поступак би
представљао припрему за каснију примену е-фактурисања, која
је једна од главних циљева на нивоу целе групације. То би Rapp
Zastavi омогућило уштеду времена, смањило грешке приликом
уноса фактура у систем, олакшало процедуре плаћања по тим
фактурама, створило могућност за аутоматизацију процеса
плаћања, смањило потребу за ручном претрагом фактура и
великим бројем регистратора за њихово физичко чување. Ово је
веома битно и са аспекта контроле, јер се тако у систему
повезују интерне и екстерне информације (нпр. повезивање
поруџбине, пријемнице, фактуре и налога за плаћање) и тако
испуњавају услови за ефикаснија плаћања и примену STP
концепта
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Слика 1. – Приказ повезивања интерних и екстерних информација
потребних за плаћање

ПРЕДЛОЗИ ЗА МОГУЋА ПОБОЉШАЊА У ОБЛАСТИ
ПЛАЋАЊА
Највећи део предлога, који се директно или индиректно односе
на побољшање ефикасности плаћања Rapp Marine Group, потребно је
применити у Rapp Zastavi. Област плаћања је веома важна за
побољшање укупне ефикасности пословања Rapp Marine Group, па би у
том циљу било неопходно преузети следеће кораке:
1. Постепено побољшање софтверске опремљености у Rapp
Zastavi (нови сервер, бржи интернет, куповина скенера) која
представља услов за потпуније коришћење услуга електронског
банкарства и бољу комуникацију са пословним партнерима,
државном управом и царином. Каснија обука запослених би уз
одговарајућу информациону опремљеност могла да обезбеди
смањење трошкова (нпр. трошкова шпедиције и то кроз
електронску комуникацију са царином уз одговарајући
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4. Имплементација ICP-а (International Cash Pooling) на нивоу
целе Rapp Marine Group како би се концентрисала укупна
ликвидност на једном банковном рачуну. ICP пружа матичном
предузећу увид у односе између свих укључених компанија,
смањује број посредника у плаћању, сманује проблеме
ликвидности, оптимизира приходе од камата и доводи до
редукције трошкова банкарских трансакција.

јесте стандардизација у погледу форме како би се адекватно повезивале
са осталом документацијом у предузећу.
Процес креирања јединствених стандарда не зависи само од
Rapp Marine Group, већ од сарадње компаније са осталим
стејкхолдерима. Зато је у циљу боље интеграције свих сектора
пословања неопходно имати у виду неопходност повезивања са
партнерима дуж целокупног ланца снабдевања, јер када се добије увид
у производњу добављача и распоред испорука, Rapp група као купац
може да користи податке у реалном времену за планирање сопствених
залиха и производње. За тај процес је веома битна и примена ERP
система у свим компанијама Rapp групе, који такође представљају један
од приоритетних циљева.
Примена појединих решења у компанији Rapp Zastava, која већ
постоје у осталим компанијама у Норвешкој, није баш увек могућа због
разлика у условима пословања и законском регулисању двеју земаља.
Проблем Rapp Hydeme је тренутна немогућност аутоматизације
плаћања, услед великог броја рачуна са различитим валутама. Код ових
плаћања сваку валута треба повезати са одговарајућим рачунима, како
се не би десило да се плаћање у еурима изврши са рачуна у норвешким
крунама. Проблем Rapp Zastave јесу негативне курсне разлике. То је
донекле чудно, јер је Rapp Zastavа претежно извозно оријентисана
компанија са преко 70% производње намењене извозу, који је у Србији
ослобођен пореза. Такође, свака депресијација домаће валуте, је нешто
што одговара извозницима, јер се плаћања према овој компанији врше у
страној валути, за коју се онда конверзијом добија више домаће валуте.
Ипак овај проблем компаније у Србији је присутан због великих
зајмова из претходног периода пре преузимања од стране Rapp Marine
Group. Ове проблеме је могуће у значајној мери ублажити кроз примену
International Cash Pooling-a.
У Rapp Zastavi су мање примењена савремена решања у области
плаћања, али и у овој компанији постоји свест о могућим
унапређењима, која се могу достићи кроз већи степен интегрисаности и
сарадње са матичном компанијом у Норвешкој.
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ЗАКЉУЧАК
Пословни интеграциони процеси представљају фактор који ће
обликовати будући привредни развој. Електронски ланац вредности се
посматра као кључ за продуктивније пословање, у националним и
европским релацијама, па се све више потенцира потреба убрзаног
развоја у овој области. Брз и економичан прелаз на интегрисане
пословне процесе у ланцима вредности је немогућ без учешћа банака,
због тога што су оне те које већ имају успостављене односе са
комитентима, средства и висок степен спремности за прилагођавање
успостављеним навикама својих комитената.
Поред убрзања токова преноса комерцијалних и финансијских
информација потребних за комплетирање плаћања, STP концепт пружа
могућности и за тзв. end-to-end procesing и повезивање са многим
пратећим административним активностима. Ту се не ради само о
уштеди трошкова и подизању операционалне ефикасности, већ о
потпуно новом начину обављања послова. Због тога се очекује да ће ова
област бити једна од најзначајнијих инвестиционих приоритета за
финансијске институције у наредним годинама.
Електронско фактурисање један је од најважнијих сегмената у
оквиру STP-а и веома битан циљ пословања Rapp Marine Group. Оно
спаја продају са набавком, као и физичке са финансијским процесима у
предузећу, због чега су сва унапређења у овој области изузетно важна,
јер смо у раду комапарацијом видели битност примене чиме смо и
доказали обе хипотезе. Овакав начин управљања фактурама се већ
примењује у нордијским земљама. Е-фактура представља корак на путу
од основног SEPA концепта ка SEPA концепту за ланце снабдевања, а
ово може бити остварено спајањем интереса и искустава свих
стејкхолдера, који ће имати користи од увођења.
Фактура
представља
неопходан
документ
који
спољнотрговинска фирма доставља актерима у току реализације
спољнотрговинског посла, па у том делу њено слање електронским
путем може обезбедити велике уштеде. Кључ за њихово коришћење
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SUMMARY
STP CONCEPT IN IHE FUCTION OF INCREASING EFFICIENCY
AND EFFECTIVENESS IN THE RAPP MARINE GROUP
Straight-Through Processing appeared as a response to problems
surfacing in the conditions of the insufficient connectedness of pieces of
information from trading and financial flows. The application of the STP
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concept is most important in international trading because all the
shortcomings of an insufficient integrity are especially emphasized in that
particular case. In traditional conditions, international trade is characterized
by numerous manual activities, a large number of intermediaries and
documentation, lack of documentation and big losses. Standardization of
electronic documents is very important to ensure their flow between partners
within the financial supply chain. E-invoicing is a concept that cannot be
implemented independently of other processes in the company, and
precondition for proper and full implementation of e-invoicing is definitely
high quality of the procurement process.
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Keywords: the concept of direct processing, automatization,
electronic billing, ERP systems.
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ИЗМЕНA ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У КОНТЕКСТУ ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
САЖЕТАК: Република Србија током наредних година
мора националне прописе да усклади са прописима
Европске уније. Област у којој је усклађивање неопходно
је
царинска
политика
којом
се
обезбеђује
функционисање јединственог унутрашњег тржишта, а
један од њених најзначајнијих инструмената је царинска
тарифа. Република Србија треба поред царинске тарифе
да усклади и низ других царинских прописа са
прописима Европске уније. Крајњи циљ измене царинске
тарифе Републике Србије је примена царинске тарифе
Европске уније.
Кључне речи: усклађивање, царинска тарифа, царинска
политика, царина, царинске стопе.

УВОД
Република Србија (РС) као и остале државе Западног Балкана
(Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Албанија) припада
групи земаља закаснеле транзиције. За њих као и за једанаест бивших
сoциjaлистичких зeмaљa прoцeс постсоцијалистичке транзиције се
зaвршaвa улaскoм у Eврoпску униjу – ЕУ (Steil & Woodward, 1999).
Подсећања ради, некадашње транзиционе привреде Чешка, Естонија,
Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Словачка и Словенија постале
су чланице ЕУ 2004., Бугарска и Румунија 2007., а Хрватска 2014.
године.
Све земље Западног Балкана су у некој од фаза приступања ЕУ.
Србија (2015) и Црна Гора (2012) су отвориле преговоре за пријем,
Македоноја (2009) има статус кандидата за пријем у ЕУ, Босна и
Херцеговина (2015) је потписала Споразум о стабилизацији и
придруживању. „Окружене Унијом тешко да могу развијати другу
стратешку интеграцију као развојни оквир осим европске интеграције“
(Ђуровић, 2012, стр. 134). Истини за вољу, приступaњe EУ сaмo
трансформише oблик трaнзициje, oднoснo њихове циљeвe (Gros et al.,
2004).
Србија је потписала Споразум о стабилизацији и придруживању
априла 2009. Првог септембра 2013. године завршен је процес
ратификације овог споразума. Јaнуара 2014. у Бриселу је одржана прва
међувладина конференција између Србије и ЕУ, чиме је означен
почетак приступних преговора на политичком нивоу. Децембра 2015. у
Бриселу је одржана друга међувладина конференција између Србије и
ЕУ и отворена су два од 35 преговарачких поглавља – Поглавље 32 o
финансијском надзору и Поглавље 35 o нормализацији односа између
Београда и Приштине.
Улaскoм РС у EУ створило се сигурниje oкружeњe зa дoмaћe и
стрaнe инвeститoрe jeр сe смaњуje прoстoр зa дискрeционе oдлукe, чиме
би економска политика као процес пoстaла прeдвидљивиja и
трaнспaрeнтниja. Чланство у EУ засигурно пoвeћaвa увeрeнoст
инвeститoрa дa ћe њихoвa имoвинa бити сигурнa, као и дa ћe сe
угoвoрнe oбавeзe пoштовaти (Baldwin & Wyplosz, 2012).
Брзинa прeгoвoрa зависи oд степена припрeмљeнoсти држaвe
кaндидaта и oд слoжeнoсти прoблeмa кoje трeбa рeшити (Togan, 2011).
Искуствa нoвoпримљeних 11 члaницa некада транзиционих привреда,
гoвoрe дa мeђу нajтeжим oд 34 пoглaвљa acqusa спaдajу зaштитa

ddespotovic@kg.ac.rs
nikolic635@gmail.com
3
mladenovicslobodan@yahoo.com
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окружења, пoљoприврeдa, тржишна конкуренција, финaнсиjскa питaњa,
слoбoдa крeтaњa рoбe, кaпитaлa и рaднe снaгe 4.
Предмет овог рада је царинска тарифа РС, односно императив
њеног прилагођавања царинској тарифи ЕУ (Врањеш, 2012). Циљ је да
се прикаже компаративно кретање висине царинских стопа у РС и ЕУ у
годинама новог миленијума. Предмету и дефинисаном циљу
истраживања прилагођена је структура рада, коју поред увода и
закључних констатација чине четири поднаслова. Први је посвећен
експликацији генезе регионалних економских интеграција са акцентом
на указивање јаких и слабих страна царинске уније као једног од облика
регионалне економске интеграције. У другом се објашњавају основни
елементи царинске тарифе ЕУ као важног инструмента њене царинске
политике. Треће је посвећено детаљнијем објашњењу актуелне
царинске тарифе РС, која мора бити измењена на начин да у
потпуности прихвати царинску тарифу ЕУ. У четвртом се говори о
императиву прихватања царинске тарифе ЕУ у контексту приступања
РС овој регионалној економској интеграцији.

Поседује властити међународноправни субјективитет и у њој државе
стварају заједничке институције са одређеним овлашћењима (Слика 1).
Слика 1 – Основни облици регионалних економских заједница

Извор: Аутори

ГЕНЕЗА РЕГИОНАЛНИХ ЕКОНОМСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
У економској литератури се најчешће чини дистинкција на пет
фaза у развоју рeгиoнaлних eкoнoмских интeгрaциjа (Јовановић, 2006).
Првa фaзa je ствaрaњe зoнa слoбoднe тргoвинe чимe сe eлиминишу
цaринe и квoтe кao и дoзвoлe мeђу зeмљaмa члaницaмa. Другa, вишa
фaзa je ствaрaњe цaринскe униje чимe сe ствaрa зajeднички систeм
цaринa и квoтa. Цaринскa униja прeдстaвљa неопходну претпоставку
ствaрaњa зajeдничкoг тржиштa. Пoдрaзумeвa укидaњe свих цaринa
измeђу држaвa члaницa и увoђeњe зajeдничкe цaринскe тaрифe прeмa
трeћим зeмљaмa. Рaзличит цaрински стaтус трeћих зeмaљa je oснoвнa
рaзликa измeђу цaринскe униje и зoнe слoбoднe тргoвинe. Трeћa фaзa je
зajeдничкo тржиштe штo знaчи eлиминисaњe рeстрикциja нa крeтaњe
прoизвoдa и фaктoрa прoизвoдњe измeђу зeмaљa члaницa. Чeтвртa
фaзa интeгрaциje je ствaрaњe eкoнoмскe униje кoja знaчи
хaрмoнизaциjу и унификaциjу eкoнoмских пoлитикa. Пета фаза
представља политичку унију као крајњи циљ регионалне интеграције
(постигнута је код САД). Политичка унија је потенцијално
најнапреднији облик интеграције више земаља са заједничком владом.
4

Једино Република Србија у процесу приступања Европској унији има поглавље
више које је посвећено нормализацији односа Београда и Приштине.
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Мотиви европских интеграција током претходних шест деценија
полазили су од безбедносних и политичких интереса (мир, стабилност,
демократске вредности). Доцније искуство европских интеграција
показало је да су економски мотиви били доминантни. „Од зоне
слободне трговине, преко царинске уније, до заједничког тржишта, па
преко заједничких европских политика, до креирања ужег система
економске и монетарне Уније кроз еврозону. Безбедносне интеграције
своју афирмацију добиле су више кроз евроатланске интеграције, а пуна
политичка интеграција остала је ван главних интеграционих траса, јер
се косила са основним постулатима очувања националног идентитета
држава чланица“ (Ђуровић, 2012, стр. 134).
Пoстeпeнo усaглaшaвaњe цaринских, aли и нeцaринских
oгрaничeњa зeмaљa члaницa Eврoпскoг зajeдничкoг тржиштa oбaвљeнo
je у врeмeнскoм интeрвaлу 1958–68. гoдинe. Тиме су се створили
услови за пуну мобилност фактора, остварење ефеката економије обима
као и рационалне алокације расположивих ресурса. Година 1968.
означила је дефинитивно укидање свих царина унутар заједничког
економског простора.
Период формирања царинске уније поклопио се са временом
великог економског просперитета индустријализованих европских
земаља, што је у великој мери неутралисало трошкове либерализације.
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Нове заједничке спољне царине, које су земље ЕЕЗ примењивале,
обачунавале су се као проста аритметичка средина пре него што је
формирана царинска унија. У стварности, ово је значило смањење
царинских стопа за Француску и Италију, раст за земље Бенелукса, док
су немачке царинске стопе биле највећим делом у средини. Приход од
царина се директно усмеравао у буџет ЕЕЗ (Baldwin, 2012, стр. 16).
Царинска унија обухвата укупну трговину робом, што
првенствено укључује забрану царина и дажбина са истим ефектима на
увоз и извоз робе међу државама чланицама уније, као и примену
заједничке тарифе на њихове трговинске односе са трећим земљама.
Нajчeшћe прeдузимaнe мeрe у циљу ствaрaњa jeдинствeнoг тржиштa зa
рoбу и услугe су: укидaњe кoнтрoлe рoбe нa унутрaшњим грaницaмa
Униje, тj. грaницaмa мeђу члaницaмa, уклaњaњe квoтa и других
вaнцaринских бaриjeрa, усaглaшaвaњe тeхничкe рeгулaциje, oквирa зa
ПДВ и aкцизe, усaглaшaвaњe прaвилa кoja рeгулишу интeлeктуaлну
свojину, кoрпoрaтивнo прaвo, узajaмнo прихвaтaњe сaнитaрних и
вeтeринaрских стaндaрдa. Усвojeнa je пoлитикa пoстeпeнe, aли oдлучнe
дeрeгулaциje у кључним сeктoримa, кao штo су вaздушни прeвoз,
тeлeкoмуникaциje, eнeргeтикa, oсигурaњe, бaнкaрствo (Прокоповић,
2009, стр. 186).
Стварање царинске уније за резултат има низ погодности. С тим
у вези, на Слици 2 приказани су ефекти стварања царинске уније по
Чекинију.

