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УДК: 005.5

др Oља Д. Мунитлак Ивановић1, ванредни професор
Универзитет Едуконс, Сремска Камeница – Нови Сад,
Факултет за услужни бизнис

СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У 
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ – ИЗАЗОВИ СТРАТЕГИЈЕ 
РАСТА∗

САЖЕТАК: Без обзира да ли се феномен предузетништва 
схвата као стил менаџмента, као пословање усмерено на 
уочавање пословних прилика,  као приступ менаџменту 
који се може научити, улога стратегијског менаџмента је 
неоспорна. Кроз формулисање адекватне подстратегије у 
оквиру генералне стратегије, предузетници имплементирају 
своје планове и реализују визију мисију предузећа. Период 
од 2001. године до данас се схвата као период развоја 
тзв. новог приватног сектора, заснованог на приватном 
капиталу, насталог трансформацијом и приватизацијом 
државних и друштвених предузећа. Како је за сваки период 
„акумулације капитала“ карактеристичан низ проблема, и 
наши предузетници се суочавају са проблемима везаним за 
недостатак обртних средстава, неадекватном струткуром 
запослених, формално, али суштниски недовољном или 
неодговарајућом подршком државе.... 

1 oljaivanovic@eunet.rs 
 
∗ Ovaj rad je deo istraživačkih projekata pod šiframa 47009 (Evropske integracije 
i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU) i 179015 (Izazovi 
i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i 
usklađivanje sa zahtevima EU), finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki 
razvoj Republike Srbije.
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Oља Мунитлак ивановић СтРатЕГиЈСки МЕнаЏМЕнт у ПРЕДуЗЕтниШтву -... 

Кључне речи: предузетништво, предузетник, стратегијски 
менаџмент, стратегија раста, имплементација стратегије, 
финансијска средства, банкарски сектор...

УВОД

Предузетништво, бизнис односно пословање базирано на приватном 
капиталу је феномен новијег датума, карактеристичан за тржишно при-
вређивање и процват базиран на „приватном капиталу“. За савремено 
друштво карактеристичан је апсолутан примат предузетничког принципа 
и на њему базираних економских токова у условима глобализације где се 
интереси са појединаца преносе на националне интресе и на њима базира-
ну привредну структуру. Када је реч о „новом приватном сектору“ под тим 
се, у нашим условима, подразумева период од 2001. године, односно пери-
од који је везан за стварање нових предузетника чији је рад заснован на 
приватном капиталу насталом од тог периода до данас. У суштини ради се 
о (не)упеху предузећа да се адекватно трансформишу, односно да се њихов 
рад више не заснива на јавном и друштвеном капиталу него на приватном. 
Успешност оваквих предузећа је добрим делом уствари успех у приватиза-
цији,  свим проблемима са којима се нови предузетници сусрећу у току и 
након приватизације. 

Савремени предузетници формулишу стратегије на три новоа: 1. кор-
поративном (генералном) нивоу, 2. пословном нивоу (нивоу пословне једи-
нице) и 3. функционалном нивоу. У принципу ради се о одабиру начина за 
релизацију општих циљева организције и у том слислу теорија разликује 
пет алтернативних стратегија (Мунитлак Ивановић, 2009, стр. 134): 

1. Стратегија концентрације, 

2.  Стратегија стабилног (али ограниченог) раста, 

3. Стратегија редукције пословања, 

4. Стратегија раста и

5. Комбиноване стратегије. 

Потупуна извесност у савременом пословању је промена односно не-
извесности коју она доноси. Промене детерминишу услове савременог 
пословања. У тако ригидним условима тржишног пословања рањивост 
учесника у тржишној утакмици је све већа. Потрошачи имају висок ниво 



13

СТР.  1-26

очекивања од производа и услуга чији су конзументи, а предузетници 
(учесници у тржишној утакмици) треба да одговоре на такве захтеве. 
Најбоље би било да су предузетници у могућности да креирају те захтеве, 
односно да креирају потребе потрошача. У том смислу пословне прилике 
су истовремено нове могућности које могу да креирају пословне шансе за 
бољу будућност (opportunities). Истовремено, промене доносе неизвесност 
коју промене креирају у облику претњи (threats) где ће организација пока-
зати своје интерне карактеристика снаге (strengts) и слабости (weaknesses). 

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ КАО СТРАТЕГИЈСКИ  
МЕНАЏМЕНТ

Директна веза између ова два блиско повезана појма базира се на схва-
тању феномена предузетничке економије, односно иновативне стратегије 
засноване за знању. Разумевање овог широко распрострањеног појма, пре-
дузетништва, базира се на разумевању четири компоненте (Пенезић, 2009, 
стр.30):

1. Предузетништва као стила менаџмента

2. Предузетништва као пословања усмереног на уочавање пословних 
прилика

3. Предузетничког менаџмента као стратегијског менаџмента 

4. Предузетништва као приступа менаџменту који се може научити 

Са становиштва предузетништва као стила менаџмента, интересан-
тан је концепт развијен од стране конултаната фирме McKinsey, који је ба-
зиран на интеракцији седам међусобно повезаних варијабли. Овај модел 
је у литератури познат као 7-С оквир. Оквир 7-С обухвата седам следећих 
категорија: стратегија (strategy), структура (structure), системи (systems),  
људски ресурси (staff), заједничке вредности (shared values), стил (style) и 
вештине (skills). Овај концепт указује на нужност да се предузетничка кул-
тура стави у функцију варијабли као што су: стратегија, систем пословних 
токова и информација, организациона структура, стил управљања, ка-
дровска структура, усвојени систем вредности предузетника и предузет-
ничке вештине. На основу наведеног, очигледно је да прихваћени систем 
предузетничких вредности, односно предузетничка култура прожима све 
остале компоненте и покреће понашање предузетника (Тодоровић, 2001, 
стр. 256).
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Предузетништво као начин пословања који се своди на уочавање по-
словних прилика, јесте начин пословања усмерен на уочевање шанси. Реа-
гујући на такве промене, предузетничка активност се своди на коришћење 
предности у циљу повећања шанси и снага а смањивању претњи  и опас-
ности из окружења. Ово су у суштини 4 елемента SWOT матрице, можда 
најчешће употребљаваног алата у менаџменту (Мунитлак Ивановић, 2009, 
стр. 129). 

Што се тиче предузетништва као приступа менаџменту који се може 
научити, у суштини ради се о улози знања као непресушног ресурса и о 
схватању радне снаге као јединог нелимитираног фактора производње 
у смислу могућности његовог непрекидноног усавршавања. Једна од ос-
новних контрадикторности масовне економије је управо у напорима да се 
радна снага елиминише као производни фактор. То је једна од основних 
котрадикторности масовне економије. Веома дуго је доминирало поимање 
радне снаге као основног носиоца масовне економије која подржава еко-
номски раст и развој, а тиме смањује незапосленост. Међутим, како произ-
водња постаје све више капитално интензивна (а не радно интензивна) са 
већим учешћем константног у укупном капиталу, способност и цена радне 
снаге зависе од степена образовања. Традиционално схватање  организа-
ције нужно се мења у схватању организације као „учећег организма“ – „ор-
ганизације коју учи“.

Из до сада наведеног јасно се види да постоји изузетно близак однос из-
међу предузетништва и стратегијског менаџмента. Тај близак однос види 
се и из историјског поимања и/или објашњења феномена „стратегијски ме-
наџмент“ и „предузетништво“. Наиме сама реч „стратегија“ потиче од гр-
чких речи „стратос“ – војска, и „агаин“ – водити, а „стратеггос“ – генерал. 
Стога није чудно да се сам термин стратегија превасходно и првобитно 
везује за војну терминологију. Према томе, у дословном преводу реч стра-
тегија значи „вештина генерала“, односно вођење војске, војна вештина 
која се бави применом и употребом оружаних снага на ратишту у циљу 
постизања ратног циља. Важно је напоменути да су још стари Грци закљу-
чили да само интелектуалне особине које јесу пресудне за доброг стратега 
нису довољне, ако особа истовремено не поседује практична знања, као 
резултат претходног искуства (Дракер,2001, стр.10). 