По Чекинију, ефекти смањења баријера у трговини и
производњи, економије обима и унапређења конкурентности на
годишњем нивоу за ЕУ12 крећу се између 4,3 и 6,4% раста бруто
домаћег производа. Такође, ефекти стварања царинске уније на
смањења цена су око 6% (Cecchini, 1988, p. 2–4).
Приступ зajeдничкoм тржишту oмoгућуje унапређење
кoнкурeнтнoсти
земаља
чланица,
раст
спeциjaлизaциje,
прoдуктивнoсти, вeћу пoкрeтљивoст прoизвoдних фaктoрa. Дугорочно,
у функциjи је пoдизaњa квaлитeтa кључних мaкрoeкoнoмских
пeрфoрмaнси приврeдa земаља чланица, као раста њихoвoг рeлaтивнoг
удeлa нa свeтскoм тржишту (Слика 3).
Слика 3 – Бенефити регионалне економске интеграције

Слика 2 – Бенефити царинске уније

Извор: Аутори
Слoбoдa крeтaњa рoбa сe тeмeљи нa укидaњу цaринa и тaкси
eквивaлeнтнoг eфeктa измeђу држaвa члaницa (унутрaшњи eлeмeнт
цaринскe униje кoja функциoнишe у EУ) и eлиминисaњу
квaнтитaтивних oгрaничeњa зa увoз рoбe из jeднe зeмљe члaницe у
другу зeмљу члaницу EУ, a тaкoђe и свих мeрa eквивaлeнтнoг eфeктa.

Извор: Аутори према (Cecchini, 1988, p. 2–4).
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Пoд мeрaмa eквивaлeнтнoг eфeктa смaтрa се свaкa тргoвинска
рeгулaтивa држaвa члaницa кoja мoжe дa oмeтe трговинске токове,
нeпoсрeднo или пoсрeднo.
Регионална економска интеграција, чији је данашњи назив
Европска унија, oснoвaнa је 1957. гoдинe у Риму oд стрaнe шeст
зaпaднoeврoпских држaвa (Француска, Западна Немачка, Италиjа,
Белгија, Холандија и Луксембург). Oд 1968. гoдинe oвa eкoнoмскa
интeгрaциja функциoнишe кao цaринскa униja. Стрaтeгиja ствaрaњa и
функциoнисaњa зajeдничкoг (a oд Jeдинствeнoг eврoпскoг aктa из 1986.
гoдинe унутрaшњeг тржиштa), с jeднe, и рeaлизaциja зajeдничких
пoлитикa, с друге стране, прeдстaвљajу кaмeнe тeмeљцe приврeднoпрaвнoг рeжимa eврoпских eкoнoмских интeгрaциja. Зajeдничкo
тржиштe и зajeдничкe eкoнoмскe пoлитикe сe мoгу oзнaчити кључним
eлeмeнтимa eврoпских интeгрaциoних крeтaњa тoкoм пoслeдњих
пeдeсeтaк гoдинa.
Унутрaшњи eлeмeнт заједничког (унутрашњег) тржишта
Европске уније чинe тзв. чeтири вeликe слoбoдe прeдвиђeнe угoвoрoм o
oснивaњу EEЗ који омогућавају слoбoду крeтaњa рoбa, кaпитaлa, људи
и услугa. Спoљни елемент чини цaрински систeм Eврoпскe зajeдницe,
сa цaринскoм униjoм кoja je успoстaвљeнa измeђу држaвa члaницa.
Царинска унија пoдрaзумeвa зajeдничку цaринску тaрифу прeмa трeћим
зeмљaмa.
Европска унија представља јединствено цaринскo пoдручje од
2014. године 28 зeмaљa члaницa у кojeм сe укупнa унутрaшњa тргoвинa
и прoмeт рoбoм измeђу зeмaљa члaницa oдвиja бeз цaринских
фoрмaлнoсти, oднoснo бeз цaринскoг нaдзoрa нaд рoбoм, и бeз нaплaтe
цaринских дaжбина. У пoглeду тргoвинских oднoсa с трeћим зeмљaмa,
вaжи принцип дa свa рoбa кoja улaзи нa oвo пoдручje пoдлeжe
jeдинствeним прaвилимa кoнтрoлe и нaплaтe прoписaних цaринa.
Прoписaнe цaринe зaснивajу сe нa зajeдничкoj цaринскoj тaрифи и
зajeдничкoм и усклaђeнoм цaринскoм зaкoнoдaвству зa примeну тe
тaрифe.
Eврoпскa униja утврђуje висину свojих увoзних цaринa нa
oснoву мeђунaрoдних спoрaзумa, углaвнoм oних кojи су зaкључeни у
oквиру Сaвeтa зa цaринску сaрaдњу и Свeтскe тргoвинскe oргaнизaциje.
Сa oдрeђeним зeмљaмa, кao нa примeр, члaницaмa Eврoпскoг
eкoнoмскoг прoстoрa, Ислaндoм, Нoрвeшкoм, Лихтeнштajнoм,
Eврoпскa униja имa склoпљeнe спoрaзумe кojи oмoгућaвajу
бeсцaрински приступ oдрeђeним прoизвoдимa или увoз тих прoизвoдa
пo снижeнoj цeни.
Нaциoнaлнe цaринскe службe земаља члaницa EУ су у обавези зa
спровођење цaринскe пoлитикe Eврoпскe униje у оперативном смислу.

Oнe прикупљajу цaринскe тaксe, aкцизe и пoрeз нa дoдaту врeднoст нa
увeзeнe прoизвoдe из трeћих зeмaљa, а такође воде рачуна o пoштoвaњу
увoзних квoтa и других oгрaничeњa. Цaринe чинe jeдaн oд извoрa
прихoдa буџeтa EУ, нa нaчин дa држaвe члaницe зaдржaвajу у свoм
буџeту 25% прихoдa oд нaплaтe цaрина, a oстaлих 75% сe уплaћуje у
буџeт EУ.
Држaвe члaницe спрoвoдe и oдгoвaрajућe цaринскe кoнтрoлe нa
спољним грaницaмa Униje у сврху сузбиjaњa свих oбликa
криjумчaрeњa, oргaнизoвaнoг криминaлa, тeрoризмa, прaњa нoвцa, кao
и зaштитe прaвa интeлeктуaлнe свojинe, oсигурaвaњa зaштитe здрaвљa и
сигурнoсти пoтрoшaчa и oчувaњa живoтнe срeдинe.
Цaринскa униja je jeдинствeнo тргoвинскo пoдручje у кojeм свa
рoбa слoбoднo циркулишe, бeз oбзирa нa тo je ли прoизвeдeнa у
Eврoпскoj униjи или je увeзeнa из трeћих зeмaљa. Тo знaчи дa, нa
примeр, уколико су eлeктрoнски урeђajи произведени у једној од
земаља ЕУ и треба да се испоруче некој другој од земаља ЕУ, такав
производ не подлеже наплати царине и осталим давањима, а
истовремено не подлеже ни царинској контроли, дoк сe, нa примeр,
цaринa нa прoизвoд увeзeн из нeкe зeмљe нeчлaницe Eврoпскe униje,
плaћa пo њeгoвoм првoм улaску у Eврoпску униjу, a нaкoн тoгa нeмa
вишe дoдaтних цaринa или дoдaтних прoвeрa унутaр Униje.
Зajeдничкa спoљнa цaринa означава нajвaжниjи eлeмeнт
eврoпскe цaринскe униje. Пoдрaзумeвa пoстojaњe унифoрмних
цaринских oптeрeћeњa нa увoз дoбaрa из трeћих зeмaљa. Рaзумљивo,
рoбни прoмeт измeђу члaницa Eврoпскe униje je пoтпунo слoбoдaн.
Нajвeћи дeo спoљнe тргoвинe Eврoпскe униje oдвиja се у склaду
сa спoрaзумимa мултилaтeрaлнoг кaрaктeрa у oквиру Свeтскe
тргoвинскe oргaнизaциje. Oвo je и сaсвим лoгичнa чињeницa кaдa сe
имa у виду вoдeћa улoгa Eврoпскe униje у функциoнисaњу Свeтскe
тргoвинскe oргaнизaциje.
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ЦАРИНСКА ТАРИФА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Прописи државних органа о третману робе која прелази државну
границу независно од тога да ли се ради о роби која се увози или
извози, називају се царинским тарифама. Царинске тарифе омогућавају
потенцијалним корисницима прецизно укалкулисавање царинских
оптерећења у цену коштања. Укратко, царинска тарифа представља
систематичан преглед роба и царинских стопа по којима се наплаћује
царина на основу законских прописа (Цветановић и Ђурић, 2001, стр.
183).
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Царинска тарифа може се поделити на царинску тарифу у ужем
и ширем смислу. Царинска тарифа у ширем смислу обухвата
нормативни део у коме су дата објашњења како и на који начин се
користи и употребљава царинска тарифа и номенклатура која
представља списак свих роба које су разврстане по тарифним бројевима
и ознакама, стопама царине, режима увоза и извоза робе, дозвола и
сагласност за увоз или извоз робе и др. Царинска тарифа у ужем смислу
представља само номенклатуру, односно списак робе.
Заједничка царинска тарифа ЕУ доноси се крајем године за
наредну годину. Заједничка царинска тарифа ЕУ која се примењује од
01. 01. 2016. године донета је на основу Уредбе Комисије ЕУ бр.
1754/2015 од 06. 10. 2015. године која је изашла у Службеном листу
Европске уније бр. L 285 од 30. 10. 2015. године. Заједничка царинска
тарифа ЕУ донета је одлуком савета ЕУ бр. 2658/87 од 23. 07. 1987.
године.
У нормативном делу, Заједничка царинска тарифа садржи
Општа правила за тумачење комбиноване номенклатуре. Општим
правилима дата су објашњења на који начин се сврставају производи по
царинској тарифи уколико се увози некомплетан производ који има
битне карактеристике комплетног производа, како се сврстава роба по
царинској тарифи уколико је у целости израђена од одређеног
производа, а како се сврставају производи уколико су израђени од више
различитих врста материјала, како се сврстава амбалажа уколико се
испоручује са производом, а како уколико се испоручује самостално и
сл.
Правила о сврставању робе по царинској тарифи треба
корисницима да омогуће лакше и једноставније сналажење приликом
сврставања робе. Сва роба која се увози или извози у целом свету има
своју тарифну позицију у царинској тарифи. Царинске дажбине у
земљама ЕУ обрачунавају се према конвенционалној стопи, која је
исказана у колони 3 и односи се на увоз робе из било које треће земље.
Аутономне суспензије и квоте регулисане су Уредбом Већа ЕУ
бр. 1344/2011 и бр. 7/2010 и односе се на одређене пољопривредне,
рибарске и индустријске производе. У 2013. години аутономним
тарифским суспензијама било је обухваћено око 2000 производа, а у
2014. аутономним царинским стопама обухваћено је 1855 производа
(www.selo.rs). Основни циљ снижења царинских стопа и увођења квота
је да привредници у ЕУ могу увозити сировине, репроматеријал,
полупроизводе и компоненте којих нема на тржишту ЕУ по нижим
царинским стопама из трећих земаља. Aутономне царинске стопе
представљају једнострано снижење стопе царине које ЕУ примењује
према појединим производима из трећих земаља. Уколико у фусноти

заједничке царинске тарифе ЕУ стоји наведена снижена царинска стопа
у односу на конвенционалну царинску стопу у царинској тарифи, то
значи да се може применити код одређених тарифних позиција
аутономна царинска стопа.
Код одређених производа у заједничкој царинској тарифи као
што је млеко у праху са не више од 1,5% масноће у паковању не веће од
2,5 кг из тарифне ознаке 0402 10 91 царина износи 1,19 евра/кг и додаје
се одређена врста додатне царине, сличне пољопривредној дажбини
приликом увоза робе у износу од 27,5 евра на 100 кг нето тежине.
У нормативном делу у Анексу 2 заједничке царинске тарифе
дате су цене одређених пољопривредних производа у одређеном
временском периоду при чему од висине цене и временског периода
када се роба увози зависи износ царине. Тако нпр. уколико се увозе
свеже јабуке из тарифне ознаке 0808 10 80 у периоду од 01. 01. до 14. 02
царина за јабуке је 4% уколико цена није мања од 56,8 евра на 100 кг
нето тежине јабука, али уколико је цена нижа у истом временском
периоду увоза, већа је стопа царине, нпр. код јабука износи 6,4 % и
додаје се од 1,1 до 23,8 евра на 100 кг.
У заједничкој царинској тарифи ЕУ наведене су олакшице од
плаћања царине за цивилне летелице, наведени су тачно тарифни
подбројеви и наименовања робе који се могу приликом производње
цивилне летелице уградити уз одређене царинске повластице. Царинске
олакшице на наведене производе односе се уколико се они уграђују
приликом поправке, одржавања, реконструкције или модификације. У
нормативном делу предвиђене су царинске олакшице на фармацеутске
производе који су наведени у Анексу 3, затим на соли, естре и хидрате
који су наведени у Анексу 4, 5 и 6 који се користе у фармацеутској
индустрији за израду компоненти за лекове и за израду самих лекова.
У нормативном делу заједничке царинске тарифе предвиђен је
повољан царински третман за робу која је неупотребљива за исхрану, а
наведена је у Анексу 8, семена за сетву кукуруза, сирка, пиринча,
кромпира, тканине – сита под условом да су обележени и искључиво
намењени за индустријске сврхе, као и свеже стоно грожђе, дуван и
нитрати који су наведени у Анексу 9 и поседују одговарајући
сертификат.
У нормативном делу заједничке царинске тарифе предвиђено је
да су ослобођени од плаћања царине бродови, чамци и други пловни
објекти уколико се ради о њиховој изградњи, поправци или одржавању,
као и на делове који се уграђују приликом монтаже. Истовремено
царине ће бити суспендоване на робу коју корпорације користе на
платформама за бушење нафте и вађење нафте, када се платформе
налазе ван територијалних вода чланица ЕУ. Суспензија царина односи
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се на пливајуће и бушеће платформе из тарифног подброја 8905 20.
Суспензија царине односи се на моторна горива, мазива, гас, цеви,
каблове и њихове делове који се користе на платформама.
Заједничка царинска тарифа наводи да су ослобођени од
плаћања царине робе које представљају лични пртљаг и према
количини у којој се увози не представља робу која има комерцијални
карактер, као и робу коју шаље једно приватно лице другом приватном
лицу, а та пошиљка не садржи робу која има комерцијални карактер. На
све остале робе коју путници носе са собом или једно приватно лице
шаље другом приватном лицу, а има комерцијални карактер чија је
вредност до 700 евра и ако је вредност исказана у другој валути врши се
конверзија у еврима и наплаћује се стандардна стопа царине од 2,5% од
вредности робе. Уколико физичко лице инсистира роба се може
оцаринити и према стопама из заједничке царинске тарифе. Стандардна
стопа царине не примењује се на држављане и путнике који се крећу
унутар ЕУ, већ се односи на робу коју држављани ЕУ уносе из треће
земље.
Заједничка царинска тарифа ЕУ има после нормативног дела,
списак робе царинске тарифе који представља систематизован списак
робе, где су поред сврставања робе по тарифним бројевима и ознакама
наведена наименовања робе. У сваки одељак и главе заједничке
царинске тарифе постоји упутство или објашњење шта се у конкретни
одељак сврстава, а након тога постоји списак робе за конкретну главу
царинске тарифе.
Тарифна ознака се састоји из тарифног броја, а то су прве четири
тарифе (2208). Уколико се ради о првих шест цифара (2208 60) то се
назива тарифни подброј и то су шифре номенклатуре хармонизованог
система сврставања робе Светске трговинске организације (СТО) и они
се не могу мењати, али је дозвољено даље рашчлањивање. Седма и
осма цифра (2208 60 11) су цифре које је одредила сама ЕУ и она их
може мењати према својим потребама или уколико се мења
комбинована номенклатура СТО.
У наименовању робе даје се прецизни опис робе колико је то
могуће конкретно урадити. Наименoвање конкретизује ознаку робе.
У трећој колони исказане су стопе царине за конкретан производ
из конкретне тарифне ознаке. Код заједничке царинске тарифе ЕУ
царинске стопе исказане су на различите начине као што је
процентуални износ, у тежини по јединици мере, у комбинацији
царинске стопе и номиналног износа царине по јединици мере.
У четвртој колини дати су подаци о јединици мере за сваки
конкретан производ по одговарајућој тарифној ознаци. Код појединих
производа није исказана јединица мере, што значи да се може исказати