Многи аутори који се баве феноменом предузетништва, од његовог на-
станка до данас (Пенезић, 2009, стр. 26) указују на значај модерног преду-
зетничког активизма са метафором пловидбе и врло сликовито га пореде са 
путовањима Одисеја, Колумба, Магелана и других значајних историјских 
ликова чије активности су биле предузетне, а слава није постигнута упо-
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требом оружја него лукавошћу и разборитошћу – основим карактеристи-
кама модерног предузетника. 

СТРАТЕГИЈЕ ДРЖАВЕ У СМИСЛУ РАЗВОЈА САВРЕМЕНОГ  
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Држава, као творевина настала је на тлу старе Месопотамије и Кине. 
Модерна европска држава са системом бирократије, пореским системом, 
војском која може да остварује суверенитет је настала знатно касније. Ев-
ропске државе су старе тек неколико стотина година. У савременим усло-
вима, одсуство јасних циљева државе у односу на предузетнике и МСП 
сектор, честе промене политике и конкретних мера поред незадовољства 
предузетника воде ограничавању утицаја и прагматичним резултатима 
(Пенезић, 2009, стр. 30).

У односу стварања економских односа којом се штите имовински 
односи и капитал, гарантује се правна базбедност, држава има значајну 
улогу. Посебно у условима глобализације, а касније и транзиције. Под 
транзицијом се у овом случају подразумева трансформација у постсоција-
листичким трансформацијама. Резултати истраживања указују да је до 
сада најбољи развој предузетништва остварен тамо где је држава створила 
најповољније услове. За правилан однос државе према приватном капи-
талу и предузетништву нужно је оценити са којим проблемима се сусрећу 
предузетници. Чак је у транзиторним условима нужно да држава више по-
маже предузетницима него у стабилним привредама.

За привреде у транзицији је карактеристичан проблем структурни де-
фицит, односно изразита потреба за покретањем малих предузета да би 
привреда била оптимално структурирана. Отуда је за први период транзи-
ције карактеристично да јача предузетништво и сектор малих и средњих 
предузећа (МСП сектор). Истовремено, могуће је уочити да би тржиште 
робе и услуга као и тржиште радне снаге поздравило јачање тог сектора, 
јер постоји очигледна потражња за новим робама и услугама2 и још већа 
потреба за новим радним местима. 

2 Постоји значајан тржишни простор за отварање нових радних места посебно на 
подрућју услуга. Из тог разлога први талас предузетништва је хетероген у смислу 
делатности. 
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Стратегија државе у креирању предузетничког сектора у привредама у 
транзицији огледа се у креирању стабиног макроекономског окружења, а 
каректеристике предузетништва су (Пенезић, 2009, стр. 366):

1. Недостатак предузетничке традиције коју карактерише прелазак 
се колективне на појединачну (предузетникову) свест

2. Неспремност финансијског сектора да прати развој преду-
зетништва

Уз ово, непходно је да промене прате не само друштвену, него и економ-
ску трансформацију, а сложеност проблема пред државом је велика. Однос 
државе према предузетницима се најјасније огледа у односу три елемен-
та: 1) стратегије развоја МСП сектора (политике); 2) развој институција; 
3) програми подршке (саветодавне услуге). Приликом моделирања поли-
тике, односно стратегије развоја предузетништва, пред Владу се обично 
поставља захтев да: а) састави јасан попис циљева своје политике према 
МСП сектору; б) идентификује врсте политике и програма којима може 
остварити те циљеве и да в) препозна фикасне механизме који омогућавају 
партнерство приватног и јавног сектора.

Данас, самосталне предузетничке радње, микро, мала и средња преду-
зећа, чији је настанак резултат деловања предузетника као покретачке силе 
предузетничког процеса, у развијеним земљама чине преко 99% укупног 
броја регистрованих предузећа. Они учествују са готово 70% у укупној за-
послености и генеришу 65% укупних прихода. 

Овај сектор је покретач локалног развоја, генератор  раста  и креирања 
нових радних  места, кључни  фактор  стабилности,  економске и социјал-
не кохезије и својеврсан канал за преношење знања, искуства, вештина, 
традиције с једне генерације на другу. Приватна  иницијатива  се показала  
најуспешнијим  покретачем   економске  активности, развоја и напретка. 
Нико као  приватни  предузетник, који ризикује своја средства и углед, 
неће бити  толико мотивисан  да  правилно  процени  тржишне  шансе, ода-
бере  праве  људе, суочи се са конкуренцијом  и неизвесношћу и на крају, 
заврши са пословним успехом. Тежња за напретком и успехом стално је 
изложена опасности од губитка и пропасти, што (будућег) предузетника 
чини рационалним, успешним и штедљивим. 

Актуелни привредни тренутак у Републици Србији промовише нови 
приватни сектор као основу свог опстанка и развоја, јер без нових по-
словних идеја, нових производа и услуга, нема изгледа за динамичан раст 
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и развој и стабилност на дуги рок. Недостатак знања о законитостима пре-
дузетништва и успешном (одрживом) покретању предузетничких подух-
вата уопштено су проблеми са којима се у економском смислу, суочавају и 
друге сличне средине. 

На  другој  страни, многи који вероватно никада не би преузели прве 
и несигурне кораке у правцу приватног бизниса,  све више схватају и виде 
предност у томе што ће  се бавити  својим  сопственим стварима, на соп-
ствени начин и у времену којим могу самостално располагати.  То је шанса 
развоја новог приватног сектора. Међутим,  сам процес  покретања  соп-
ственог  бизниса,  захтева,  без  сумње,  својеврсно  буђење  и  ангажовање 
многих унутрашњих снага и ресурса.

ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ СЕКТОРА  
У СРБИЈИ

Предузетници су покретачи и основни носиоци промена и напретка 
привреде неког друштва. Свако друштво их има и предстваљају 5 до 10% 
популације. Због ове глади за променама, константног тражења начина за 
ефикаснијим и бољим пословањем, они су изузетно важни за економију. 
Они су мотор промене, иновација, ефикасности и конкурентности једне 
економије односно шанса за развој новог приватног сектора. 

У Србији има око 250.000 регистрованих приватника и око 80.000 ма-
лих предузећа. И међу тих 80.000 малих предузећа и то углавном у облику 
„друштва са ограниченом одговорношћу“ - ДОО односно „самостална тр-
говинска радања“ – СТР. 

У структури предузетника, мала и средња предузећа су заступљена у 
98-99% у случају ЕУ а у Србији тај проценат износи око 96% где су као кри-
теријум за поделу на мала, средња и велика предузећа били: број запосле-
них, величина активе и величина укупних прихода. Значај развоја преду-
зетништва у некој држави је важан из више разлога, јер утиче на смањење 
незапослености (може да апсорбује чак 70% незапослености), изузетно 
су иновативни (доносе чак 24 пута више иновација по уложеном долару 
у процесу производње). Уочено је да је у претходном веку чак половина 
иновација резултат ангажовања малих и средњих предузећа. Истовремено 
они утичу на пораст динамике регионалног развоја недовољно развијених 
уз истовремено развијање факора конкурентности. 
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Институционалну инфраструктуру за развој предузетништва у Репу-
блици Србији чине (прилагођено према Пенезић, 2009, стр. 372, слика 44):

•	 Влада државе са ресорним министарствима,
•	 Привредна комора Србије (ПКС),
•	 Агенције и удружења предузетника,
•	 Финансијски сектор у виду банака и микрокредитних организа-

ција,
•	 Међународне кредитне и друге економске интеграције,
•	 Универзитети и истраживачки центри и институти (са назначеном 

улогом предузетничких инкубатора),
•	 Локалне организације за подршку малим и средињим предузећима, 
•	 Национална служба за запошљавање и слично.

Сваког дана се на територији Републике Србије, према подацима Аген-
ције за регистрацију привредних субјеката, региструје више од 120 малих 
радњи, које спадају у категорију малих предузећа и предузетника, односно 
нови приватни сектор. Важно је напоменути да таква предузећа тј. пре-
дузетници не учествују значајно у друштвеном бруто производу, али је 
њихова економска и социјална функција значајна, јер имају моћ креирања 
радних места за велики број незапослених, који су неминовна појава после 
реструктурирања великих предузећа, као и гашење оних великих преду-
зећа која нису успела да се позиционирају на тржишту. 

Свакако да би поједностављенија законска регулатива која се одно-
си на висину оснивачког капитала односно добијање и прикупљање до-
датне документације, утицала на пораст покретања приватног бизниса и 
предузетништва. Нажалост, Србија је „шампион“ у временском трајању 
прикупљања потребне документације за отварање малих предузећа. Како 
су то нецентрализоване одлуке, ситуација се разликује од општине до 
општине. Суботица и Инђија су тренутно општине у којиме је потребно 
најмање времена и напора уложити да се прикупи документација неопход-
на за покретање приватне бизнис иницијативе.  

Јединствена законска регулатива која би ова питања и проблеме реши-
ла на исти начин у свим општинама, била би од велике користи не само 
за домаће предузетнике, него и за стране директне инвестиције, које су 
нам више него потребне. Потенцијални инострани улагачи имају доста 
примедби упућених управо на време и новац који се троши у различитим 
локалним управама, ради добијања дозволе за отварање новог привредног 
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субјекта. Ово представља својеврсни нонсенс, јер управо нова предузећа 
креирају нова радна места и директно утичу на смањење незапослености! 

Посебан проблем представља приступ свежем капиталу путем креди-
та. Каматне стопе, које покривају и доносе профит банци, сувише су висо-
ке за потенцијалне кориснике кредита. Посао који се покреће мора бити 
изузетно профитабилан, да би предузетник „покрио“ све фиксне трошко-
ве, вратио дуг и платио камату и наравно остварио оправдани профит. Од-
лагање почетка отплате, односно грејс период би такође ситуацију учинио 
подношљивијом. 

Предузетници сами по свом опредељењу имају добру идеју пре покре-
тања самосталног пословања. Међутим, често недостаје теоријско и мож-
да још и више, практично знање. У таквим случајевима додатна едукација 
би била више него до вишеструке користи и за државу и за предузетника. 
У томе се и огледа доминантан значај институционалне инфраструктуре 
државе – Привредне коморе Србије и регионалних привредних комора 
односно Агенције и удружења предузетника. Свакако да би едукација ор-
ганизована управо у банкама или микрокредитним организацијама била 
од непроцењиве помоћи. Мада такве едукативне радионице постоје у не-
ким банкама, то у суштини није пракса него изузетак. Како би дошло до 
интензивније сарадње теорије и праксе, теоријско знање са универзитета, 
истраживачких центара и различитих института, требало би „спустити“ 
на ниво доступан заинтересованим предузетницима. Још једном треба 
нагласити велику улогу предузетничких инкубатора који се организују 
при неким факултетима. Како је крајњи циљ, интензивирање привредног 
раста, виша продуктивност, покретање привредних активности, смањење 
незапослености, у процесу едукације од круцијалног значаја би било ин-
тензивније учешће локалних организација за подршку малим и средњим 
предузећима односно Националне службе за запошљавање.

ПОДСТРАТЕГИЈА РАСТА 

Свакако да је најбоље да предузетник примењује стратегију раста са 
свим својим карактеристикама које се односе на темпо, метод, правац од-
носно ниво флексибилности. Конкретни услови и тржишна позиција пре-
дузетника утичу на одабрану подстратегију, односно сет одлука са очеки-
ваним синергетнским ефектима.
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Правци раста малих и средњих предузећа могу бити организовани 
као и: експанзија, диверсификација и комбинација ова два метода. 

Методи раста организације могу бити интерни, екстерни и комбино-
вани. У суштини ради се о питању начина прибављања, пре свега новча-
них ресурса нужних за реализацију мисије и циљева.

Интерни метод раста организације, односно предузетник остварује 
сопственим снагама и средствима кроз изградњу нових капацитета или 
развој својих производа, односно развијањем интерног предузетништва 
кроз сопствене инвестиције. Самостални развој захтева значајна финан-
сијска улагања, дуг временски период потребан за истраживање и ризик. 
Важно је истаћи да кредити, као чест начин финансирања интерног раста, 
обзиром на обавезу враћања, спадају у интерни метод раста.

Екстерни метод раста организација реализује кроз различите обли-
ке припајања, спајања и интегрисања са другим организацијама кроз а) 
аквизиције (acquisition) и  б) мерџере (merger). 

ПРОБЛЕМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИНТЕРНЕ ПОДСТРАТЕГИЈЕ  
РАСТА У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Проблеми са којима се предузетници код нас сусрећу су најчешће не-
достатак обртних средстава, односно средстава за повећање обима посло-
вања. Предузетници код нас обично овај проблем решавају задуживањем 
код банака односно применом интерног метода раста. Захтеви преду-
зетника према банкама обично подразумевају краткорочну, једноставну и 
ефикасну процедуру за одобравање таквих кредита, са смањеним обимом 
документације и обезбеђењем које је адекватно,  односно флексибилно. 
Предузетници непрекидно истичу да је највећи проблем наше привреде 
недостатак новца. Банкарске позајмице које се дају уз двоцифрене камате 
не воде у раст, већ у понор. 

Са друге стране, банке покушавају да адекватним кредитима изађу у 
сусрет предузетницима, али и да са друге стране, адекватним анализама 
пословања правилно процене ризик и заштите свој интерес. Јер чињеница 
је да ново предузетништво, без тржишног искуства и стабилне позиције, 
носи повећани ризик, али је такође и чињеница да ће добар део таквих 
предузетника континуирано развијати своје пословање, стаблизовати га у 
потпуности и постати успешан и одговоран клијент банке.



21

СТР.  1-26

Из ових разлога веома је значајна најава, Србија би ове године тре-
бало да добије Развојну банку која постоји у већини земаља (www.rts.rs, 
2012). Разлог оснивања банке је да помогне јефтинијим позајмицама ма-
лим и средњим предузећима, односно новом привантом сектору, које би 
се одобравале на дужи временски период (вероватно до осам и десет го-
дина). Циљ је да постепеним равојем банке се рокови отплате продуже. 
Што се тиче каматне стопе она би свакако требала да буде једноцифрена, 
За сада се претопставља да би то било у интервалу од 2,3 до 4%. Развојна 
банка би требало да помогне јефтинијим позајмицама првенствено малим 
и средњим предузећима, за развој конкурентности и извоза, за пољопри-
вреду, енергетику, инфраструктуру.

Предузетници истичу да оснивање Развојне банке намењено превас-
ходно развоју малих и средњих предузета буџету нема пара, мада би у на-
редне три године требало би да буде издвојено 400 милиона евра за њен ми-
нимални капитал, што је недовољно. Основна идеја је да се преко Развојне 
банке трансферишу кредити међународних финансијских институција, па 
ће сходно томе она имати много више новца од 400 милиона евра капита-
ла. Средства би преко пословних банака била усмеравана у одређене гране 
привреде. Развоја банка би на основу процењеног ризика самостално од-
лучивала коме ће одобравати кредите. У изузетним случајевима претпо-
ставља се да би Развојна банка могла директно да одобрава зајмове у име и 
за рачун државе. Међутим, у том случају би се подстакла корупција.

Већ је истакнуто да један од факора развоја предузетништва 
представљају асоцијације и различите организације попут немачке 
организација за међународну и техничку сарадњу (ГИЗ) која је настала 
спајањем ГТЗ (са још две сродне асоцијације). Са њихове стране, током 
прошле године је представљен пограм за унапређење приватног сектора у 
Србији (ACCESS).

Пројекат ACCESS је представљен и одвија се у сараднњи са у Привреном 
комором, а подељен је у више компоненти. Посебан значај пројекта лежи 
у чињеници да период осмогодишњег трајања почиње у 2013. и траје до 
2019. године.  Основна идеја је да се пројекат спроводи на целој територији 
Србије и да се бави проблемима побољшавања климе за пословање и 
инвестирање кроз систем иновација као подршка развоју инфраструктуре 
квалитета и подизање способности за апсорпцију ЕУ програма. Компонен-
та пројекта под називом „Пословна и инвестициона клима“ првенствено 
ће се  концентрисати на подршку Министарства економије и регионалног 
развоја, привредних комора и удружења, а у циљу унапређења постојећег 
и новог приватног сектора (малих и средњих предузећа). 
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Овај пројекат има две кључне функције, од којих је прва дијалог јавног 
и приватног сектора, а друга су услуге. Усмереност дијалога са МСП на 
секторске проблеме и на услуге у складу је са потребама привредника, 
идентификованих на терену. Услуге се пре свега односе на информисање 
и тренинг, као и на помоћ у области техничких прописа, чија примена је 
неопходна за улазак на заједничко европско тржиште3. 