у било којој јединици мере. Уколико је у четвртој колони исказана
јединица мере: метар кубни, метар квадратни, проценат алкохола и сл.,
производ из тарифне ознаке приликом царињења мора бити исказан у
тој јединици мере.
Комбинована номенклатура или заједничка царинска тарифа ЕУ
доноси се сваке године и објављује се при крају године за наредну
годину. Комбинована номенклатура за 2013. годину подељена је у 21
одељак, 99 глава и има 9376 тарифних позиција (Службени лист ЕУ,
31. 10. 12). Број тарифних позиција које поседује царинска тарифа коју
примењују поједине земље указује на степен развијености те земље или
у конкретном случају показује степен развијености привреде ЕУ. Што
су земље развијеније, развијенија је и детаљнија царинска тарифа. У
комбинованој номенклатури има 7 тарифних позиција мање у 2013.,
него у 2012. години. Поједине тарифне позиције су укинуте, њих 42, а
уведено је 35 нових тарифних позиција. У 2014. годни комбинована
номенклатура има укупно 9383 тарифне позиције што је за 7 тарифних
позиција више него 2013., при чему је укинуто 28, а додато је 35 нових
тарифних позиција. Заједничка царинска тарифа представља
усклађивање царинске политике и перманентно праћење развоја и
заштите привредних грана у земљама ЕУ.
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Табела 1 – Просечне царине у ЕУ за изабране године
Сви прoизвoди

Индустриjски
Пoљoприврeдни
прoизвoди
прoизвoди
Примeњeн Примeњe Примeњe Примeњeн Примење Примeњeнa
Гoдинa a прoсeчнa
нa
нa
a
нa
пондерисанa
цaринa пoндeрис прoсeчнa пондериса просечна
цaринa
aнa
цaринa на цaринa цaринa
цaринa
1990
6,12
5,05
5,86
5,99
7,38
3,70
1995
5,72
6,27
4,23
5,30
12,97
8,79
2000
2,97
2,14
2,21
2,01
6,74
2,52
2001
3,98
3,02
2,96
2,65
9,02
3,96
2002
2,40
1,99
1,60
1,82
6,37
2,47
2003
2,44
2,03
1,58
1,78
6,70
2,68
2004
2,46
2,07
1,68
1,82
6,33
2,65
2005
2,25
1,84
1,57
1,79
5,65
1,93
2006
2,39
1,85
1,63
1,78
6,17
2,01
2007
2,35
1,81
1,56
1,81
6,15
1,84
2008
2,25
1,77
1,55
1,81
5,59
1,72
2009
2,15
1,51
1,54
1,75
5,11
1,22
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2010
2011
2012
2013

1,94
1,53
1,49
1,55

1,61
1,09
1,02
1,04

1,85
1,42
1,41
1,43
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2,34
1,64
1,61
1,48

2,46
2,09
1,97
2,18

0,54
0,42
0,35
0,43

Извор: интернет сајт www.indexmundi.com oд 08. 01. 2016. г.
Један од битних заштитних елемената царинске политике је
царина и царинске стопе које су предвиђене заједничком царинском
тарифом ЕУ. Просечне увозне царинске стопе на све производе од
6,12% колико су износиле 1990, у 2013. години износиле су 1,55%, што
је за скоро четири пута мање.
Слика 4 – Трендови царинских стопа у ЕУ

инсистирају на већој царинској заштити пољопривредних производа.
Просечна примењена увозна царинска стопа на пољопривредне
производе у 1995. године износила је 12,97%, док 2013. године је
износила 2,18% што је за скоро шест пута мање.
На знатно смањење царина које је прописала ЕУ утицали су
резултати на преговарачким рундама ГAТТ-а (Бјелић, 2003, стр. 138).
Међутим, тежња у целом свету је на смањењу и укидању царина у
светској трговини, али зато многе земље, међу којима је ЕУ теже ка
увођењу нецаринских баријера, које представљају један посредан
инструмент царинске политике.
Међутим, и поред евидентног глобалног тренда смањења
царина, њихов удео у буџету ЕУ је и даље више него значајан.
Графикон на Слици 5 приказује структуру средстава буџета ЕУ, као и
удео царина у укупнoj структури буџета у 2014. години.
Слика 5 – Структура средстава буџета ЕУ

Просечне увозне царинске стопе за индустријске производе, из
године у годину имају тенденцију сталног смањења (Слика 4), тако да
1990. година просечна увозна царинска стопа за индустријске
производе износила је 5,86%, док 2013. године била је 1,04% што је
скоро пет и по пута мање. Такође, код увозних просечних царинских
стопа код индустријских производа примећен је сталан пад. Можда се
један од разлога за повећану заштиту индустријских производа налази у
уласку у ЕУ већег броја земаља које нису довољно индустријски и
привредно развијене, али се одмах после тог периода наставља
тенденција смањења царинских стопа на индустријске производе.
Увозне просечне царинске стопе на пољопривредне производе знатно
су веће у ЕУ, зато што поједине земље, нарочито Француска,
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Извор: интернет сајт http://ec.europa.eu/taxation_customs/ oд 08. 01. 2016.
Сходно томе, промене царинских политика ЕУ морају бити
праћене и хармонизацијом од стране појединачних политика чланица.
ЦАРИНСКА ТАРИФА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Царинска тарифа РС, у ширем смислу, састоји се из нормативног
дела у коме се налазе шест основних правила о сврставању робе
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(Службени гласник, 2010). У нормативном делу дата су објашњења
како применити царинску тарифу и како применити правила да би се
роба правилно сврстала у царинској тарифи. Други део је списак робе у
коме су дате тарифне ознаке за све производе који се могу увозити или
извозити из Србије.
Царинска тарифа у ужем смислу представља само списак робе. У
царинској тарифи РС за 2013. године има укупно 21 одељак, 97 глава,
9877 тарифних позиција. Просечна стопа царине у 2013. године
износила је 8,74%. Распон царинских стопа у 2013. године је од 0% –
57,6%, с тим што са царином од 1% има укупно 2963 позиција, са 5% –
1652 тарифне позиције, са 10% – 1801, са 30% – 599, а са стопом царине
од 57,6% само једна тарифна позиција, која се односи на цигарете
(Привредна комора Србије, 2013).
Закон о царинској тарифи (Службени гласник, 2005, 2007, 2009).
указује да се царина обрачунава на царинску вредност (ad valorem) при
чему се примењује одговарајућа стопа царине из царинске тарифе.
Законом о царинској тарифи указано је да све одлуке о сврставању које
је донео Комитет за хармонизовани систем, а које је потврдила Светска
царинска организација морају да се примене. Истовремено, одлуке о
сврставању које су објављене у ,,Службеном листу ЕУ“ обавезне су за
примену. Законом о царинској тарифи предвиђено је да се стално врши
усклађивање номенклатуре царинске тарифе у складу са предузетим
међународним уговорима. Влада РС мора најкасније у новембру месецу
уредбом да усклађује номенклатуру царинске тарифе са комбинованом
номенклатуром ЕУ.
Царинском тарифом могу бити предвиђене специфичне царине,
као што је случај код цигарета из тарифне ознаке 2402 20 90 00 где
стопа царине износи 57,6%, и на то се додаје специфична царина у
износу од минималних 5,51 до 7,57 евра / за 1000 ком. цигарета.
Законом о царинској тарифи указано је да све одлуке о
сврставању које је донео Комитет за хармонизовани систем, а које је
потврдила Светска царинска организација морају да се примене.
Истовремено одлуке о сврставању које су објављене у ,,Службеном
листу ЕУ“, обавезне су за примену.
Царинска тарифа РС има већи број колона. У првој се налази
тарифна ознака за сваки производ понаособ, у другој се даје тачан или
приближно тачан назив робе, уколико се не може наћи тачан назив
робе, тражи се роба која је њој слична по називу, изгледу, употреби и
сл., у трећој се означава јединица мере, уколико је ова колона попуњена
неком од јединица мере (КД – комад, КГ – килограм, М3 – метар кубни
и сл.), тај производ из конкретног наименовања мора се исказати у
одговарајућој јединици мере. Тако нпр. газирана вода из тарифне
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ознаке 2202 90 10 00 када се увози или извози мора се исказати у
јединици мере ЛТ – литар или тканине од памука не бељене са
садржајем 90% памука из тарифне ознаке 5208 11 10 00 у м2 – метрима
квадратним. Уколико у трећој колони није исказана јединица мере,
приликом увоза тог производа може се приликом царињења робе
пријавити било која јединица мере. Четврта колона односи се на стопу
царине која ће се применити на увоз из било које земље са којом
немамо потписан споразум о слободној трговини. У петој колони
исказане су стопе царине са свим земљама са којима имамо потписан
споразум о слободној трговини. У петој колони наведене су земље ЕУ,
земље ЦEФТA, Русија, Белорусија, земље EФТA, Турска, Казахстан са
одговарајућим стопама царине које се примењују по споразуму о
слободној трговини са конкретном земљом.
РС у складу са склопљеним међународним уговорима сваке
године усклађује номенклатуру царинске тарифе. Измена номенклатуре
врши се у складу са изменама и допунама наименовања, нумеричких
ознака, као и напомена за тарифне ставове и основних правила за
примену царинске тарифе. На Слици 6 дато је кретање просечних
царинских стопа у РС у периоду 2005–2016. године.
Сликa 6 – Просечне царинске стопе у РС у периоду 2005–2016.године

Извор: Подаци добијени од Министарства финансија – Сектор за
царински систем и политику
Просечна царинска стопа у РС, у периоду од 2005. до 2016.
године кретала се у распону од 8,63% до 8,79%. Може се рећи да је
ниво просечне царинске стопе виши у односу на ЕУ. Ради додатног
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увида у учешће прихода од царина, на Слици 7 дата је структура
пореских прихода Србије у 2015. години.
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Законом о Царинској тарифи, Влада РС обавезала се да уредбом
најкасније у новембру текуће године за наредну годину донесе Уредбу
о усклађивању номенклатуре царинске тарифе, чиме је усклађује са
комбинованом номенклатуром ЕУ (Службени гласник, 2005, 2007,
2009, Чл. 3 ст. 8). Сваке године Република Србија доноси уредбу о
усклађивању царинске тарифе са царинском тарифом Европске уније
при чему се уводе или укидају нови тарифни бројеви, тарифне ознаке,
наименовања робе, тако да се царинска тарифа усклађује само у
номенклатурном делу, док у нормативном делу и даље постоје велике
разлике између царинске тарифе РС и ЕУ.
Царинска тарифа ЕУ много је сложенија и комплекснија од
царинске тарифе РС, што захтева одређене измене и прилагођавања у
наредном периоду. ЕУ има споразуме о слободној трговини са многим
земљама са којима РС нема (Рапаић и Дабић, 2013), тако да РС

прихватањем заједничке царинске тарифе ЕУ мора да прихвати
споразуме са земљама са којима нема споразуме о слободној трговини
као што су Израел, Палестинска управа, Чиле, Мексико, Етиопија,
Мадагаскар и др. Као посебно осетљиво питање у овом тренутку је
каква ће судбина бити са споразумима о слободној трговини које РС
има са Руском федерацијом, Белорусијом и Казахстаном са којима
Европска унија нема споразуме. Августа 2014. године ЕУ увела је
санкције Руској федерацији у виду забране извоза производа двоструке
намене, ембарго на оружје, осетљиве технологије, нафту и сл. Међутим,
Руска федерација је такође применила контрамере према ЕУ, што је у
великој мери погодило привреду појединих европских земаља. РС није
увела економске санкције Руској федерацији и што има повољан утицај
на њену спољнотрговинску размену, али је потпуно јасно да
прилагођавање значи у потпуности прихватање царинске политике ЕУ.
У заједничкој царинској тарифи ЕУ тачно су одређене цене воћа,
поврћа, прерађевина воћа и поврћа по одређеним месецима, а у
зависности од цене производа зависи и износ царина, односно користе
се принципи, што нижа цена, већа је царина. Царинска тарифа РС такав
начин заштите пољопривредних производа не користи, тако да би
морала да укине Одлуку о плаћању посебне дажбине при увозу
пољопривредних (Службени гласник, 2013) и прехрамбених производа,
као и Одлуку о сезонској царинској стопи (Службени гласник, 2010;
2011).
Ослобађања од плаћања царине на одређене производе према
заједничкој царинској тарифи ЕУ као што су пловила, платформе за
вађење нафте, фармацеутски производи, роба за потребе цивилног
ваздухопловства знатно се разликују од ослобођења која се користе у
царинским поступцима и царинској тарифи Републике Србије. Зато је
неопходно укидати или изменити Одлуку о смањењу царинских
дажбина (Службени гласник, 2014) и Одлуку о одређивању робе на које
се не плаћају увозне дажбине (Службени гласник, 2012; 2013; 2014).
Према заједничкој царинској тарифи ЕУ јединствена стопа
царине за физичка лица у путничком промету за робу вредности до 700
еура износи 2,5 %, док према Царинском закону РС (Службени гласник,
2010, Чл. 107 ст. 1), јединствена царинска стопа износи 10% и може се
увести роба до 3000 евра, што значи да се мора прилагодити Царински
закон РС прописима према заједничкој царинској тарифи ЕУ.
Република Србија и Управа царина морају у циљу усклађивања
царинске политике са ЕУ да одговоре на сва постављена питања која се
тичу поглавља 29–царинска унија, а једно од важних питања везано је
за царинску тарифу, у коме би се навело у којим тарифним позицијама
се разликује царинска тарифа Републике Србије у односу на Европску
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Слика 7 – Структура пореских прихода Србије у 2015. години

Извор: аутори према подацима www.mfin.gov.rs
ИМПЕРАТИВ УСКЛАЂИВАЊА ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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унију, како функционише тарифни систем и сл. Република Србија је у
доброј мери ускладила царинску тарифу са царинском тарифом ЕУ, али
и даље предстоји дуг пут до потпуног усклађивања царинске политике,
а у оквиру ње и царинске тарифе.