Највећи проблем са којима се сусрећу мала и средња предузећа у нашој 
земљи, посебно од краја 2008. године, од почетка економске кризе, јесу из-
вори финансирања предузећа, посебно за почетнике и иновативне фирме 
који имају највеће проблеме у добијању средстава. Мала и средња преду-
зећа која чине чак 99,8% свих фирми у Србији, запошљавају две трећине од 
укупно 1,8 милиона запослених у Србији4 

Отуда претходно наведени значај банака и значај микрокредитирања. 
У односу на „стандардно кредитирање“ МСП сектора, микрокредитирање 
се знатно разликује. У развијенијим привредама западне Еврпе и САД ту 
улогу нема банкакрски сектор него различити приватни и државни фон-
дови.  Разлози за то су често превелики ризици (јер само трећина stаrt up 
преживљава у прве три године од оснивања) и превелики трансакциони 
трошкови по јединици кредита. Карактеристике микрокредитирања су: 
мање суме кредита (мање од 10.000 ЕУР), износи који се кредитирају су 
мали и по броју запослених, по заради и оствареним прометима, увођење 
личног банкара, маркетинг се заснива на „уста до уста“ маркетингу. 

Стратегијом развоја конкурентних и иновативних малих и средњих 
предузећа у периоду 2008-2013. године, дефинисани у средњорочни задаци 
и првци развоја МСП сектора у Републици Србији. Циљ ове Стратегије је 
да створи оквир за развој међунарнодно конкурентног и одрживог, извоз-
но оријенисаног МСП сектора према основним преинципима предузет-
ничке економије – заснованост на иноватнивности и знању. Овај документ 
је званично прихваћен од стране Владе још 2008. године. Значај ове Стра-
тегије је њена усклађеност са потребама МСП сектора, Европске повеље о 
малим и средњим предузећима и Актом о малим предузећима за Европу. 

3 види више www.rpkns.com (2012)
4 види више www.merr.gov.rs (2011)
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ЗАКЉУЧАК

У нашим условима под термином нови приватни сектор, се  подразу-
мева период од 2001. године, односно период који је везан за стварање но-
вих предузетника чији је рад заснован на приватном капиталу насталом 
од тог периода до данас. У процесу адекватне трансформације. Циљ прива-
тизације је да се рад новооснованих предузећа више не заснива на јавном 
и друштвеном капиталу него на приватном. Успешност оваквих предузећа 
је добрим делом уствари успех у приватизацији,  свим проблемима са који-
ма се нови предузетници сусрећу у току и након приватизације. 

Без обзира за који начин и коју делатност се предузетник определи, мо-
раће се служити концептима и алатима стратегијског менаџмента. Опти-
мална стратегија за примену је стратигија раста. Њу карактеришу особине: 
правац, метод, темпо и флексибилност раста. Темпо раста предузећа може 
бити офанзивни или дефанзивни. Флексибиност раста указује на српем-
ност предузећа и предузетника да се што бржи и правовремено прилагоди  
условима у окружењу. Метод раста може бити интерни, екстерни и комби-
новани. Правац раста предузећа може бити експанзивни, диверзификова-
ни или њихова комбинација. Мада је у савременом пословању свеприсутан 
екстензивни метод раста кроз мерџере и аквизиције, интерни метод раста 
је далеко призватљивији за МСП сектор. 

МСП сектор је покретач локалног развоја, генератор раста и креирања 
нових радних места, кључни фактор стабилности, економске и социјал-
не кохезије и својеврсан канал за преношење знања, искуства, вештина, 
традиције с једне генерације на другу. Приватна иницијатива показала се 
најуспешнијим  покретачем   економске  активности, развоја и напретка. 

У Србији има око 250.000 регистрованих приватника и око 80.000 ма-
лих предузећа. Проблеми са којима се предузетници код нас сусрећу су 
најчешће недостатак обртних средстава, односно средстава за повећање 
обима пословања. Предузетници код нас обично овај проблем решавају за-
дуживањем код банака односно применом интерног метода раста. Захтеви 
предузетника према банкама обично подразумевају краткорочну, једнос-
тавну и ефикасну процедуру за одобравање таквих кредита, са смањеним 
обимом документације и обезбеђењем које је адекватно,  односно флекси-
билно.

Стога су иницијативе за покретање Развојне банке, која би превсходно 
била намењена МСП сектору више него добро дошле. Развојна банка би 
требало да одобрава позајмице на дужи временски период са нижом ка-
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матном стопом у односу на позајмице које дају комерцијалне и друге банке. 
Такође, различити пројекти у сарадњи са Привредном комором су изузет-
на прилика за развој МСП сектора. 

Неопходну институционалну инфраструктуру за развој преду-
зетништва у Републици Србији чине Влада државе са ресорним министар-
ствима, Привредна комора Србије (ПКС) и регионалне привредне коморе, 
агенције и удружења предузетника, финансијски сектор у виду банака и 
микрокредитних организација, међународне кредитне и друге економске 
интеграције, универзитети и истраживачки центри и институти, локалне 
организације за подршку малим и средињим предузећима, односно На-
ционална служба за запошљавање и слично. Без стратегије развоја при-
вреде на чијем челу је држава, нема јаког приватног сектора ни преду-
зетништва.

SUMMARY 
STRATEGIC MANAGEMENT IN ENTREPRENEURSHIP - 

CHALLENGES OF GROWTH STRATEGY

Whether the phenomenon of entrepreneurship is understood as management 
style, as well as business focused on identifying business opportunities, as well 
as access management, which can be learned, the role of strategic management 
is undeniable. Through the formulation adequate substrategy within the general 
strategy, entrepreneurs implement their plans and implement the vision of the 
company’s mission. The period since 2001. till today is understood as a so-called 
period of development “new private sector”, based on private capital which 
generated on trasformation and privatision public and social companies. As 
for any period of “capital accumulation” a distinctive set of problems, and our 
entrepreneurs face with problems related to lack of working capital, inadequate 
staf fstructures, but formally insufficient or inadequate support of the state ....

Key words: entrepreneurship, entrepreneur, strategic management, growth 
strategies, implementation strategies, financial assets, the banking sector...
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RESUME

Through the formulation adequate substrategy within the general 
strategy, entrepreneurs implement their plans and implement the vision of 
the company’s mission. The period since 2001. till today is understood as a 
so-called period of development “new private sector”, based on private capital 
which generated on trasformation and privatision public and social companies. 
As for any period of “capital accumulation” a distinctive set of problems, 
and our entrepreneurs face with problems related to lack of working capital, 
inadequate staff structures, but formally insufficient or inadequate support 
of the state. Whether the phenomenon of entrepreneurship is understood 
as management style, as well as business focused on identifying business 
opportunities, as well as access management, which can be learned, the role of 
strategic management is undeniable. A company can apply one or more of the 
five alternative strategies: the strategy of concentration, straegiju stable growth, 
reduction of business strategy, growth strategies and kombilnovane strategy. 
Svakako da je najbolje da preduzetnik primenjuje strategiju rasta sa svim svojim 
karakteristimakma koje se odnose na tempo, metod, pravac odnosno nivo 
fleksibilnosti. Certainly it is best to implement our growth strategy entrepreneur 
with all its karakteristimakma related to the pace, method, direction and level 
of flexibility. Internal organization and method of growth entrepreneurs from 
their own forces and resources by building new facilities or the development of 
its products or develop internal entrepreneurship through its own investments. 
Self-development requires significant financial investment, a long period of time 
required to research and risk. It is important to point out that the loans, as a 
common method of financing internal growth, given the obligation to repay, 
including the method of internal growth. External method of growth is realized 
through the organization of various forms of acquisition, merger and integration 
with other organizations through acquisition and merger. Method for internal 
growth as the necessary financial resources banks. To reduce the risk, banks are 
often forced to use a variety of collateral that risk.

Овај рад је примљен 14.02.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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ДИЛЕМЕ И ИЗАЗОВИ - РАЗВОЈ НОВОГ 
ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У ТРАНЗИЦИОНИМ 
ЕКОНОМИЈАМА: ПРИМЕР РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ∗

САЖЕТАК: Питање развоја новог приватног сектора у 
транзиционим економијама јесте једно од кључних питања 
савременог тржишног амбијента на тим тржиштима. 
Приватни сектор представља иницијални покретач развоја 
сваке економије са једне, а са друге стране његовим развојем 
стварају се реални предуслови за значајан пораст привредне 
активности региона у целости. Предмет истраживања у раду 
јесте анализирање стања и прилика тржишног амбијента 
у транзиционим економијама са посебним освртом на 
Републику Србију, кроз призму сагледавања дилема и изазова 
на овим тржиштима које представљају како подстицајне, 
тако и ограничавајуће факторе развоја новог приватног 
сектора на њима. Циљ који се жели постићи истраживањем 
јесте долажење до конкретних сазнања о подстицајним и 
ограничавајућим факторима за развој новог приватног сектора 
у транзиционим економијама, са посебним акцентом на 
стања и прилике у Републици Србији, у функцији формирања 
и предлагања низа конкретних мера и инструмената са 

1 andjelic1975@gmail.com 
 
∗Овај рад је део научно-истраживачког Пројекта број 47028, који је финансиран од 
стране Министарства просвете и науке Републике Србије
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циљем подстицања развоја новог приватног сектора на овим 
тржиштима. Резултати до којих се истраживањем дође биће 
значајни како предузетницима на овим тржиштима, тако и 
широј професионалној и академској јавности, и представљаће 
конкретан научни допринос изучаваној области.

Кључне речи: нови приватни сектор, транзиционе 
економије, предузетништво, институционална регулатива, 
глобализација...

УВОД

Судећи по искуствима из последње деценије XX, и прве декаде XXI 
века, период који следи ће бити проткан трендом изразитог динамизма 
промена, како на макро, тако и на микро плану, утицају глобализованих 
тенденција на локална и регионална тржишта, и великим бројем изазова 
који ће стајати на путу развоја предузетнички оријентисаног тржишног 
амбијента. Таква стања и прилике ће увек изнова постављати све веће за-
хтеве пред креаторе тржишних политика и амбијента на једној страни, и 
пред саме тржишне учеснике на другој страни, у смислу њихове способ-
ности за брзо прилагођавање стално мењајућим тржишним околностима. 
Рецесија која задњих година узима маха на свим тржиштима само додатно 
доприноси порасту тржишних ризика и захтева стално прилагођавање од 
стране тржишних учесника. Транзиционе економије, као изразито проме-
нљиве, турбулентне, нарочито су подложне тржишним турбуленцијама и 
променама. Природа транзиционих економија јесте управо таква да до-
датно доприноси њиховој турбулентности у променљивом и нестабилном 
тржишном окружењу, и пред учеснике на тим тржиштима стално изнова 
поставља све веће и комплексније захтеве. Плиткост тржишта, недоречена 
и врло често неадекватна институционална регулатива, недостатак етич-
ности и морала, нефункционисање правне државе у пуном капацитету, 
недостатак тржишне ефикасности, само су неке од карактеристика тран-
зиционих економија, а које значајно утичу на пословну климу на њима. 
У таквом тржишном амбијенту потребно је имати довољно снаге, жеље, 
мотива и ресурса за покретање новог приватног посла и обезбеђење кон-
тинуираног пословања. Подаци говоре да на транзиционим тржиштима 
велики број новооснованих предузећа у року од неколико година од свога 
оснивања престане са радом. Примера ради, у Републици Србији преко 
30% новооснованих предузећа у прве три године престане са радом. Олак-
шавајућа околност јесте да се сваке године региструје значајан број нових 
привредних субјеката, тако да у континууму времена се ипак може говори-
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ти о неком благом расту новооснованих предузећа. Ова чињеница отвара 
простор за дубље и аналитичније посматрање, јер уколико би се смањио 
број предузећа која у кратком периоду након свог оснивања престану са 
радом, онда би се постигао значајан пораст броја привредних субјеката на 
овим тржиштима. Према расположивим подацима, у Републици Србији 
највећи број новорегистрованих предузећа представљају мала и средња 
предузећа, породичног типа, која би уједно по свим критеријумима тре-
бало да буду „мотор“ развоја сваке економије, нарочито у рецесионим ус-
ловима. 

Многи аутори су се бавили овим питањима. Примера ради, (Јовић 
и др., 2009) у своме раду сагледавају и анализирају место, улогу и значај 
коју мала и средња предузећа имају у побољшању конкурентности српске 
привреде. Закључили су у раду да ова предузећа нужно морају да имају 
стратегију која ће им поред опстанка на тржишту, омогућити и оствари-
вање основног економског циља пословања, тј. остваривање добити. У том 
смислу, они закључују да су мала и средња предузећа због своје величине 
флексибилна, и да су као таква у могућности да брзо реагују на измењене 
тржишне околности.

(Вујовић, 2011, стр. 49) у своме раду сагледава везу између глобалне еко-
номске кризе и сталног захтева за развојем. У том смислу, аутор разматра 
и истражује нове модалитете за креирање модела развоја који би уважио 
стално мењајуће тржишне околности које настају као последица глобалне 
економске кризе.

(Ђуричин, 2011, стр. 14) се у своме истраживању бави питањима стра-
тегије одрживог развоја у Републици Србији до 2020. године и анализи-
рањем анти-кризног програма у 2011. години. Закључује да се привреда Ре-
публике Србије налази у тзв. комбинованој кризи, која је последица стрес 
фактора изазваних транзицијом, као и стрес фактора глобалне економске 
кризе. У том смислу, аутор констатује да излазак из комбиноване кризе 
захтева не само анти-кризни програм, већ и јасну стратегију економског 
развоја Републике Србије, као и стратегијски паметну државу.

(Хе, 2009) се бави питањем развоја предузетништва и приватног сек-
тора у Републици Кини и његовим утицајем на транзиционе економије. 
Резултати до којих је дошао истраживањем су врло интересантни, с обзи-
ром да се у раду предлаже модел који је базиран на динамичком и транзи-
ционом циклусу, те се користећи овај модел истражује како несигурности, 
променљива регулатива, могу креирати предузетничке шансе и прилике.
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Уважавајући све горе изнето, у раду ће се истражити, анализирати и ко-
релирати фактори који значајно утичу на развој новог приватног сектора 
у транзиционим економијама, са посебним освртом на Републику Србију. 
На бази тих сазнања, предложиће се низ конкретних мера и инструмена-
та чијом имплементацијом ће се креирати подстицајне околности за раз-
вој новог приватног сектора на овим тржиштима. У том смислу, предмет 
истраживања у раду јесте анализирање стања и прилика тржишног ам-
бијента у транзиционим економијама са посебним освртом на Републику 
Србију, кроз призму сагледавања дилема и заседа на овим тржиштима које 
представљају како подстицајне, тако и ограничавајуће факторе развоја но-
вог приватног сектора на њима. Циљ који се жели постићи истраживањем 
јесте долажење до конкретних сазнања о подстицајним и ограничавајућим 
факторима за развој новог приватног сектора у транзиционим економија-
ма, са посебним акцентом на стање и прилике у Републици Србији, а у 
функцији формирања и предлагања низа конкретних мера и инструмена-
та са циљем подстицања развоја новог приватног сектора на овим тржиш-
тима. 

Уколико се пође од претпоставке да се под тзв. новим приватним сето-
ром у транзиционим економијама може сматрати новоформирани преду-
зетнички слој који се креирао и константно се унапређује у променљивим, 
транзиционим условима окружења и пословања, онда основна хипотеза 
која ће се истраживањем тестирати јесте да се континуираним прила-
гођавањем и адаптирањем на стално изнова променљиве тржишне услове 
могу створити реалне претпоставке за развој новог приватног сектора у 
транзиционим економијама, али само под претпоставком да се промене 
које се реализују на тржиштима транзиционих економија спроводе као 
последица јасно дефинисане и имплементиране стратегије одрживог раз-
воја региона. Као додатна хипотеза у раду ће се тестирати претпоставка о 
нужности развоја новог приватног сектора транзиционих економија, као 
носиоца развоја тих тржишта. 