Keywords: harmonization, customs tariff, customs policy, customs, customs
rates.
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УВОД
Под утицајем процеса глобализације, дешавања у светској
привреди се одигравају муњевитом брзином. Једна од основних
карактеристика овог процеса је трговинска либерализација. Под њом се
подразумева смањење царина и осталих квалитативних и
квантитативних ограничења у циљу веће повезаности националних
економија. Све је то допринело интеграцији светске привреде. Процес
глобализације је у великој мери имао утицај и на привреду Републике
Србије (Србија). Међутим, треба истаћи да је привреда Србије,
претрпела значајне губитке током последње деценије двадесетог века,
изазване ратним сукобима, тачније дезинтеграционим процесима, који
су се дешавали на територији Западног Балкана. То је све, наравно,
утицало на изолацију економије Србије из међународних економских
токова. У процесу економског повезивања, кључно опредељење
привреде Србије је приступање Европској унији (ЕУ), која заправо
представља највећи и најзначајнији степен европских економских
интеграција. Ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и
придруживању, 2013. године, Србија је прихватила изазов да додатно
подигне ниво националне конкурентности.
Имајући у виду висок спољнотрговински дефицит националне
економије, повећање извозног потенцијала представља кључни фактор у
подизању конкурентности. Будући да је тржиште ЕУ најзначајнија
дестинација производима из Србије, веома је битно издиференцирати
кључне предности привреде Србије са аспекта промоције сектора у
којима имамо компаративне предности, у циљу промовисања
флексибилне, извозно оријентисане привреде. Дакле, са аспекта
макроконкурентности, неопходно је стимулисати извоз и окренути га ка
оним секторима, који заузимају значајно место у структури тражње
просперитетних земаља, посебно ЕУ.
Узевши у обзир значај овог проблема, предмет истраживања у
овом раду биће усмерен на испитивање конкурентности српског извоза
на тржишту Европске уније. Сагласно опредељеном предмету, основни
циљ овог рада је да на бази теоријско-методолошке и емпиријске
анализе размотри кретање конкурентности српског извоза на тржишту
Европске уније. У складу са дефинисаним циљем, основна хипотеза од
које се у раду полази гласи: са повећањем удела капитално интензивних
производа у структури извоза, не само да се може очекивати смањење
спољнотрговинског дефицита, већ и подизање нивоа националне
конкурентности. Структура рада је следећа: у другом делу су приказане
тенденције спољнотрговинске сарадње привреде Србије и ЕУ, и указано
је на претходна истраживања која су испитивала конкурентност Србије.
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У трећем делу приказана је статистичка апаратура која се у раду
користи. Ради се, наиме, о коефицијентима конкурентности, који су
широко прихваћени у теорији међународне трговине, а то су:
коефицијент подударности (Cx), индекс откривене компаративне
предности (RCA), индекс (симетричних) извозних компаративних
перформанси (SCEP) и индекс преклапања трговине (ТО). У четвртом
делу су приказани резултати истраживања. На крају, закључна
разматрања садрже дискусију о добијеним резултатима, као и препоруке
носиоцима економске политике у привреди Србије.
ЕКОНОМСКА ПОВЕЗАНОСТ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Као што је већ у уводном разматрању напоменуто, највећи облик
економске интеграције на тлу Европе представља ЕУ. Придруживање
ЕУ омогућава укључивање у јединствено тржиште ЕУ, и пружа веће
могућности за остваривање стабилног и одрживог раста земље, путем
користи од слободне трговине и слободног протока капитала на
проширеном тржишту. ЕУ тренутно броји 28 земаља чланица, а већина
земаља у транзицији које нису чланице, као основни циљ имају управо
укључивање у ЕУ. Наравно, највећи проблем за ове земље, укључујући
и Србију, јесте њихово заостајање у степену економске развијености и у
односу на најмање развијене земље чланице ЕУ. Проширењима у
оквиру ЕУ која су се догодила 2004, 2007. и 2013. године Србија се сада
налази у економском окружењу ЕУ, и из тог разлога има интерес за
успостављање тесне сарадње са ЕУ. Постоје три критеријума које свака
земља мора да испуни да би ушла у ЕУ, а то су (Миловановић и
Веселиновић, 2009, стр. 417):
1. Да земља има демократију;
2. Да има функционалну тржишну привреду;
3. Да има способну и ефикасну администрацију.
Један од највећих изазова за носиоце економске политике у
привреди Србије јесте побољшање конкурентске позиције и
обезбеђивање економског раста у једном таквом конкурентском
окружењу. Према Stiglitz (2006), једна од основних претпоставки за
повећани економски раст јесте способност земље да прошири свој извоз
пре имплементације политике слободне трговине. У том контексту,
многи аутори који се баве овом проблематиком у Србији (Јакопин и
Бајец (2009), Зубовић и Николић (2013, стр. 71)) истичу проблем
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структуре извоза у привреди Србије која је углавном ослоњена на
секторе са ниском технолошком подршком, а препоруке иду у правцу
повећања извозног удела оних сектора за којим постоји увозна тражња
ЕУ (Домазет и др. 2014, стр. 222). До сличних закључaка дошли су и
Миловановић и др., (2013, стр. 452) који истичу неопходност
побољшања инвестиционе климе, у контексту привлачења страних
директних инвестиција у оне секторе који могу да буду носиоци извоза
и привредног развоја. Анализирајући вредности индекса отворених
компаративних предности, Бранковић (2015, стр. 51) је установила да
промене у структури компаративних предности у Србији нису
промењене у односу на 1990. годину јер је Србија најчешће постајала
конкурентна у извозу оних одсека који остварују исподпросечне стопе
раста извоза на глобалном нивоу. Митровић и Митровић (2014, стр. 275)
наглашавају значај конкурентне индустрије која може одолети
изазовима и притисцима других учесника, и истовремено да обезбеди
квалитет и обим извоза, односно економски раст и социјално
благостање. Сходно томе, без конкурентности и модернизације
привреде у смислу иновативних активности и економије знања,
остваривање одрживог раста није могуће (Несторовић и Станковић,
2014, стр. 157). Како би се сагледале размере напрезања привреде
Србије у постизању већег релативног учешћа извоза у укупној
економској активности, потребно је указати на тенденцију кретања
одговарајућих економских показатеља у периоду 2005–2014.
На основу података који су приказани у Табели 1, уочљиво је и
апсолутно и релативно повећање извоза. Наиме, у односу на 2005.
годину, извоз робе и услуга је повећан за преко 9 милиона евра. Такође,
релативно посматрано, учешће извоза у БДП-у је повећано за преко 50%
у односу на 2005. Оваква тенденција раста удела извоза, делује
охрабрујуће у смислу могућности за остваривање динамичних стопа
раста. У прилог томе, говори и чињеница побољшања са аспекта
покривености увоза извозом. Према подацима Табеле 1, она је у 2005.
години износила 55.4%, а на крају 2014. године износила је 79.8%. За
остваривање поменутих циљева неопходна је пре свега, адекватна
економска политика усмерена ка повећању извоза, односно ка
привлачењу инвестиција које би могле да доведу до структурних
промена производње, а такав прираст производње треба да се усмери ка
извозу. Уколико се сада обрати пажња на платни биланс, запажају се
значајне флуктуације у дефициту текућег рачуна. Уобичајено се сматра
да је допустив ниво дефицита око 5%, а 2008. године овај износ је у
Србији био преко четири пута већи. Захваљујући смањењу трговинског
дефицита у 2014. години, негативан салдо текућег рачуна је сада смањен
и износи 6% БДП-а.
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Табела 1. – Извоз и увоз робе и услуга привреде Србије у одабраним
годинама
Година
Извоз робе
и услуга
Извоз робе
и услуга (%
од БДП)
Увоз робе и
услуга
Увоз робе и
услуга (%
од БДП)
Текући
рачун
платног
биланса
Текући
рачун у %
БДП

2005.
5329

2008.
9583

2010.
9515

2012.
11469

2014.
14451

27.1

29.1

32.9

36.9

44.3

9612

18267

14244

16992

18096

47.1

54.1

47.9

53.6

54.3

-1778

-7126

-2037

-3671

-1985

-8.4

-21.1

-6.8

-11.6

-6.0

Напомена: подаци о извозу и увозу робе и услуга, као и текућем рачуну
платног биланса су у милионима евра. Извор-www. nbs.rs i
data.worldbank.org
Могло би се слободно рећи да је један од највећих проблема за
привреду Србије висок спољнотрговински дефицит, и он се углавном
везује за дубоке структурне дисторзије националне економије. Оваква
тврдња се може уочити и једноставним погледом на Слику 1. Према
последњим
доступним
подацима
Trading
economics-a,
спољнотрговински дефицит Србије износи 292,7 милиона US$, што
довољно говори у прилог претходно поменутој тврдњи.
Слика 1. – Спољнотрговински дефицит привреде Републике Србије у
периоду 2006–2014.

Извор – http://www.tradingeconomics.com/serbia/balance-of-trade
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Табела 2. – Трговинска повезаност привреде Србије и ЕУ
Годин
а

Извоз
РС

Извоз РС у
ЕУ

Колона 2/
Колона 1

Увоз ЕУ

Колона
2/
Колона 5 (у
%)

Колона
3/
Колона 5 (у %)

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

3523,4
4481,8
6427,9
8825,3
10973,6
8344,3
9794,5
11779,5
11227,9
14611,4
14843,3

2146,4
2841,1
3923,1
5266,1
6549,6
4756,1
5921,8
7259,1
6885,6
9165,9
9592,9

0.61
0.63
0.61
0.59
0.59
0.57
0.60
0.62
0.61
0.63
0.65

1398896
1401629
1797439
2133756
2232956
1775608
2038750
2236438
2369851
2323801
2043662

0.255
0.320
0.358
0.414
0.491
0.470
0.480
0.527
0.474
0.629
0.725

0.153%
0.203%
0.218%
0.247%
0.293%
0.268%
0.290%
0.325%
0.291%
0.394%
0.469%

Напомена: подаци о укупном извозу су у милионима US$. Извор – аутор
на основу података Републичког завода за статистику и Eуростата.
Либерализацијом трговине између привреде Србије и ЕУ,
тржиште ЕУ постаје све значајније за националну привреду. У Табели 2
је учињен покушај да се аналитички процени важност тржишта ЕУ за
привреду Србије,
у периоду 2004–2014. Наиме, карактеристика
назначеног периода јесте веома високо учешће извоза у ЕУ у односу на
укупан извоз Србије. Према последњим доступним подацима, на крају
2014. године он је износио 65%. На основу овога се може закључити да
је тржиште ЕУ од есенцијалног значаја за привреду Србије, са растућом
тенденцијом учешћа у укупном извозу. У оквиру земаља ЕУ, Србија
највише извози у Италију и Немачку (од ове две земље највише и
увози), док у структури извоза доминирају друмска возила, електричне
машине, апарати и уређаји, житарице, воће и поврће (SIEPA). У
контексту будуће сарадње, постоји огроман потенцијал, јер уколико се
обрати пажња на колоне 6 и 7 у Табели 2, као и Слику 2, јасно је колико
је мали удео српског извоза (као и извоза у ЕУ) у односу на укупан увоз
ЕУ. Дакле, удео српског извоза на укупну увозну тражњу земаља ЕУ је
на веома ниском нивоу и износи 0.725% (0.469%). Охрабрујући податак
је чињеница да се овај удео у односу на 2004. годину утростручио.
У контексту могућности за побољшање величине и структуре
српског увоза у односу на увозну тражњу ЕУ, занимљиво је испратити
кретање два индекса који су присутни у UNCTAD бази, а то су: индекс
концентрације и индекс диверсификације. Индекс концентрације,
заправо представља Херфиндал-Хиршманов индекс и мери
концентрацију увоза и извоза у земљама и групама земаља. Пратећи
вредности овог индекса од 2008. године, уочљиво је да у привреди
Србије не постоји јака концентрација извоза (вредност индекса ближа
нули), а у случају ЕУ вредност индекса концентрације је јако мала, што
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такође говори у прилог чињеници да је концентрација увоза слаба, што
отвара потенцијалне могућности за даљи извоз на ово тржиште
привреди Србије. Са друге стране, оно што би требало да забрине
креаторе економске политике у Србији, јесте кретање индекса
диверсификације. Теоријски, вредност овог индекса се креће у распону
од 0 до 1, и показује у којој мери постоји усклађеност структуре извоза
(увоза) дате националне економије у односу на светски просек.
Вредност овог индекса ближа јединици указује на постојање веће
разлике у односу на светски просек. Подаци у Табели 3 показују да се
вредност овог индекса у привреди Србије није значајније мењала од
2008. године, као и да је прилично висока, што указује на проблем
неадекватне структуре извоза у односу на светски просек. Уколико се
посматра ЕУ, и вредност овог индикатора за увоз, приметно је да се
структура увозне тражње земаља ЕУ у великој мери поклапа са
светским просеком.
Слика 2. – Укупан извоз привреде Србије и укупан увоз ЕУ – упоредни
преглед у периоду 2006–2014.

Извор – http://www.tradingeconomics.com/serbia/exports
Табела 3. – Индекси концентрације и диверсификације – привреда
Србије и ЕУ
Година

Индекс
концентрацијеизвоз РС

Индекс
диверсификацијеизвоз РС

Индекс
концентрацијеЕУ увоз

Индекс
диверсификацијеЕУ увоз

2008
2009
2010
2011
2012

0.088
0.066
0.077
0.074
0.067

0.55
0.53
0.54
0.54
0.52

0.076
0.069
0.070
0.073
0.082

0.113
0.125
0.121
0.115
0.116

Извор – UNCTAD, knoema.com
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МЕТОДОЛОГИЈА И ПОДАЦИ
У циљу мерења конкурентности српског извоза на тржишту ЕУ,
коришћени су следећи индекси конкурентности:
1. Коефицијент подударности (Coefficient of conformity, Allen, R., G.,
D., 1966). Овај индекс служи за мерење структурне
прилагођености извоза земље ј према структури увоза земље к.
Он представља класичну статистичку апаратуру која се користи у
теорији међународне трговине, а у овом раду ће бити коришћен
за испитивање струткурне прилагођености српског извоза
потребама Европске уније. Коефицијент подударности се рачуна
применом следеће формуле (1):

Xij – удео сектора i у укупном извозу земље ј,
Мik – удео сектора i у укупном увозу земље к,
Cx – вредност коефицијента подударности.
Вредности коефицијента подударности се крећу у распону од 0
до 1, при чему вредност ближа јединици подразумева већу структурну
сличност извоза земље ј и увоза земље к. Наравно, екстремне вредности
ових коефицијената се срећу само у теорији, док у пракси их није
реално очекивати. Наиме, нулта вредност овог коефицијента би значила
да земља ј остварује нулти извоз у свим секторима који представљају
увозну тражњу земље к. Са друге стране, јединична вредност овог
коефицијента би значила да сваки сектор има једнако учешће у извозу
земље ј и увозу земље к. Дакле, вредност Cx ближа јединици указује да
се структура извоза земље ј и структура увоза земље к подударају. У
супротном, када је вредност Cx ближа нултој вредности може се
констатовати да постоји висок степен структурне неусклађености извоза
земље ј и увоза земље к.
2. Индекс
откривене
компаративне
предности
(Revealed
Comparative Advantages, Balassa, 1965, 105). За испитивање
сектора у којима национална економија остварује компаративне
предности, у литератури се веома често користи индекс
откривене компаративне предности. Вредност овог индекса се
израчунава применом следеће формуле (2):
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Xij – извоз сектора i земље ј,
Xik – извоз сектора i земље к,
Xnj – извоз свих производа земље ј,
Xnk – извоз свих производа земље к,
Овај показатељ полази од текућих трансакција извоза, а не од
расположивости фактора производње, како то неке теорије чине
(Петровић, 2005, стр. 117). Математички посматрано, вредност овог
индекса се према формули (2) може добити и дељењем удела извоза
сектора i земље ј у укупном извозу земље ј са уделом извоза сектора i
земље к у укупном извозу земље к. Вредност овог индекса се, теоријски
посматрано креће у распону од 0 до +∞, и вредности веће од јединице
показују исказане компаративне предности. Веће вредности овог
индекса указују на успешност земље, односно њене трговинске
перформансе у одређеном сектору. Индикатор откривене компаративне
предности почива на претпоставци да су светска тржишта интегрисана
те да не постоји дискриминација у мерама протекционистичке
спољнотрговинске политике, што није подударно са реалним
околностима (Петровић, 2005, стр. 120). Праћењем кретања овог
индикатора у временској динамици, могуће је идентификовати
спољнотрговинске секторе код којих расте, као и оне код којих опада
компаративна предност.
3. Индекс компаративних извозних перформанси (Comparative
Export Performance). Основни недостатак индекса откривене
компаративне предности, тиче се одабира референтне земље у
односу на коју се врши испитивање компаративних предности
дате националне економије (Boansi, 2014, 1507). Индекс извозних
перформанси уклања тај недостатак тако што укључује у
једначину укупни светски извоз и светски извоз одређеног
сектора. У овом раду се полази од претпоставке да је тржиште
ЕУ довољно велико, као и да има сличну структуру извоза, као и
што је светски просек (индекс диверсификације према UNCTAD
је 0.2), и из тог разлога вредности RCA и CEP индекса ће бити
једнаке. На бази овако истакнутог начина за добијање вредности
индекса извозних перформанси, битно је истаћи и једначину (3)
за израчунавање симетричног индекса извозних перформанси
(SCEP):
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Приликом рачунања вредности ових индекса биће коришћена
Стандардна међународна трговинска класификација (СМТК), односно
Standard International Trade Classification (SITC), где су сви производи
подељени у следеће секторе:

као и логаритамски облик индекса извозних перформанси (4):

Симетрични индекс конкурентности се креће у распону од –1 до
+1. Према Boansi (2014, 1509) направљена је класификација
конкурентности земље на бази кретања овог индекса: висока
конкурентност [0.62, 1], конкурентна позиција [0.27, 0.61] слаба
конкурентност [0, 0.26] и неконкурентност <0. Као и у претходном
случају, на бази вредности извозних компаративних перформанси у
логаритамском облику, могуће је издиференцирати типове
конкурентности: > 1.44 висока конкурентност, [0.55, 1.43] конкурентна
позиција, [0, 0.54] слаба конкурентност и <0 неконкурентност.
4. Индекс преклапања трговине (Trade Overlap, Finger de Rosa,
1979, 227). У теорији међународне трговине, овај индекс се веома
често користи за испитивање интраиндустријске размене. У овом
раду, индекс преклапања трговине ће бити коришћен за
испитивање секторске трговине, да ли је она интрасекторска или
интерсекторска у Србији. Интрасекторска трговинска размена
подразумева да увоз и извоз сваке од групе производа имају
сличан удео, док интерсекторска подразумева већински удео у
увозу, једне групе производа, а већински извоз друге групе
производа. Индекс преклапања трговине се рачуна применом
следеће формуле (5):

где Xi и Мi означавају извоз и увоз сваког од сектора (групе
производа). Вредност индекса се креће у распону од 0 до 1.
Вредности ближе јединици означавају интрасекторску трговину,
која карактерише развијеније земље. С друге стране, нижа
вредност овог коефицијента упућује на интерсекторску
спољнотрговинску размену.
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•
•
•
•
•
•
•

храна, пића и цигарете (0+1) – food, drinks and tobacco;
сировине (2+4) – raw materials;
минерална горива, мазива и повезани материјали (3) – mineral
fuels, lubricants and related materials;
хемијски и остали сродни производи (5) – chemicals and related
products;
машине и транспортни уређаји (7) – machinery and transport
equipment;
друга произведена роба (6+8) – other manufactured goods;
производи и трансакције, нигде поменути (9) – commodities and
transaction, not classified elsewhere in the SITC.