Рад је конципиран на следећи начин. У уводним разматрањима се пру-
жа анализа изучаване области, дефинише предмет и циљеви истраживања. 
У другом делу рада се анализирају стања и прилике у транзиционим еко-
номијама, са посебним освртом на Републику Србију. У трећем делу рада 
се сагледавају дилеме и заседе које стоје на путу развоја новог приватног 
сектора у Републици Србији. У четвртом делу рада се предлажу конкретни 
инструменти и мере у функцији подстицања развоја новог приватног сек-
тора на тржиштима транзиционих економија. У петом делу рада се пре-
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зентују закључци до којих се истраживањем дошло. У шестом делу рада је 
наведена коришћена литература.

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТРАНЗИЦИОНИХ ТРЖИШТА 
РЕГИОНА 

У делу рада који следи анализираће се и сагледати стања и прилике 
на неким од транзиционих тржишта региона југоисточне Европе, са по-
себним освртом на тржиште Републике Србије. Амбиција истраживања 
јесте да се на бази добијених сазнања дође до извесних закључака и поука 
о сличностима и разликама међу анализираним тржиштима, како би се 
на основу тих сазнања могле извући конкретне претпоставке о инстру-
ментима и мерама које би требало дефинисати и имплементирати у функ-
цији развоја новог приватног сектора на овим тржиштима, са посебним 
освртом на Републику Србију. Такође, анализом и компарирањем ових тр-
жишта се жели јасно сагледати и дефинисати место, улога и значај новог 
приватног сектора на овим тржиштима, како у смислу иницијатора про-
мена на њима, тако и у смислу значајног фактора њиховог развоја. Циљ је 
да се на бази ових сазнања определе кључна и критична места у развоју но-
вог приватног сектора на тржиштима транзиционих економија, како би се 
у наредном кораку могле предложити и имплементирати конкретне мере 
и инструменти у функцији развоја новог приватног сектора, нарочито на 
територији Републике Србије.

Приступ анализирању тржишта транзиционих економија кроз призму 
стања и прилика на њима у области приватног сектора, захтева јасно опре-
дељен, научно утемељен и конзистентан приступ анализи. Тржишта која 
ће бити предмет анализирања, поред тржишта Републике Србије, јесу и 
нека од тржишта земаља региона, и то: Републике Хрватске и Републике 
Црне Горе. Ова тржишта ће се анализирати како у смислу институционал-
не регулативе, тако и у смислу обичајног права и пословања на њима. Све 
ово ће се радити са циљем добијања низа информација о условима који 
владају на овим тржиштима у домену  могућности за функционисање и 
развој новог приватног сектора на њима, са посебним освртом на тржиште 
Републике Србије. Анализа ових тржишта је реализована кроз форму ем-
пиријског, дескриптивно-експлоративног истраживања, у форми давања 
одговора на конкретна питања о стањима и приликама на овим тржишти-
ма. Питања која су представљала основ за реализовање анализе тржишног 
амбијента ових тржишта јесу следећа:
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а) Да ли на посматраним тржиштима постоји одговарајућа законска 
регулатива која уважава приватни сектор и колико је та регулатива ефи-
касна и подстицајна за његов развој?

б) Да ли су посматрана тржишта довољно ефикасна и да ли се учесници 
на њима могу сматрати рационалним?

ц) Да ли постоје одговарајуће стратегије одрживог развоја на овим тр-
жиштима, и ако постоје да ли су и од стране ког органа усвојене?

д) Да ли на посматраним тржиштима постоји довољан ниво правне и 
материјалне сигурности за обављање пословних активности?

е) Да ли је на посматраним тржиштима присутан довољан ниво тр-
жишне транспатентности и етичности на њима?

ф) Да ли је фискална политика на овим тржиштима креирана у функ-
цији подстицања развоја приватног сектора?

г) Да ли је економска политика на овим тржиштима у складу са захте-
вима приватног сектора, у смислу стварања услова за динамичан развој 
овог сектора?

Одговори на ова питања пружиће јасну слику о стању и приликама 
на анализираним тржиштима у смислу потенцијала раста и развоја новог 
приватног сектора на њима. На бази ових сазнања уочиће се критичне та-
чке које представљају демотивирајуће факторе за развој новог приватног 
сектора, како би се у наредној фази истраживања могле предложити кон-
кретне мере и инструменти чијом имплементацијом ће се омогућити пре-
вазилажење уочених проблема. 

А) Република Србија

Анализирати тржиште Републике Србије, у смислу стања и прилика 
на њему као подстицајних и ограничавајућих фактора за развој новог при-
ватног сектора јесте врло комплексан посао. Разлози овој тврдњи леже у 
чињеници да се ради о типичном транзиционом тржишту, са свим карак-
теристикама које оваква тржишта имају, са једне стране, а са друге стране 
могућности за прибављање одговарајућих информација о овом тржишту 
су доста круте, релативно уске и врло често непоуздане. Овај објективни 
проблем са којим се ово истраживање сусрело је решен пажљивом и одме-
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реном применом метода анализе и синтезе, индукције и дедукције. Одго-
вори на питања постављена у истраживању су следећи:

а) Република Србија, као земља која се налази у тзв. другој фази тран-
зиције, је у протеклом десетогодишњем периоду усвојила у највећој мери 
потребне законе и подзаконска акта којима се уређује сфера тржишта и 
тржишних учесника, па самим тим и законе којима се регулише начин, 
методи и приступи оснивања и функционисања приватног сектора. У том 
смислу, постоји читав сет закона којима се, у највећој мери у складу са ди-
рективама Европске Уније о тој области, регулише сфера приватног сек-
тора на простору Републике Србије. Па ипак, без обзира на ову чињеницу, 
изазова има доста и они нарочито леже у сфери имплементације и надзора 
над применом одговарајућих законских решења. Ниво транспарентности 
у области примене и надзора над спровођењем закона је доста низак, од-
ређена решења садржана у законима не уважавају у потпуности реалност 
тржишног амбијента. И поред свега изнетог, анализирајући стање и при-
лике на тржишту Републике Србије у сфери услова  за развој приватног 
сектора, као највећи проблем се појавило питање хипертрофисаних адми-
нистративних процедура и велике бирократизације у области свакодне-
вног обављања послова. Узимајући у обзир општеприхваћену чињеницу 
да приватни сектор треба да буде брзо растући, флексибилан сектор биз-
ниса у једној економији, може се са пуним правом констатовати да горе 
изнете околности значајно демотивишу развој новог приватног сектора у 
Републици Србији.

б) Питање ефикасности тржишта јесте увек интересантно питање, на-
рочито када се говори о транзиционим тржиштима. Тржиште Републике 
Србије се по овом критеријуму не разликује значајно од тржишта других 
транзиционих економија. Анализирајући степен ефикасности тржишта 
Републике Србије може се констатовати да се ради о ниско ефикасном, 
врло често неефикасном тржишту, које не реагује одговарајуће на тржиш-
не информације. Последица овог стања јесу значајни изазови са којима се 
сусреће приватни сектор на овом тржишту, јер је ниво флуидности ин-
формација, као и могућност њихове практичне употребе изразито мали. 
Као логична последица ове чињенице јесте и релативно низак ниво ра-
ционалног тржишног понашања учесника на овим тржиштима, а што опет 
представља дестимулишући фактор развоја новог приватног сектора у Ре-
публици Србији.

ц) У Републици Србији се увек изнова говори и пише о потреби одржи-
вог развоја, месту, улози и значају које стратегије одрживог развоја треба 
да имају у развоју српске економије, и друштва у целости. Многи су се ба-
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вили и баве се овим питањем. Ту се мисли како на представнике државних 
органа и организација, академску заједницу, независне експерте, стране 
организације у области. Па ипак, објективно је мало тога постигнуто на 
овом плану. Изузев крупних ставова и прича, мало тога је урађено у прак-
си. Република Србија има усвојену стратегију одрживог развоја за наредни 
средњорочни период, којом се јасно опредељују стратешки правци развоја 
српског друштва у целости и појединачно, као и путеви за реализовање 
стратегијом опредељених циљева. Имплементација ове стратегије пред-
ставља велики изазов за српско друштво, и истраживањем се дошло до 
сазнања да заправо имплементација ове стратегије у реалном смислу још 
увек није ни отпочела, на начин како је то њом предвиђено и опредељено. 
Ове чињенице за своју последицу имају пораст тржишне нестабилности 
и дисконтинуитета, а то се све заједно негативно одражава на пословну и 
климу инвестирања у Републици Србији. У наредном периоду је потребно 
доста урадити управо на плану имплементације стратегијом предвиђених 
модела одрживог развоја, који у себе укључују и стварање пословне климе 
за развој новог приватног сектора у Републици Србији.