Временски оквир посматрања је ограничен на период 2004–2014.
Подаци о кретању поменутих сектора (група производа) у Србији су
преузети са сајта Републичког завода за статистику, док су подаци о
кретању ових индикатора у ЕУ преузети са сајта Еуростата.
ЕМПИРИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
У овом делу рада су приказани резултати истраживања на бази
претходно изведене методологије. Прво је извршена анализа структурне
прилагођености између извоза Србије у ЕУ и спољног увоза ЕУ,
применом коефицијента подударности. Будући да прилагођавање
структуре извоза Србије структури увоза ЕУ, истовремено значи и
приближавање структури извоза ЕУ, у Табели 4 су приказани и
резултати коефицијента подударности спољног извоза и увоза ЕУ, као и
коефицијента подударности извоза Србије у ЕУ, и укупног извоза ЕУ,
примењујући формулу (1).
На основу добијених вредности коефицијента подударности
извоза Србије у ЕУ у односу на спољни увоз ЕУ, запажа се побољшање
структурне прилагођености посматрано у датој временској динамици.
Као што се може видети, вредност овог коефицијента сада износи 0.84,
што довољно говори у прилог чињеници да се у извесној мери
прилагодила структура извоза Србије, увозној тражњи ЕУ, посматрано
према секторској структури. Међутим, кључни недостатак рачунања
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овог индекса односи се на чињеницу да са порастом нивоа агрегација,
вредност овог коефицијента расте, и у извесној мери се релативизира
његов значај. У конкретном случају аутор је ограничен
расположивошћу података, и у складу са тим, и у циљу дубљих
сагледавања појединих структурних неусклађености, у Табели 5 су
приказани релативни удели сектора у извозу Србије (увоз у ЕУ).
Табела 4. – Вредности одабраних коефицијената подударности
Година

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Cx

0.69

0.63

0.65

0.68

0.69

0.77

0.75

0.71

0.73

0.8

0.84

Cx1

0.94

0.9

0.88

0.89

0.84

0.88

0.88

0.84

0.82

0.84

0.87

Cx2

0.65

0.57

0.57

0.61

0.57

0.68

0.66

0.59

0.61

0.67

0.72

Напомена: Cx – вредност коефицијента подударности извоз РС у ЕУ &
спољни увоз ЕУ; Cx1 – вредност коефицијента подударности извоз ЕУ
& увоз ЕУ; Cx2 – вредност коефицијента подударности извоз РС у ЕУ &
извоз ЕУ.
Извор – Аутор
На основу података из Табеле 5, уочљиво је да су у првој години
посматрања, били присутни гепови у четири сектора. Прво, висок удео
извоза хране и живих животиња у односу на увозну тражњу ЕУ, низак
ниво извоза енергетских производа (пре свих нафте и нафтних деривата)
у односу на увоз ЕУ, значајно мањи удео у извозу машина и
транспортних уређаја у односу на потребе ЕУ, као и других
произведених добара. Такође, праћењем кретања ових сектора у укупној
структури извоза Србије, приметно је да је дошло до значајних
побољшања у секторима 7, као и 6 + 8, док су и даље присутни
структурни проблеми у извозу хране, пића и енергетских производа у
односу на увозну тражњу ЕУ. Ако би се овај проблем посматрао са
аспекта производне структуре (Yilmaz, B., 2003), већи је извоз
примарних производа у односу на удео ових производа у увозној
тражњи ЕУ, док се супротан закључак може извући у случају капитално
интензивних производа. Извесна побољшања која су начињена у самој
структури извоза Србије, видљива су и посматрањем вредности наредна
два коефицијента подударности (Cx1 и Cx2). Праћењем њиховог кретања
приметно је да су вредности Cx и Cx1 у последњој години посматрања
скоро изједначене. Вредност коефицијента подударности извоза Србије
у ЕУ наспрам извоза ЕУ, показује такође повећање у односу на 2004.
годину и сада износи 0.72.
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Табела 5 – Секторска структура извоза привреде Р. Србије у ЕУ и
спољног увоза ЕУ
Година

0+1

2+4

3

5

7

6+8

9

Србиј
а

ЕУ

Србиј
а

ЕУ

Срби
ја

ЕУ

Срби
ја

ЕУ

Срби
ја

ЕУ

Срби
ја

ЕУ

Срби
ја

ЕУ

2004.

0.19

0.06

0.07

0.05

0.01

0.18

0.1

0.09

0.1

0.34

0.51

0.25

0.01

0.03

2005.

0.18

0.05

0.05

0.04

0.01

0.23

0.1

0.08

0.08

0.33

0.57

0.25

0.01

0.02

2006.

0.15

0.05

0.05

0.05

0.01

0.25

0.07

0.08

0.1

0.3

0.6

0.25

0.02

0.02

2007.

0.13

0.05

0.05

0.05

0.01

0.23

0.1

0.08

0.1

0.3

0.6

0.26

0.01

0.02

2008.

0.12

0.05

0.06

0.05

0.01

0.29

0.1

0.08

0.17

0.27

0.53

0.24

0.01

0.02

2009.

0.18

0.06

0.06

0.04

0.03

0.24

0.06

0.09

0.21

0.29

0.46

0.24

0.00

0.04

2010.

0.17

0.05

0.06

0.05

0.04

0.25

0.08

0.09

0.17

0.29

0.48

0.24

0.00

0.03

2011.

0.17

0.05

0.08

0.05

0.02

0.29

0.07

0.09

0.18

0.26

0.47

0.23

0.01

0.03

2012.

0.19

0.05

0.07

0.04

0.03

0.31

0.06

0.09

0.27

0.25

0.38

0.22

0.00

0.04

2013.

0.13

0.06

0.06

0.04

0.04

0.3

0.07

0.09

0.37

0.26

0.32

0.23

0.00

0.02

2014.

0.14

0.06

0.05

0.04

0.03

0.26

0.07

0.1

0.36

0.27

0.35

0.24

0.00

0.03

Извор – Аутор
Емпиријски резултати за индекс откривене компаративне
предности по секторима су приказани у Табели 6. Уочљиво је да су се
током целокупног периода посматрања издвојила три сектора у којима
национална економија остварује компаративну предност, а то су: храна,
пиће и цигарете, сировине и друга произведена добра. Уколико се
детаљније погледа на структуру ових сектора, јасно је да у њима
обилују полупроизводи, као и радно интензивни производи. Веома
битна карактеристика ових кретања је и погоршање компаративне
предности ових сектора током времена. Уколико би се 2004. година
посматрала као базна, ситуација у 2014. години је погоршање
компаративне предности сектора храна, пиће и цигарета и она је на
нивоу од 59% у односу на ниво из базне године. Сектор сировина је
2014. године на нивоу од 62% у односу на базни период, док је сектор
других произведених добара на нивоу од скоро 78% у односу на 2004.
годину. У капитално интензивним секторима, где се истичу производи
из трећег, петог и седмог сектора, привреда Републике Србије не
остварује компаративне предности.
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Табела 6. – Кретање индекса откривене компаративне предности по
секторима
Година

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

RCA0+1

3.73

3.67

3.01

2.61

2.32

3.16

3.04

2.99

3.23

2.16

2.21

RCA2+4

3.17

2.22

2.04

2.05

2.45

2.36

2.16

2.76

2.48

2.29

1.97

RCA3
RCA5
RCA7
RCA6+8

0.29
0.62
0.22
1.98

0.23
0.64
0.18
2.27

0.19
0.44
0.23
2.38

0.18
0.63
0.22
2.41

0.15
0.66
0.39
2.21

0.56
0.34
0.50
1.95

0.68
0.46
0.40
2.11

0.31
0.43
0.43
2.08

0.40
0.37
0.64
1.69

0.57
0.44
0.91
1.45

0.47
0.43
0.86
1.54

RCA9

0.44

0.37

0.83

0.46

0.31

0

0

0.24

0

0

0

Извор – Аутор

Табела 7. – Кретање коефицијената извозних перформанси
Година
SCEP0+1
ln(CEP)
SCEP2+4
ln(CEP)
SCEP3
ln(CEP)
SCEP5
ln(CEP)
SCEP7
ln(CEP)
SCEP6+8
ln(CEP)
SCEP9
ln(CEP)

2004.
0.57
(1.32)
0.52
(1.15)
-0.55
(-1.25)
-0.23
(-0.47)
-0.64
(-1.51)
0.33
(0.68)
-0.39
(-0.81)

2005.
0.57
(1.30)
0.38
(0.80)
-0.63
(-1.48)
-0.22
(-0.44)
-0.70
(-1.73)
0.39
(0.82)
-0.47
(-1)

2006.
0.50
(1.10)
0.34
(0.71)
-0.67
(-1.63)
-0.39
(-0.82)
-0.63
(-1.48)
0.41
(0.87)
-0.09
(-0.18)

2007.
0.44
(0.96)
0.34
(0.72)
-0.69
(-1.69)
-0.23
(-0.47)
-0.63
(-1.49)
0.41
(0.88)
-0.37
(-0.77)

2008.
0.39
(0.84)
0.42
(0.90)
-0.73
(-1.87)
-0.20
(-0.41)
-0.44
(-0.94)
0.38
(0.79)
-0.53
(-1.18)

2009.
0.52
(1.15)
0.40
(0.86)
-0.28
(-0.58)
-0.50
(-1.09)
-0.33
(-0.69)
0.32
(0.67)
-1

Извор – Аутор

2010.
0.50
(1.11)
0.37
(0.77)
-0.19
(-0.38)
-0.36
(-0.76)
-0.42
(-0.91)
0.36
(0.74)
-1

2011.
0.49
(1.09)
0.47
(1.02)
-0.53
(-1.17)
-0.40
(-0.85)
-0.40
(-0.84)
0.35
(0.73)
-0.62
(-1.44)

2012.
0.53
(1.17)
0.42
(0.91)
-0.43
(-0.91)
-0.46
(-1.00)
-0.22
(-0.44)
0.26
(0.52)
-1

2013.
0.37
(0.77)
0.39
(0.83)
-0.28
(-0.6)
-0.38
(-0.8)
-0.05
(-0.1)
0.18
(0.3)
-1

2014.
0.38
(0.79)
0.32
(0.68)
-0.36
(-0.7)
-0.40
(-0.8)
-0.07
(-0.1)
0.21
(0.4)
-1

На основу података из Табеле 7, евидентно је да привреда Србије
није високо конкурентна ни у једном сектору. Конкурентну позицију
Србија остварује у секторима хране, пића и цигарета, сировина, док је
слаба конкурентност присутна у другим произведеним производима. У
осталим секторима бележе се негативне вредности структурних
извозних компаративних перформанси (као и lnCEP), што указује на
неконкурентност српске економије у преостала четири сектора. На
крају, у Табели 8 је приказано кретање индекса преклапања трговине у
привреди Србије. Уочљиво је да вредност овог коефицијента из године
у годину расте и приближава се јединици. Међутим, његова вредност је
и даље ниска у поређењу са развијеним земљама, те се може закључити
да је у Србији присутна интерсекторска специјализација. Резултати и
ове анализе су у складу са добијеним вредностима преосталих
коефицијената конкурентности, који говоре у прилог констатацији, да
су присутне структурне неприлагођености извоза Србије увозној
тражњи ЕУ, откривеним компаративним предностима и компаративним
извозним перформансама у радно интензивним производима, док је увоз
углавном оријентисан ка капитално интензивним секторима.
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Табела 8. – Индекс преклапања трговине (Trade overlap) у привреди
Републике Србије
Година

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

ТО

0.49

0.57

0.61

0.55

0.56

0.62

0.67

0.68

0.68

0.77

0.76

Извор – Аутор
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Основни циљ овог рада је био усмерен на испитивање
конкурентности српског извоза на тржишту ЕУ. У намери да се
обухвате кључни аспекти конкурентности, веома је значајно истаћи
закључке до којих се овим радом дошло. Прво, спољнотрговински
дефицит представља један од кључних проблема привреде Р. Србије.
Повећање извоза се намеће као неминовност због смањења дефицита,
као и због пораста извозних прихода у циљу избегавања кризе спољне
ликвидности. Друго, тржиште ЕУ је од есенцијалног значаја за привреду
Србије, јер је скоро две трећине укупног извоза Србије усмерено ка
овом тржишту. Потенцијал за даљу сарадњу је велики, будући да удео
извоза Србије у ЕУ чини мање од једног процента укупног увоза ЕУ, и
може се рећи да је на нивоу статистичке грешке. Из тог разлога,
применом одговарајућих индекса испитана је конкурентност привреде
Србије. На бази добијене вредности коефицијента подударности, може
се рећи да се структура извоза Србије у извесној мери прилагођава
структури увозне тражње ЕУ, али и даље је присутна дискрепанца у
смислу већег извоза примарних, а мањег капитално интензивних
производа, супротно потребама ЕУ. Индекси откривене компаративне
предности и симетричних извозних компаративних перформанси,
показали су да је привреда Р. Србије конкурентна у секторима у којима
доминирају примарни производи, док је индекс преклапања трговине
показао да је у Србији присутна интерсекторска специјализација.
Овако добијени резултати са собом носе одговарајуће
импликације и препоруке носиоцима економске политике. Прво,
потребно је инструментима монетарне и фискалне политике
стимулисати извоз оних сектора који имају највећи проценат укупног
извоза. Друго, неопходно је, у циљу даљег интегрисања на европско
тржиште, ускладити структуру извоза са увозном тражњом ЕУ, будући
да у структури извоза Србије доминирају радно интензивни производи,
док у структури увозне тражње ЕУ доминирају капитално интензивни
производи. Да би се ово постигло, значајну улогу игра и увоз модерне
опреме и технологије, као и повећање удела капиталних улагања у бруто

309
309

Н. ЛОЈАНИЦА

СТР 295-311

КОНКУРЕНТНОСТ СРПСКОГ ИЗВОЗА...

домаћем производу. Наравно, не треба изоставити ни значај повољне
инвестиционе климе као битног предуслова за реструктуирање реалног
сектора економије.

5.

SUMMARY
COMPETITIVENESS OF SERBIAN EXPORT ON THE EU MARKET

7.