д) Тржиште Републике Србије се ни по овом питању не разликује зна-
чајно од осталих транзиционих тржишта. Правна и материјална несигур-
ност у започињању, обављању, реализацији пословних активности је доста 
присутна, и представља један од основних фактора који за своју последицу 
имају дисконтинуитет у тржишним политикама и правцима опредељеног 
развоја. Ове околности представљају изразито демотивирајући фактор за 
развој новог приватног сектора у Републици Србији, јер се ради о релатив-
но малим бизнисима, високо пропулзивним и значајно зависним од тр-
жишне климе. Последице правне и материјалне несигурности имају своје 
директне и индиректне ефекте на развој новог приватног сектора у Ср-
бији. Директни ефекти се огледају у неспремности предузетника да сносе 
ризике који настају као последица ових околности и самим тим се не опре-
дељују за нове пословне подухвате. Индиректни ефекти се валоризују кроз 
призму значајног смањења активности инвестирања у Републици Србији 
и присутног значајног одлива средстава ван њених граница.

е) Транспарентност тржишта, стања и прилика на њему, се не може 
анализирати без истовременог сагледавања нивоа етичности на томе 
конкретном тржишту. Категорија транспарентности која настаје као по-
следица спремности тржишних учесника да у своме тржишном понашању 
акценат ставе на мултилатералност се, заправо, и манифестује кроз при-
зму етичности и норми пословног морала који је присутан на одређеном 
тржишту. У Републици Србији је питање етичности, па следствено томе и 
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тржишне транспарентности још увек изразито вулнерабилно, с обзиром 
да не постоје јасно дефинисане ни норме коректног пословног понашања, 
ни казнени механизми за оне који те норме прекрше. То све за своју по-
следицу има висок ниво тржишне неефикасности, па таква ситуација на 
тржишту додатно отежава развој новог приватног сектора у Републици 
Србији.

ф) Питање фискалне политике која би нарочито у транзиционим еко-
номијама требало да буде у функцији интензивирања економског развоја 
јесте изразито значајно за развој новог приватног сектора. Истражујући 
мере и механизме фискалне политике, заједно са фискалним прописи-
ма, може се констатовати да је фискални систем у Републици Србији још 
увек рестриктиван, са низом фискалних оптерећења која дестимулишуће 
делују на развој новог приватног сектора. Посебан проблем у фискалној 
сфери јесте ниска технолошка опремљеност пореске управе Републике Ср-
бије, а што опет за своју последицу има врло често дуге, напорне и неретко 
скупе бирократске процедуре. Фискална политика у Републици Србији 
тежи да буде усклађена са стандардима развоја друштва у целини, међутим 
још увек релативно низак ниво привредне активности приморава креа-
торе фискалне политике да се овим мерама служе на начин да врло често 
буду више дестимулишуће, него мотивирајуће за развој новог приватног 
сектора.

г) Економска политика, као свеобухватан низ мера, праваца, одлука и 
смерница, којима се опредељује друштвено-економски развој у целости, 
још увек је у значајној мери неконзистентна, недоследна у континууму вре-
мена, а што све заједно за своју последицу има успорен раст привредне ак-
тивности, нарочито у сфери приватног сектора који је изразито осетљив на 
промене мера опредељених економском политиком. Анализом мера еко-
номске политике у Републици Србији стиче се утисак о неопредељености 
циљева који се желе овим мерама остварити, увек изнова тражењу нових 
циљева и стратегија које треба да омогуће њихово остварење у највећој 
мери. Последице тога јесу лимитирајући фактори за развој новог приват-
ног сектора у Србији.

Б) Република Хрватска 

Република Хрватска, као једна од земаља региона југоисточне Европе је 
објективно, у односу на друге анализиране земље у раду, најдаље одмакла 
у процесима евроинтеграција. Па ипак, без обзира на ову чињеницу, тр-
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жиште Републике Хрватске се може окарактерисати као типично транзи-
ционо, са свим особеностима и карактеристикама које у општим цртама 
имају и остала транзициона тржишта.

а) По питању адекватности законске регулативе којом се регулише 
постојање и функционисање приватног сектора у Републици Хрватској, 
може се констатовати да одговарајућа законска регулатива постоји и да се 
изазови јављају искључиво у сферама имплементације и надзора закон-
ских одредаба. Одредбе закона којима се регулише приватни сектор у Ре-
публици Хрватској су највећим делом усклађене са директивама Европске 
Уније у тој области, па ипак простора за даље усаглашавање има још увек 
доста.

б) Ефикасност тржишта Републике Хрватске није на завидном нивоу. И 
у овом случају се ради о релативно плитком тржишту, карактеристичном 
по изразитим турбуленцијама у свим сферама тржишта, али не на начин 
који подразумева ефикасно тржиште. Последица тога јесте присутан ви-
сок ниво „дисторзије“ тржишних информација, а што за своју последицу 
има присутну велику несигурност код приватног сектора. 

ц) Питања одрживог развоја су стална тема на простору Републике Хр-
ватске. Али, попут Републике Србије, ни на овом тржишту се није далеко 
одмакло са конкретизацијом планова и стратегија. Последица тога је још 
увек нејасно место, улога и значај коју приватни сектор, нарочито нови, 
треба да има на тржишту Републике Хрватске. Не може се говорити о пот-
реби за одрживим развојем, без добро организованог, јасно опредељеног 
приватног сектора као једног од основних носилаца тога развоја.

д) Правна и материјална сигурност као нужан предуслов успешног тр-
жишног амбијента у Републици Хрватској је на нешто вишем нивоу него 
што је то случај у Републици Србији. Па ипак, далеко је то од оптималног 
нивоа. Увек изнова говорити о захтевима који се постављају пред тржишне 
учеснике у смислу сталне „борбе“ за тржишну доминацију која ће резулто-
вати оптималним пословним ефектима је врло често у контрадикторности 
са реалним стањем ствари на конкретном тржишту. Тржишни амбијент у 
Републици Хрватској је још увек доста нестабилан по овим питањима, и 
још увек је релативно често извор значајних нестабилности на тржишту.

е) Транспарентност тржишта Републике Хрватске у комбинацији са ни-
воом етичности на њему је врло значајан параметар успешности његовог 
развоја, нарочито ако се ове околности доведу у везу са вечитом тежњом за 
оптималном пословном и инвестиционом климом. Ниво транспарентно-
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сти тржишта и етичности на њему у случају Републике Хрватске директно 
кореспондира са тежњом ка евроинтеграцијама, и што време више одмиче 
тако се и транспарентност тржишта и ниво етичности повећава. Али то 
је још увек недовољно да би се могло говорити о оптималним условима за 
развој новог приватног сектора у Републици Хрватској.

ф) Фискална политика Републике Хрватске не кореспондира са оче-
кивањима приватног сектора и врло често чак делује дестимулишуће на 
његов настанак и развој. То су сазнања до којих се дошло предметним ис-
траживањем и која јасно упућују на потребу флексибилнијег приступа у 
креирању фискалне политике. 

г) Економска политика Републике Хрватске у последњих неколико го-
дина је значајно усмерила фокус свог интересовања на приватни сектор, 
нарочито нови, и побољшање услова за његов бржи настанак и развој. Врло 
је значајно истаћи да се економска политика у Републици Хрватској по пи-
тању статуса и места приватног сектора у пословном амбијенту Републике 
Хрватске определила за систем какав постоји у региону Европске Уније, а 
што улива наду да ће у наредном периоду у Републици Хрватској приватни 
сектор доживети бржи раст и развој.

Ц) Република Црна Гора

Република Црна Гора је у односу на две претходно анализиране државе 
по много чему другачија. Најпре, географски је најмања. ЕУРО је званич-
на валута у Црној Гори, систем заштите домаће привреде је интензивнији 
него у случају република Србије и Хрватске. Истраживање реализовано у 
раду је уважило напред наведене чињенице.