The European Union is the most important destination for the overall export
of the Serbian economy. In this context, the main objective of this paper is to
test the competitiveness of the Serbian export on the EU market. Appropriate
methodological framework for this study is statistical apparatus widely
accepted in international trade theory and includes the following coefficients:
coefficient of conformity (Cx), revealed comparative advantage (RCA),
symmetrical comparative export performance (SCEP) and trade overlap (TО).
The time period ranging from 2004 to 2014 is selected. The results of this
study suggest that the economy of the Republic of Serbia is competitive in
exports in those sectors where labor-intensive products dominate. The
appropriate implications are related to need to change the structure of the
Serbian export in accordance with the import demand of the EU. In other
words, it is necessary to increase the share of capital-intensive products in
overall export.
Keywords: export competitiveness, national economy, the European Union,
coefficient of conformity.
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ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА ОД НЕПОШТЕНЕ
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Кључне речи: потрошач, непоштена пословна пракса,
обмањујућа пословна пракса, насртљива пословна
пракса, обмањујуће оглашавање.

САЖЕТАК: Непоштена пословна пракса је она која је
противна захтевима професионалне пажње и значајно
нарушава или прети да наруши економско понашање у
вези с производом просечног потрошача на кога се то
пословање односи. Њоме се битно ремети економско
понашање потрошача и умањује његова способност да
донесе одлуку засновану на свим потребним подацима,
чиме га наводи да донесе одлуку о закључењу посла коју
у другачијим околностима не би донео. Обмањујућа
пословна пракса се сматра оном ако садржи неистините
информације у вези једног или више карактеристичих
обележја производа којима се обмањује или се
вероватно може обманути просечан потрошач да донесе
одлуку о послу коју иначе не би донео. Насртљива
пословна пракса је она ако трговац узмемиравањем,
притиском укључујући и физичку силу или претњу и
недозвољени утицај, значајно умањује или је вероватно
да ће умањити слободу избора или поступања просечног
потрошача у вези са доношењем одлуке о закључењу
посла. Обмањујуће оглашавање јe свако оглашавање
које на било који начин или речима или приказивањем,
укључујући и презентацију доводи или је вероватно да
ће довести у заблуду потрошача којима је упућено или
до којих допире. Закон о заштити потрошача у
Републици
Србији
(2014)
нормативно
пружа
задовољавајућу заштиту потрошачима. Изостаје његова
1

УВОД
Заштита потрошача у Републици Србији је уставна категорија. У
највишем правном акту Републике Србије у члану 90. Устава (Сл.
гласник РС, 2006) се гарантује право заштите потрошача. У ставу 2.
члана 90. Устава је прописано да се забрањују радње усмерене против
здравља, безбедности и приватности потрошача, као и све нечасне
радње на тржишту. Облике и садржај заштите потрошача, као и
санкције за кршење уставне забране прописане у члану 90. став 2, Устав
Републике Србије не регулише, нити упућује на закон који би та
питања регулисао (Пајванчић, 2009. стр. 111).
Обавеза делотворне заштите потрошача произлази и из члана 78.
Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских
заједница и њихових држава чланица са једне стране и Републике
Србије са друге стране. Србија има обавезу да води политику активне
заштите потрошача у складу са правом Европске уније и усклађује
законодавство о заштити потрошача са заштитом која је на снази у
Европској унији (Споразум, 2008).
Заштита потрошача у Србији дуго није била уређена посебним
прописима. На облигационе односе између трговаца и потрошача
примењивале су се одредбе Закона о облигационим односима
претходне државе. Први Закон о заштити потрошача (ЗЗП) Републике
Србије донет је 2002. године, као закон Савезне Републике Југославије
(Сл. лист СРЈ, 2002) који није био усклађен са acquis communautaire
Европске уније. Други Закон о заштити потрошача Републике Србије

isidora.acin@gmail.com
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ефикасна примена. Да би се повећао степен ефикасности
у функционисању Закона мора се повећати и ниво
образованости потрошача. Ниво образовања постаје
condition sine qua non за квалитетну примену закона
заснованог на правним тековинама Европске уније.
Информисан и образован потрошач има могућности да
кроз заштиту права од пасивног постане активан
потрошач свестан својих права. Примери из праксе
показују да није довољно имати само добро написане
законе. Закон је добар онолико колико је добра његова
примена.
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донет је 2005. године (Сл. гласник РС, 2005). Овај закон није регулисао
питања у вези непоштене пословне праксе.
Трећи Закон о заштити потрошача Републике Србије донет је
2010 (Сл. гласник РС, 2010). Њиме је успостављен нови концепт
заштите потрошача у односу на претходне законе који су уређивали ову
област. У Закон (2010) је имплементирано 15 кључних директива
Европске уније с подручја заштите потрошача којим је започет
поступак имплементације директива у правни систем Србије. У
његовим материјалним одредбама пружен је велики обим права
потрошача који није остварен у пракси. Предвиђени механизми за
спровођење законских одредби, иако су у великој мери слични онима
који постоје у многим државама Европске уније, нису ефикасно
функционисали у остваривању права потрошача. Судска заштита је
била неефикасна за ову врсту спорова, алтернативни механизми
решавања спорова још нису били довољно афирмисани, а потрошачке
организације нису имале одговарајуће капацитете да се ефикасно баве
питањима остваривања права потрошача.
Четврти по реду Закон о заштити потрошача Србије усвојила је
Народна скупштина Републике Србије, јуна 2014. године (Сл. гласник
РС, 2014). Најбитнији разлози за доношење новог закона су потреба
консолидовања Закона о заштити потрошача ради обезбеђивања
институционалних промена и успостављање механизама за примену
закона. У овом Закону целовито су регулисани односи који настају пре,
током и након закључења уговора између трговца као физичког лица
или правног лица које на тржишту наступа у комерцијалне сврхе или
одређене професионалне делатности и потрошача, искључиво као
физичких лица који на тржишту наступају као крајњи корисници.
Законске одредбе су донете у циљу успостављања равнотеже у
односима потрошача и трговца. Иако су формалноправно једнаке
стране у уговору, ипак је потрошач по правилу неука странка у
потрошачким споровима за разлику од трговца који боље познаје
производе које продаје и у бољој је економској позицији.
Законом је успостављен ниво заштите потрошача приближан
стандардима које они имају у државама чланицама Европске уније.
Њиме је уређен начин заштите права потрошача посредством удружења
и савеза чија је област деловања остваривање циљева заштите
потрошача, вансудско решавање потрошачких спорова, права и обавезе
државних органа у овој области као и заштита колективног интереса
потрошача.
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НЕПОШТЕНА ПОСЛОВНА ПРАКСА
Систематизација одредби којима је уређена заштита потрошача
од непоштене пословне праксе пренета је у Закон о заштити потрошача
(2014) из претходног Закона (2010). 2 Пословна пракса је непоштена ако
је противна захтевима професионалне пажње и значајно нарушава или
прети да значајно наруши економско понашање у вези с производом
просечног потрошача на кога се то пословање односи или коме је
изложен, односно понашање просечног члана групе, када се пословање
односи на групу (ЗЗП 2014. чл. 18).
Потрошач је и у Закону о заштити потрошача (2014 чл. 5)
дефинисан као физичко лице које на тржишту прибавља робу или
услуге у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој
комерцијалној делатности.
Трговац значајно нарушава економско понашање потрошача ако
својом пословном праксом у великој мери умањује могућност
потрошача да оствари потребан ниво обавештености за одлучивање,
услед чега доноси економску одлуку коју иначе не би донео.
Економска одлука потрошача је његова одлука о начину и
условима да купи производ, прихватању плаћања цене производа у
целости или делимично, задржавању или враћању производа,
коришћењу неког другог права у вези с производом које има по основу
уговора, и предузимању неког чињења или уздржавање од каквог
поступка (ЗЗП, 2014. чл. 18).
Непоштена пословна пракса посебно погађа категорију
угроженог потрошача. Он припада оној групи потрошача која је
посебно рањива на пословну праксу или на основни производ због своје
менталне или физичке заосталости или сенилности и чини ову групу
посебно осетљиву на трговачку праксу или сам производ. Његово
понашање у доношењу пословне одлуке ће вероватно бити поремећено.
Од њега није разумно очекивати способност поступања према
сопственом захтеву, имајући у виду његов економски или друштвени
положај, услове живота, посебне потребе и друге тешке прилике личне
природе. Трговац је дужан да то предвиди.
Непоштеном пословном праксом се нарочито сматра обмањујућа
и насртљива пословна пракса.
2
Заштита потрошача од непоштене пословне праксе регулисана је у трећем поглављу
Закона о заштити потрошача (2014) под насловом „непоштена пословна пракса“.
Одредбе о непоштеној пословној пракси преузете су у целини из Закона о заштити
потрошача (2010). Промењен је ранији назив „непоштено пословање“ у „непоштена
пословна пракса“.
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ОБМАЊУЈУЋА ПОСЛОВНА ПРАКСА
Обмањујућом пословном праксом сматра се она активност
трговца којом наводи или прети да наведе потрошача да донесе
економску одлуку коју иначе не би донео, тако што му даје нетачне
информације, или је, иако не садржи неистините информације,
представљено на начин који доводи или може да доводи просечног
потрошача у заблуду у погледу (ЗЗП, 2014. чл. 19):
1) постојања или природе производа;
2) основних обележја производа (доступност, предности,
ризици, начин израде, употреба, додаци који прате производ,
помоћи која се потрошачима пружа после продаје и
поступања по њиховим приговорима, начина и датума
производње односно пружања услуге, испоруке, подобности
за употребу, количине, спецификације, државе производње и
државе порекла жига, очекивани резултати употребе или
резултати спроведених тестова или провере производа);
3) обима обавеза трговца, разлога за одређено тржишно
поступање, означавања или указивања на лице које посредно
или непосредно подржава и препоручује трговца или
производ;
4) цене и начина на који је обрачуната или постојање одређених
погодности у погледу цене;
5) потребе за сервисирањем, заменом делова или поправком
производа;
6) положаја, особина или права трговца или његовог заступника
који се односе на њихов идентитет или имовину
(квалификације и статус, припадност или повезаност
својинских и права интелектуалне својине којима располажу,
награде или признања која су примили);
7) права потрошача, укључујући право на поправку, замену или
повраћај новца или ризика којима може бити изложен.
Обмањујућа пословна пракса постоји и у случајевима ако
трговац наводи или прети да наведе просечног потрошача да донесе
неадекватну одлуку тако што оглашава производ (укључујући и
упоређујуће оглашавање), на збуњујући начин којим се отежава
разликовање производа од других производа, жигова, назива других
производа или ознаке другог трговца. Обмањујућа пракса је и ако
трговац крши одредбе кодекса добре пословне праксе којем је
приступио.
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Пословање трговца се такође сматра обмањујућим ако позив на
куповину и обавештење о карактеристикама и цени производа које
трговац доставља потрошачу, осим ако нешто друго не произлази из
околности случаја, не садржи важне информације, као што су:
1) основна обележја производа у обиму који одговара датом
производу и употребљеном средству комуникације;
2) назив и адреса трговца и по потреби назив и адреса трговца у
чије име послује;
3) цена производа укључујући пореске и друге дажбине,
трошкове транспорта, поштарину и трошкове испоруке;
4) правила о плаћању, испоруци и извршавању уговорних
обавеза и начину поступања по притужбама потрошача ако
правила одступају од захтева професионалне пажње;
5) обавештење о праву на једнострани раскид уговора.
У обмањујућу пословну праксу спадају и преварна пропуштања
трговца која постоје када он скрива важне информације или пружа
нејасна и двосмислена обавештења потрошачима и наводи их или је
вероватно да ће их навести да донесу одлуку о правном послу коју
иначе не би донели. Преварна пропуштања, како су у Закону о заштити
потрошача дефинисана, ускраћују потрошачима информације које су
им потребне за разумно одлучивање.
Скривање важних информација или пружање информација
неблаговремено и на нејасан, неразумљив начин, као и пропуштање да
потрошачима истакне пословну сврху свог обраћања такође спадају у
преварна пропуштања.
У Закону о заштити потрошача наведене су радње које се увек
сматрају обмањујућим (ЗЗП 2014. чл. 21). Ту спадају неистините
тврдње трговца да поступа у складу са одређеним кодексом понашања
чији је потписник, а који је одобрен од државног органа или одређене
организације и подржава његову пословну политику или продају
његових производа. Затим, трговац обмањује потрошача оглашавањем
врло јефтиних производа, иако не постоје довољне залихе, наводећи да
ће производ ће бити расположив у кратком року или да ће бити
расположив у кратком року под одређеним условима, с циљем да се
потрошач наведе да одлуку о куповини донесе без одлагања, и да му се
ускрати прилика или време потребно за доношење разумне одлуке.
Потрошач се суочава и са лажним тврдњама трговца да је
одређени производ у промету у складу са позитивним прописима или
да престаје са пословањем или да се премешта у друге пословне
просторије и циљу распродаје производа.
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Лажне тврдње су и да одређени производ има терапеутска
својства и да лечи одређену болест, поремећај функције или урођене
деформације као што су хипертензија, срчана и кардиваскуларна
обољења, лечење алергије, подстицање раста косе, помоћ при
регулисању телесне тежине, и сл.
Потрошачи се често привлаче и рекламом да куповина одређеног
производа обезбеђују право на учешће у наградној игри и пружа шансу
за освајање великог новчаног износа. Трговци уводе наградна
такмичења или промотивне игре, а да се након тога не подели обећана
награда или одговарајућа замена за њу.
Илустративан је пример када је Национална организаација
потрошача Србије (НОПС) позвала (19. 05. 2009) потрошаче на бојкот
„Фрикомове“ 3 наградне игре „Пажљиво лижите“, због, како се наводи,
преварне и обмањујуће маркетиншке кампање. 4 Потрошачи су се
позивали да купују сладоледе да би учествовали у наградној игри, која
уствари није ни почела. У саопштењу НОПС-а се каже да су се још увек
продавали сладоледи са штапићима који су били валидни у претходној
наградној игри „Фрикома“ а који не важе у најављеном циклусу.
У тржишној инспекцији је потврђено да су добили допис НОПСа у коме се тврди да „Фриком“ обмањује потрошаче и да их позивају на
бојкот њихових сладоледа. У саопштењу НОПС-а се истиче да
организацијама потрошача стижу многобројни позиви обманутих
потрошача који су купили сладоледе са добитним штапићима, не
знајући да су у питању штапићи који су били валидни у претходној
наградној игри „Фрикома“. Компанија није обавестила јавност да су у
продаји стари штапићи као ни како изгледају нови. Потрошачи који су
се обратили „Фрикому“ да би подигли награду добили су одговор да су
то неважећи штапићи, јер је наградна игра завршена.
И поред упозорења које је НОПС упутио „Фрикому“ да они већ
трећу годину заредом настављају да доводе потрошаче у заблуду, јер
маркетиншка кампања својим преварним оглашавањем има задатак
само да наведе потрошаче да купују „Фрикомове“ сладоледе, а не и да
учествују у наградној игри.
НОПС је позвао тржишну инспекцију да спречи спровођење
маркетиншке кампање довођењем потрошача у заблуду, а санитарну и
пољопривредну инспекцију да провере датум производње
„Фрикомових“ сладоледа који су се тренутно налазили у продаји, као и
њихову здравствену исправност јер на декларацији стоји само крајњи
рок употребе који је нечитљив.

Потрошачи су такође упозорени да се „Фрикому“ не може у
потпуности веровати све док не дозволи објективну и стручну контролу
регуларности наградних игара. Као пример објективне провере
регуларности наградних игара НОПС је указао на праксу компаније
„Карлсберг“ (Челарево) која позива представнике Удружења потрошача
да провере добитне чепове „лав“ пива како се пакују и дистрибуирају
на тржиште.
У обмањујућу пословну праксу спадају пословни поступци и
радње трговца, прописани у Закону о заштити потрошача (ЗЗП, 2014.
чл. 21) као што су:

И. ЂАНКОВИЋ

3
4

Frikom (Frоzen Food Kompany – Индустрија смрзнуте хране, Београд.
http://www.politika.rs/rubrike/vesti-dana/NOPS-Frikom-obmanjuje-potroshache
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1) неовлашћено истицање ознаке квалитета, ознаке од
поверења или сличне ознаке од стране трговца;
2) позив потрошачу да достави понуду за куповину неког
производа по одређеној цени, ако трговац прикрива
постојање основаног разлога за сумњу да ће моћи
испоручити тај производ или опрему, односно да ангажује
другог трговца за испоруку производа по наведеној цени, у
количини и року који би се могао очекивати обзиром на
врсту производа, обим оглашавања и понуђену цену;
3) позив потрошачу да учини понуду за куповину неког
производа по одређеној цени, ако трговац у намери да га
наведе на куповину неког другог производа одбија да му
покаже производ на који се оглас односи или одбија да
прими наруџбину односно да испоручи производ у
примереном року или покаже потрошачу оштећени узорак
производа на који се односи оглашавање;
4) пропуштање да потрошача, пре него што прихвати понуду,
на јасан начин обавести да ће му након продаје одређеног
производа пружити пратеће услуге на језику који није у
службеној употреби у Републици Србији;
5) представљање права која су потрошачу гарантована законом
као посебне предности које му трговац нуди;
6) употреба уредничког простора у медијима за оглашавање
производа, тј. пропуштање трговца да у садржају огласа
звуком или сликом нагласи да је реч о плаћеном
оглашавању, а не о садржају иза којег стоји уредништво;
7) неистинита тврдња трговца о природи и значају ризика коме
потрошач излаже себе или своју породицу ако не купи
одређени производ;
8) оглашавање производа од стране трговца који подражава
производ другог трговца и којим се потрошач намерно
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наводи на погрешан закључак да производе производи исти
трговац;
стварање, вођење или оглашавање од стране трговца система
продаје производа у оквиру којег потрошач плаћа накнаду за
могућност остварења прихода који не зависи од успешности
продаје одређеног производа, већ од учествовања других
потрошача у том систему продаје (тзв. пирамидална шема);
пружање нетачних информација о условима на тржишту или
могућности куповине одређеног производа на тржишту у
намери да се потрошач наведе да производ прибави под
условима који су неповољнији од уобичајених тржишних
услова;
описивање производа речима: гратис, бесплатно, без накнаде
или другим речима сличног значења, ако је потрошач дужан
да сноси било какав трошак, осим неизбежног трошка у вези
са пословном праксом преузимања, односно испоруке
производа;
стављање рачуна или сличног документа којим се захтева
плаћање у огласни материјал, чиме се код потрошача ствара
погрешан утисак да је већ наручио оглашавани производ;
стварање погрешног утиска код потрошача да су након
продаје одређеног производа пратеће услуге доступне и на
територији друге државе осим државе у којој је производ
продат.

Предвиђени критеријуми у Закону о заштити потрошача на
основу којих се утврђује постојање насртљиве пословне праксе морају
бити испуњени да би нека радња имала обележје те праксе (ЗЗП, 2014.
чл. 22). Елементи критеријума су време, место, природа и трајање
насртљиве пословне праксе као и употреба претећег језика или
понашања. Затим, треба да постоји недвосмислена чињеница да трговац
свесно, у намери да утиче на одлуку потрошача у вези са производом,
користи несрећни случај који се догодио потрошачу или тешке
околности у којима се потрошач налази, а које утичу на његову
способност за расуђивање. Присуство тешке или несразмерне
вануговорне препреке коју трговац поставља потрошачу који жели да
оствари уговором загарантована права и претња трговца да ће против
потрошача предузети законску меру која му није доступна у складу са
законом је такође једно од обележја критеријума.
У Закону о заштити потрошача (2014. чл. 23) су наведени
поступци трговца који имају таква обележја која их увек сврставају у
насртљиву пословну праксу. То су:

И. ЂАНКОВИЋ

9)

10)

11)

12)
13)

НАСРТЉИВА ПОСЛОВНА ПРАКСА
Насртљива пословна пракса, или како се још назива и агресивна
пословна пракса, је посебан облик непоштене пословне праксе. Она
постоји у ситуацијама када се на основу чињеничног стања може
утврдити да трговац узнемиравањем, принудом (укључујући физичку
принуду) или недозвољеним утицајем нарушава слободу избора или
поступања просечног потрошача у вези са одређеним производом. Тиме
се он наводи или је вероватно да ће се навести да донесе економску
одлуку коју иначе не би донео.
Недозвољени утицај јесте злоупотреба позиције моћи у циљу
вршења притиска на потрошача на начин који битно ограничава његову
способност да оствари одговарајући ниво обавештености и да донесе
рационалну одлуку код одлучивања, без обзира да ли се употребљава
или ставља у изглед употреба физичке силе.
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1) стварања утиска код потрошача да не може напустити
просторије док не закључи уговор;
2) посете потрошачу, у његовом стамбеном простору, без његове
претходне сагласности, супротно захтеву да се напусти или да
се не врати, осим остваривања потраживања из уговора;
3) вишеструког обраћања потрошачу, противно његовој вољи
телефоном, факсом, електронском поштом или другим
средством електронске комуникације, осим ради остваривања
потраживања из уговора;
4) захтева да потрошач који намерава остварити своја права из
полисе осигурања достави документа која се не могу сматрати
значајним за оцену основаности његовог захтева или упорно
избегавање да се одговори на захтев потрошача ради
одвраћања од остваривања његових уговорних права;
5) директног подстицања деце путем огласа да купе или утичу
на родитеље или друга одрасла лица да за њих купе производ
који је предмет оглашавања;
6) захтева потрошачу да плати, врати или чува производ чију
испоруку није тражио;
7) директног обавештавања потрошача да су посао или
егзистенција трговца угрожени ако потрошач не купи
одређени производ;
8) стварања лажног утиска код потрошача да је освојио или да ће
освојити безусловно или уз испуњење одређеног услова
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награду или неку другу корист, ако та награда или друга
корист није предвиђена или ако је предузимање било какве
радње усмерене на остваривање те награде или неке друге
користи условљено плаћањем одређеног новчаног износа од
стране потрошача или да му проузрокује одређене трошкове.

Илустративан пример преварног оглашавања је била реклама
чаја од бруснице. 5 У декларацији се наводи да чај садржи 50% цвета
хибискуса, 30% дивље јабуке, 15% шипка и 5% ароме бруснице.
Очигледна је обмама у начину декларисања, с обзиром на то да и
цртежима и речима упућује на „чај од бруснице“ а уствари присутно је
само 5% ароме бруснице.
Приликом оглашавања и рекламирања, пошиљалац огласне
поруке мора да се придржава начела добрих пословних обичаја, лојалне
конкуренције и професионалне етике (Закон о оглашавању РС, чл. 4).
Није допуштено оглашавање које доводи у заблуду или је вероватно да
ће довести у заблуду потрошаче којима је упућено па је вероватно да ће
због тога оно утицати на његово економско понашање. Својевремено је
Национална организација потрошача Србије је покренула питање
истинитости оглашавања „пролом“ воде произвођача „Планинка“ АД из
Куршумлије као лековите, која помаже у лечењу болести бубрега и
уринарног тракта, органа за варење, кожних и болести периферних
судова и поремећаја метаболизма. Случај је пријављен нишкој
санитарној инспекцији. По пријему захтева она се обратила
произвођачу да јој достави медицинске доказе за такав слоган који
користи у реклами воде. Произвођач је добио рок од месец дана да
достави медицинске доказе који би потврдили садржај оглашаваних
порука. Пошто није доставио доказе за своје тврдње (осим за болести
бубрега и уринарног тракта), Санитарна инспекција је наложила
произвођачу да се рекламне поруке са спорним садржајем повуку из
медија у року од тридесет дана. 6
У одговору Санитарној инспекцији „Планинка“ АД је навела да
је још 1964. године утврђено позитивно дејство „пролом“ воде. Од тада
се она користи у Пролом бањи као вода за пиће и у терапеутске сврхе
код пацијената који имају проблеме болести бубрега и уринарног
тракта, органа за варење, кожних болести, реуматизма и болести
периферних крвних судова. С обзирм на то да се у достављеној
документацији не налазе медицински докази који потрђују да вода
поседује својства описана у садржају огласних порука (осим за лечење
болести бубрега и уринарног тракта), произвођачу је наложено да се
више не рекламира са слоганом „лековита вода“.
Пословни субјекти у пословању храном под чијим се именом
храна ставља у промет морају декларисати производ на начин којим се
не обмањују потрошачи (Правилник о декларисању, означавању и
рекламирању хране у РС, чл. 4) а нарочито у погледу:
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ПРЕВАРНО ОГЛАШАВАЊЕ
У ширем контексту непоштене пословне праксе сматра се и
преварно оглашавања и рекламирања производа и услуга. Оно означава
свако оглашавање које на било који начин речима или приказивањем,
укључујући и презентацију, доводи или ће вероватно довести у заблуду
потрошаче којима је упућено или до којих допире. Због своје преварне
природе, као кључни елемент овог оглашавања, је да ће оно вероватно
утицати на економско понашање потрошача и које ће из тих разлога
штетити или ће наносити штету конкуренту.
Преварне или лажне оглашаване поруке стварају погрешан
утисак код потрошача о произвођачу или о понуђеним производима и
услугама. Овакво оглашавање је у великом броју случајева неистинито
и потрошачима не даје реалну информацију. Приликом утврђивања да
ли је неко оглашавање преварно у обзир треба узети све његове
карактеристике (Директива 2006/114/ЕУ, чл. 3) а нарочито сваку
информацију која се односи на:
1) Карактеристике производа или услуге, њихову подобност,
природу, састав, начин и датум производње или пружања
услуге, примереност намени, начин употребе, количини,
спецификацији, географском или трговачком пореклу, ефекти
који се могу очекивати од њиховог коришћења, односно
резултата и карактеристика проба или провера које су
спроведене на робама и услугама;
2) Цену и начин на који је цена израчуната и услова под којима
је роба испоручена или услуга обезбеђена;
3) Природу, битна обележја и права оглашивача, његов
идентитет и имовину, квалификације и поседовање права
индустријске, привредне или интелектуалне својине, као и
награде и истакнута својства.

5
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1) карактеристичних особина хране, посебно њене природе,
идентитета, својстава, састава, количине, трајности, порекла и
начина производње;
2) приписивање храни особина и својстава које не поседује и
(пре)увеличавања карактеристика хране које поседује и друга
храна исте врсте;
3) декларисање мора да се врши на начин којим се храни не
приписују особине спречавања и лечења болести људи.
С тим у вези, потрошачи се често обавештавају да је скоро свака
пета декларација на производима непотпуна или неисправна, а највише
пропуста је на млечним производима, безалкохолним пићима и
производима за купце са посебним начином исхране. 7 Препарати који
лече болести срца, крвних судова, производи који утичу на регулацију
биолошких оксидо-редукционих процеса или јачање имунитета,
скидање килограма, продају се на тржишту Србије углавном на основу
огласне поруке. Потрошачу се мора обезбедити право на исправну и
необмањујућу информацију о храни која се користи у исхрани као и да
се обезбеди јасно и читљиво декларисање, односно означавање хране.
У последње време су врло популарни производи са смањеним
уделом шећера (угљених хидрата), као што су: разна пецива, чоколаде,
слаткиши. Већи је проблем што у овим производима има више
вештачких побољшивача укуса (заслађивача) и недозвољених штетних
хемијских састојака. Такође су популарни производи са смањеним
уделом масноће или они са „0“ масноће који се продају као здрави.
Прехрамбена индустрија, да би могла да прикрије не тако примамљив
укус ових производа, додаје заслађиваче и остале вештачке
побољшиваче укуса да би постали укуснији и стекли већи круг
потрошача. Како надлежне инспекције не тестирају да ли су хемијске
супстанце (побољшивачи, емулгатори, итд.) и њихове граничне
вредности у границама дозвољеног, потрошачи сваки дан конзумирају
у себи разноразне канцерогене, мутагене и сличне „ометаче“
метаболизма.
Обмане са декларацијама су веома распрострањене у
прехрамбеној индустрији. 8 Производи се промовишу као наводно
здрава храна. Прехрамбена индустрија не бира начин да прода свој
производ, не бринући уопште за последице. Велики број производа се
декларише као „здрави“, додају им се ознаке „интегрални“,
7
8
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„витамински“, „био“ „лајт“ (light), и препоручују се као „здрав
међуоброк“ односно замена за „редовни оброк“. У састав тих производа
укључују се и неки здрави елементи, али количина тих састојака је
толико мала и незнатна да је апсолутно неважна.
Популарни и све присутнији су оглашивачи „БИО“ или
„природног производа“. Уколико је неки производ „БИО“ то не значи
да је и органски гајен и произведен. Термин „БИО“ се везује за све оно
што није прошло већу индустријску прераду, односно „природни“, није
производ који је мењан да би се добио финални.
Потрошачи у Србији су били узнемирени када се на тржишту
појавиле банане увезене из САД а које у себи садрже токсичан и
канцероген пестицид DBCP (dibromachpropane). Обавезни пестициди у
јужном воћу су фунгицид imazail и tiabendazol који продирu у плод и
штите га од трулења, У већим количинама су канцерогени. Прописима
Републике Србије није утврђена максимално дозвољена количина
пестицида у увозном јужном воћу. У нас фитосанитарна инспекција на
граници врши преглед робе, документације и шаље узорке на
токсиколошки преглед.
ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА ОД НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ
ПРАКСЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Најважнији правни акти у Европској унији који се односе на
заштиту потрошача од непоштене пословне праксе је Директива
Европског парламента и Савета о непоштеној пословној пракси донета
јуна 2005. године (Directive 2005/29/EC) и Директива о преварном и
упоређујућем оглашавању од
децембра 2006. године (Directivе
2006/114/EC).
Непоштеном пословном праксом између привредних субјеката и
потрошача се сматра сваки поступак, пропуст, начин пословања и
представљања, вид пословне комуникације при оглашавању или
маркетинг трговца у вези са промоцијом, продајом или испоруком
производа који битно ремете економско понашање потрошача и
смањују његову способност да донесе одлуку засновану на свим
потребним подацима и тиме га наводи да донесе одлуку о закључењу
посла коју у другачијим околностима не би донео. Пословна пракса је
непоштена ако испуњава два кумулативна критеријума: 9
1. Супротна je захтевима професионалне пажње и као таква не
9
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испуњава стандард струковних способности и степен пажње
који се разумно очекује од трговца у односу с потрошачем и
значајно утиче на његову одлуку о правном послу у вези са
производом;
2. Битно утиче на економско понашање просечног потрошача
односно да знатно умањује његову способност да донесе
одлуку засновану на потпуној обавештености о правном
послу и свим потребним информацијама о производу. Тиме га
наводи да закључи посао који у другачијим околностима не
би закључио. Одлука о правном послу је она коју доноси
потрошач, а која се односи на то да ли ће, како и под којим
условима закључити посао, платити цену одједном или у
ратама, производ задржати или с њим даље располагати, и
користити се правима која има на основу уговора.

уније, већ у чињеници да се ово право разликовало од државе до
државе.
Државе чланице имају слободу у погледу избора облика и
начина њеног увођења у своје правне системе у циљу уједначавања
прописа заштите потрошача од непоштене пословне праксе.
Директива је заснована на принципу потпуне (максималне)
хармонизације. Државе чланице не могу уводити или примењивати
рестриктивније мере од оних које су установљене у Директиви, односно
у законодавству Европске уније. Принцип максималне хармонизације
гарантује јединствени сет правила која ће се примењивати у државама
чланицама Европске уније.
Државе чланице Европске уније (иако неке са закашњењем)
имплементирале су одредбе Директиве 2005/29/ЕУ у национално
законодавство (European Commission Report, 20l3). Неке државе су
имплементирале одредбе из Директиве у законе о нелојалној
конкуренцији (Аустрија, Данска, Немачка, Шпанија и Шведска), један
број држава у законе о потрошачима (Бугарска, Чешка Република,
Француска, Италија и Малта), односно у Грађански законик
(Холандија), или у специјалне постојеће законе о трговини,
информисању и заштити потрошача (Белгија). Остале државе чланице
Европске уније су имплементирале Директиву 2005/29/ЕУ in extenso у
одговарајуће законе о заштити права потрошача (Естонија, Финска,
Грчка, Ирска, Кипар (грчки део), Летонија, Литванија, Луксембург,
Мађарска, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија,
Велика Британија и Хрватска). Имплементацијом одредаба Директиве
2005/29/ЕУ у национална законодавства држава чланица Европске
уније смањују се ове разлике и успоставља виши ниво заштите
потрошача.
Иако је рок за имплементацију одредаба Директиве 2005/29/ЕУ у
национално законодавство држава чланица Европске уније био 12. јун
2007. године, државе чланице су у складу са чланом 3(5) Директиве
имале могућност да и после 12. јуна 2007. године у наредних шест
година наставе са применом националних прописа који су
рестриктивнији од прописа у области које усклађује ова Директива.
После истека наведеног рока (13. јуни 2013), државе чланице нису
могле задржати одредбе које су сматране привременим одступањима.
Европски парламент и Савет су били овлашћени да продуже
задржавање привремених одступања у случају постојања тешкоћа у
имплементацији одредаба Директиве. С тим у вези, Европска комисија
је у свом извештају и предлогу Резолуције Европском парламенту и
Савету (European Commission, 2013) установила да постоје значајне
разлике у примени Директиве 2005/29/ЕУ у државама чланицама.

И. ЂАНКОВИЋ

Поред утицаја пословне праксе на позицију просечног
потрошача узима се у обзир и она која ће вероватно битно утицати на
економско понашање специфичне групе потрошача, која је због својих
менталних или физичких недостатака, старости или сенилности
посебно осетљива на одређену пословну праксу трговца или на
одређени производ и то на начин који је трговац могао разумно
предвидети. 10
Непоштеном пословном праксом се посебно сматра обмањујућа
и агресивна пословна пракса. Облици обмањујуће и агресивне пословна
пракса трговца у односу на потрошача наведени су у Анексу 1 и
члановима 6. 7. и 9. Директиве 2005/29/ЕУ.
Директиве су усмерене на хармонизацију националног правног
поретка и представљају правне акте који обавезују државе чланице на
које су адресиране у погледу циља који треба постићи. Као модел
регулисања права потрошача директива обухвата две димензије –
правну и политичку. Она подстиче унификацију комунитарног права,
омогућујући у исто време правну надлежност држава чланица и
обезбеђујући флексибилност у процесу имплементације. Ефекти
примењених мера, треба да су подударни са условима и циљевима
постављеним у одредбама директиве у односу на резултате који се
очекују њеном имплементацијом. Разлике у праву фер трговине од
државе до државе проузрокују баријере у трговини и стварају различите
нивое заштите економских интереса потрошача. Проблем се није
испољавао у строгоћи права заштите потрошача држава Европске

10

Члан 5(3) Директиве 2005/29/ЕУ.

326

326

327
327

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА ОД...

СТР 312-332

Наводе се и случајеви у којима су оне неисправно спроводиле и
примењивале кључне одредбе, посебно црну листу забрањених,
обмањујућих и агресивних облика пословних пракси.
Полазећи од ових налаза, Европски парламент је у фебруару
2014. године, усвојио Резолуцију (Еuropean Parliament Resolution, 20l4)
којом позива државе чланице да у току две наредне године ускладе
своје прописе с одредбама Директиве 2005/29/ЕУ.
Преварно (обмањујуће) и упоређујуће оглашавање (Directive
2006/114/EC) је свако оглашавање које на било који начин речима или
приказивањем, укључујући и презентацију, доводи или ће вероватно
довести у заблуду потрошаче којима је упућено или до којих допире.
Сврха доношења ове директиве је двојака: 1) заштита трговаца од
преварног оглашавања и њихових штетних последица и 2) заштита
потрошача од таквог оглашавања које може имати одлучујући утицај на
избор производа и услуга које им се нуде. Одредбе ове Директиве се
примењују у државама чланицама Европске уније од децембра 2007.
године.
Питање заштите потрошача на тржишту Европске економске
заједнице појављује се тек седамдесетих година двадесетог века. У
Римском уговору (The Treaty of Rome, 1957) није директно разматрано
питање заштите потрошача, односно није установљен сврсисходан
правни оквир за активности које би биле усмерене директно ка њима.
Појавили су се саморегулишући механизми који су увели стандарде на
бази необавезујућих правних норми (N. Reich, 1991–1992. стр. 274).
Јединствени европски акт (Single European Act, 1986) је са два
амандмана проширио Римски уговор (1957), којима су створени правни
оквири за касније усвајање прописа које се односе на заштиту
потрошача. Функционисање јединственог тржишта повезано је са
усклађивањем услова те заштите у државама чланицама. Од 1992.
године, политика заштите потрошача се сврстава у аутономну политику
Европске уније и њен правни аспект постепено се уводи у друге
политике Европске уније. Важност проблематике је изражена и у тзв.
Зеленој књизи Европске уније (Commission of the EC, 200l) где се
указује да остваривање стратегије јединственог тржишта Европске
уније, омогућује успостављање равнотеже између високог нивоа
заштите потрошача и конкурентности предузећа.
У Уговору из Мастрихта (The Treaty of Maastricht, 1993) уведено
је ново поглавље XI: „Заштита потрошача“, установљавајући у члану
129а(1) правни оквир за законодавну активност увођења вишег нивоа
правне заштите. Заштита потрошача постаје службена политика
Европске заједнице. Право заштите потрошача је добило нови садржај
редефинисањем поглавља XI односно увођењем новог поглавља XIV,

тј. члана 153 (Лопандић, 2003. стр. 136). У члану 153. овог уговора који
се службено назива Уговор о Европској унији (The Treaty of European
Union) пише да су права потрошача заснована на пет основних права
уграђених у националне политике њених чланица. То су: 1) заштита
потрошача и њихова безбедност, 2) заштита економских интереса
потрошача; 3) право потрошача да буду информисани и образовани; 4)
право на накнаду штете, и 5) удруживање и заступање потрошача ради
остваривања сопствених интереса (Јовановић-Zattila, M. 2006. стр.
1098). У обједињеним текстовима Уговора из Мастрихта и Уговора из
Лисабона (Treaty of Lisbon, 2007) у поглављу XV у члану 169. задржан
је претходни правни оквир заштите права потрошача (Consolidate
version, 2008). У члану 12. Лисабонског уговора, наводи се да ће се
захтеви потрошача узимати у обзир приликом дефинисања и
спровођења осталих политика и активности Европске уније.
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ЗАКЉУЧАК
Иако Закон о заштити потрошача пружа солидну заштиту
потрошачима имајући у виду стандарде и праксу Европске уније, али
изостаје његова ефикасна примена. Они се углавном обраћају
Удружењима када су им повређена права несаобразним производом
или услугом или због нетачности декларације на производу.
Потрошачи се ређе обраћају Удружењима у вези непоштене
пословне праксе. Они о овој проблематици не знају много и због тога су
малобројни захтеви за заштиту ових права у пракси. Да би се то
променило Удружења треба да се више ангажују око едукације
потрошача, а инспекцијски и судски органи да обезбеде
транспарентнији рад како би информације о исходу решавања жалби
потрошача у вези ових питања долазиле до њих.
Да би се повећао степен ефикасности у функционисању Закона
мора се повећати и ниво образованости потрошача. Несумњиво је да
ниво образованости постаје condition sine qua non за квалитетну
примену закона заснованог на правним тековинама Европске уније.
Информисани и образовани потрошач има могућности да кроз заштиту
права од пасивног постане активни потрошач свестан својих права.
Информисани потрошач располаже чињеницама од значаја за
разуман избор понуђених производа и услуга и заштиту од непоштених
реклама или од ознака на производима који га могу довести у заблуду
при доношењу одлуке о куповини.
Образовани потрошач се сматра да је стекао знања и
способности потребних за разуман и поуздан избор производа и услуге,
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уз свест о одговорности и његовим основним правима и начина како се
могу остварити.
Наведени примери из праксе показују да није довољно имати
само добро написане законе. Закон је добар онолико колико је добра
његова примена.

1.

SUMMARY
CONSUMER PROTECTION AGAINST UNFAIR COMMERCIAL
PRACTICES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

2.

A commercial practice is unfair if it is contrary to the requirements of
professional diligence standards and materially distorts or is likely to
materially distort the economic behavior with regard to the product of the
average consumer whom it reaches or to whom it is addressed. To materially
distort the economic behavior of consumers means using a commercial
practice to appreciably impair the consumer´s ability to make an informed
decision, thereby causing the consumer to take a transactional decision that
he would not have taken otherwise. A commercial practice shall be regarded
as misleading if in its factual context taking account of all its features and
circumstances, it contains false information and is therefore untruthful
according to one or more specific elements of the products and services, and
it cаuses or is likely to cаuse the average consumer to take transactional
decision that he would not have taken otherwise. Aggressive commercial
practices shall be regarded as such if the trader uses threats, including the use
of physical force, to influence the consumer´s decision with regard to the
product. The Consumer Law (2014) normatively offer a satisfactory
protection to Serbian consumers. Its effective application is, however,
absent. In order to raise funkcioning efficienncy of the Law, the level of
consumer education must be increased. The level of consumer education is
conditio sine qua non for substantial application of consumer law based on
European Union acquis communautaire. Informed and well-educated
consumer have to became an active partner in the consumer market. The
analysis of case based examples has shown that the bare laws in themselves
are not enough. The laws are as good as far as their application stretches.

3.

Key words: consumer, unfair commercial practices, misleading
practices, aggressive practices, misleading advertising.
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Испод имена аутора односно коаутора унети назив институције, установе,
факултета и седиште у којој је аутор односно коаутор запослен (величина
слова 12pt Regular);

Проф. др Оља Арсенијевић, ванредни провесор
Факулте за пословне студије и право, Универзитета „Унион – Никола

Наслов рада се пише величином слова 14 pt Bold, сва слова велика, центриран
уз леву маргину (Align Left). Уколико је рад део неког истраживачког пројекта,
након наслова уноси се фуснота у облику звездице (*) из главног менија
Insert/Reference/Footnote у прозору Footnote and Endnote подешавања Custom
mark: *, Numbering: Restart each Page) у фусноти која ће се појавити у дну
стране унети основне информације о пројекту - назив пројекта, ознаку, назив
институције из које се финансира итд;

Проф. др Вилмош Тот, ванредни професор
Факултет пословне економије Универзитета Едуконс у Сремској Каменици Новом Саду
Доц. др Раденко Марић
Економски факултет у Суботици , Универзитет у Новом Саду
Доц. др Бела Мухи
Факултет пословне економије Универзитета Едуконс у Сремској Каменици Новом Саду
Доц. др Синиша Домазет
Факултет за примењену безбедност Универзитета Едуконс у Сремској
Каменици - Новом Саду
Доц. др Јелена Вемић Ђурковић
Факултет за пословне економије Универзитета Едуконс у Сремској Каменици Новом Саду

Након наслова иде наслов САЖЕТАК (само ова реч Times New Roman,
величина слова 12 pt, Bold и сва слова велика), величина слова 12pt (Regular)
који треба да садржи 100-250 речи, не користи се проред у тексту (подесити
опцију из главног менија Format/Paragraph/ у прозору Indents and Spacing
подешавања: Before 0pt, After 0pt, Line Spacing Single), све редове у тексту не
само први ред, увући 0,5pt. Редови у тексту се завршавају исто толико пре
десне маргине (подешавање се може извршити на лењиру (Ruler) на коме се
граничници и са једне и са друге стране помере по пет подеока ка средини или
из главног менија File/Page Setup у прозору Margins подешавања Left, Right;
Након дела САЖЕТАК стоји наслов Кључне речи (само овај наслов стоји
Italic), остале речи Фонт Times New Roman, величина слова 12pt Regular. Број
кључних речи не може бити већи од 10, њихова учесталост употребе у тексту
требало би да буде што већа.

Након Кључне речи иде сам текст научног рада; Научни радови на српском
језику пишу се ЋИРИЛИЦОМ, радови на другим језицима пишу се латиницом
према датом упутству;

Аутор). Исти случај је и са Табелама. Слике и табеле уколико их има у раду
пожељно је да се доставе и одвојено од рада у неком од следећих формата (jpg,
pdf, xls...).

Основни текст Фонт Times New Roman, величина слова 12pt Justfy текст
поравнат са обе маргине;из главног менија File/Page Setup у прозору Margins
подешавања Top: 1“, Bottom: 1“, Left: 1“, Right: 1“;не користи се проред у
тексту (подесити опцију из главног менија Format/Paragraph/ у прозору Indents
and Spacing подешавања: Before 0pt, After 0pt, Line Spacing Single), први ред
сваког параграфа као и наслови појединих делова рада увлаче се или
притиском на тастер TAB на тастатури или се подеси у главном менију
Format/Paragraph/подешавањe Identation: First Line подесити на 0,5“; После
наслова оставља се један ред празан, док се на крају одређеног дела текста а
пре следећег наслова остављају два празна реда а пре поднаслова оставља
један празан ред;

Стране речикоје се не преводе и као такве се налазе у тексту неопходно је
написати курзивом, дакле Times New Roman, величина слова 12pt Italic нпр.
Кеy Account Management;

НАСЛОВИ суTimes New Roman, величина слова 12pt, Bold, центрирано уз
леву маргину (Align Left), сва слова велика и увучени или притиском на тастер
TAB на тастатури или се подеси у главном менију Format/ Paragraph/
подешавањe Identation: First Line подесити на 0,5;
Поднаслови су Times New Roman, величина слова 12pt, Bold, центрирано уз
леву маргину (Align Left), само прво слово велико и увучени или притиском на
тастер TAB на тастатури или се подеси у главном менију Format/Paragraph/
подешавањe Identation: First Line подесити на 0,5;
Навођење у тексту рада означавају се у заградама где су зарезима раздвојени
презиме аутора, година издања, страница на којој се налази цитиран текст; нпр
(Петровић, 2004., стр. 56) или уколико има више аутора (Петровић и др., 2005,
стр. 74); (APA) – цитатни стил
Фусноте ИСКЉУЧИВО из главног менија Insert/Reference/Footnoteу
прозоруFootnote and Endnote подешавања: Footnotes: Bottom of page, Number
format: 1,2,3..., Start at: 1, Numbering: Continuous, Apply changes to: Whole
document, уколико се примени овакав начин означавања, почетна фуснота ће
бити e-mail адресе аутора, односно коаутора уколико их има, а затим ће се у
тексту континуирано по бројевима ређати фусноте. Фусноте су Times New
Roman, величина слова 10pt и садрже коментаре дела текста, допунска
објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд;
Слике и Табеле нумеришу се редним бројевима континуирано кроз читав
текст (Слика 1., Слика 2. итд). Неопходно је да након Слика1.(Italic) повлаком
у продужетку стоји назив слике (Regular) (Слика 1. – Способности
преговарача). Испод слике центрирано по средини (Center) мора да се наведе
извор одакле је слика преузета или уколико је у питању оригиналан приказ
аутора да се то назначи (Извор –Ловрета и др., 2010., стр 78 или Извор –

SUMMARY је део на енглеском језику који се налази на крају рада односно
после закључка а пре литературе. Наслов је центриран по средини (Center)
Times New Roman, величина слова 12pt, Bold, сва слова велика. Поред наслова
SUMMARY садржи и превод назива рада на енглески језик. SUMMARY
представља превод Сажетка заједно са кључним речима на енглески језик. Као
и у Сажетку, величина слова 12pt (Regular),
Део ЛИТЕРАТУРА следи након дела на енглеском језику (SUMMARY).
Списак наслова у овом делу ређа се по азбучном реду, где сваки извор треба да
је означен редним бројем. У списку литературе треба да се налазе само
називи (књига, радова, монографија, интернет извора....) дела који су
цитирани у самом раду.
Књиге: наводи се редом Презиме аутора, прво слово Имена аутора, и назив
дела курзивом (Italic), издавач, место издавања, година;
Пример:
1. Васиљевић, М., Право и заштита инвеститора, Право и привре- да, Београд,
2007.
Чланак у часопису: презиме аутора исписано у пуној форми, име аутора
скраћено (иницијал), наслов поглавља или чланка, наслов књиге или зборника
радова италиком (курзивом), издавач, место издавања, број издања, година,
број стране.
Пример:
Старовић, Б., Поглед на право и остваривање права Европских заједница,
Право, теорија и пракса, Право, Нови Сад, бр. 8-10, 1992, стр. 34-41..
Извори са Интернета: презиме аутора исписано у пуној форми, име аутора
скраћено (иницијал), наслов рада или чланка италиком (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.
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