а) Законска регулатива којом се дефинише оснивање, функционисање 
и надзор над радом приватног сектора у Републици Црној Гори је знатно 
флексибилнија и шире постављена него у случају претходно две анализи-
ране државе. То имплиците значи да у Републици Црној Гори много већи 
утицај на тржишну климу имају директни разговори, договори и комуни-
кације, него одређена законска решења. Са једне стране то је добро, зато 
што даје слободу и тржишни простор приватном сектору за агресивније и 
флексибилније деловање, а са друге стране такве околности могу да буду 
извор конфликата и непријатности. У том смислу, у Републици Црној Гори 
је потребно радити на допуни и побољшању актуелне законске регулативе, 
као и на доношењу нове.
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б) Ниво ефикасности тржишта Републике Црне Горе је релативно ни-
зак, што је поткрепљено чињеницом о непостојању јасног, јавног система 
тржишног информисања. За приватни сектор, како постојећи, тако и по-
тенцијално нови, ова околност представља велики изазов, јер је врло теш-
ко антиципирати промене и одговарајуће реакције тржишта на измењене 
услове у окружењу. Приватни и нови приватни сектор у Републици Црној 
Гори су због ових чињеница у доста неповољном положају, који се на жа-
лост са протоком времена значајно не мења.

ц) Одрживи развој, стратегије одрживог развоја су, као и у случају пре-
тходно анализираних држава, само „мртво“ слово на папиру и на њихо-
ву конкретну имплементацију ће се морати још извесно време сачекати. 
То је јасан сигнал приватном сектору у Републици Црној Гори да мора да 
се ослони на сопствене, интерне ресурсе, и да покуша максимално да их 
стави у функцију. Питање је колико ће и такав приступ дати резултата с 
обзиром да су глобализоване тенденције присутне и у Републици Црној 
Гори, па је врло тешко држати корак са тржиштем користећи у највећој 
мери сопствене ресурсе.

д) Правна и материјална сигурност на тржишту попут Црне Горе је из-
вор нестабилности дуги низ година. Са једне стране, корен овог проблема 
лежи у доста крутом систему уређења друштва и друштвених односа из-
међу припадника црногорске заједнице, а са друге стране због недорече-
не и врло често неадекватне законске регулативе. У том смислу, приватни 
сектор у Републици Црној Гори се не може сматрати да је у повољном по-
ложају.

е) Ниво тржишне транспарентности тржишта Црне Горе још увек је 
доста низак. Токови информација су још увек највећим делом неформални 
и то представља велики изазов за све тржишне учеснике. Та чињеница са 
собом повлачи и питање етичности на тржишту Црне Горе, али ипак због 
специфичне историјске традиције ниво етичности у пословању у Репуб-
лици Црној Гори је ипак нешто виши него на другим анализираним тр-
жиштима. На жалост, то није последица системских мера, него традиције 
и обичајног права.

ф) Фискална политика у Републици Црној Гори не доприноси значајно 
развоју новог приватног сектора. Присутан је висок ниво неусаглашености 
у имплементацији законских решења из фискалне сфере и одсуство сис-
темског приступа регулисања фискалне сфере. 



39

СТР.  27-51

г) Стиче се утисак да је економска политика још увек у фази тражења 
и додефинисања стратешких праваца развоја тржишта и економије Репу-
блике Црне Горе, а то све за своју последицу има дестимулишући утицај на 
развој новог приватног сектора у Републици Црној Гори. 

Анализирајући напред изнето може се поставити стратешка дилема 
о реалности постојања приватног сектора у Републици Црној Гори, као и 
који су мотиви његовог формирања и функционисања. Одговоре на ово и 
друга слична питања не треба тражити искључиво у системском уређењу 
тржишта, стања и прилика у Републици Црној Гори, него и у менталитету 
поднебља, односима међу људима, чињеници да је Република Црна Гора 
туристички опредељена држава са излазом на Јадранско море.

У прилог горе изнетим резултатима истраживања говоре и конкрет-
ни статистички подаци за ова транзициона тржишта, указујући на зна-
чајан ниво сличности међу њима. Примера ради, стопа незапослености у 
Републици Србији за новембар 2011. године износила је значајних 23,7% 
(Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије), док је стопа 
незапослености за април 2012. године у Републици Хрватској износила 
такође значајних 19,1% (Извор: Државни Завод за статистику Републике 
Хрватске), а у Црној Гори стопа незапослености за мај 2012. године износи-
ла је 13,06% (Извор: Танјуг). На први поглед може се уочити да је најмања 
стопа незапослености у протеклом периоду била у Републици Црној Гори, 
али не треба из вида испустити значајну чињеницу да, статистички гледа-
но, Република Црна Гора има најмањи број становника. Узимајући у обзир 
и ту објективну околност може се закључити да су све три анализиране 
државе у врло сличној позицији по питању незапослености свог станов-
ништва. У Републици Србији је у марту 2012. године у односу на март 2011. 
године индекс индустријске производње забележио пад од 3,2% (Извор: 
Републички Завод за статистику Републике Србије), док је према подацима 
Државног Завода за статистику Републике Хрватске индекс индустријске 
производње у Републици Хрватској у истом периоду такође забележио пад 
од 3,9%. Према подацима Завода за статистику Црне Горе реални раст еко-
номије Црне Горе у 2010. години износио је 2,5%, док је у истом периоду у 
Хрватској остварен реални пад од 1,2%, уз присутан реални раст у ЕУ од 
1,8% у истом периоду. 

Ови статистички показатељи само потврђују тезу о релативно високом 
нивоу тржишне неефикасности на посматраним тржиштима транзицио-
них економија, јер што је тржиште мање, негативне имликације мање зна-
чајно утичу на њега и обрнуто. Република Србија је у првом кварталу 2012. 
године у односу на први кварал 2011. године остварила реални пад бруто 
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друштвеног производа од 1,3%, а што само потврђује малочас изнету тезу 
(Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије).  

ДИЛЕМЕ И ИЗАЗОВИ: ПРИМЕР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

У претходном делу рада презентовани су резултати истраживања за 
тржишта република Србије, Хрватске и Црне Горе, који имају дескрипти-
ван карактер и који су добијени коришћењем статистичких метода ана-
лизе, синтезе, индукције и дедукције. С обзиром да је у фокусу предмета 
истраживања тржиште Републике Србије, у смислу сагледавања, описи-
вања и антиципирања дилема и заседа које постоје на овом тржишту у 
сфери развоја новог приватног сектора у Републици Србији, у наставку ће 
се презентовати резултати истраживања које је реализовано на репрезен-
тативном узорку од 30 приватних компанија, основаних у последњих пет 
година, у рангу малих предузећа, на територији Републике Србије. Ради се 
о репрезентативном узорку јер су анализиране компаније које припадају 
сфери приватног сектора, релативно скоро основаним компанијама и ма-
лим предузећима. Истраживање је реализовано путем анкете – упитника, 
која је била анонимна, на бази чега се може закључити да су добијени ре-
зултати потпуно репрезентативни. Образац упитника се налази у прилогу 
(Прилог 1.).

Упитник садржи седам питања којима се од стране оних који га по-
пуњавају очекује да на скали од 1 до 5 (1 најлошије, 5 најбоље) рангирају – 
оцене одређене битне параметре тржишта Републике Србије који значајно 
тангирају развој новог приватног сектора на овом тржишту. Потом се на 
бази добијених одговора израчунава аритметичка средина и добија се про-
сечна оцена за свако постављено питање. 

Подаци који су добијени упитником су представљени у табели која сле-
ди (табела 1.):
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Табела 1. Приказ прикупљених резултата

Оцена
1 2 3 4 5 Укупно

Редни број питања
1. 4 14 9 3 - 71
2. 20 9 1 - - 41
3. 2 1 8 12 7 111
4. 11 6 10 3 - 65
5. 10 8 8 3 1 67
6. 6 6 8 5 5 87
7. 11 12 4 2 1 60

Извор: Ауторово истраживање

На бази података презентованих у табели 1. у наставку су приказани 
резултати који су израчунати као аритметичка средина одговора на поста-
вљена питања (табела 2.):

Табела 2. Анализа резултата истраживања

Питање Просечна оцена
1. Како оцењујете институционалну климу у Републици Србији? 2,37
2. Да ли сматрате да је ниво бирократије сувише висок? 1,37
3. Да ли успевате на време да дођете до потребних тржишних 
информација? 3,7

4. Оцените ниво етичности на тржишту Републике Србије 2,17
5. Оцените ниво фискалног оптерећења у Републици Србији 2,23
6. Држава, преко својих органа помаже у реализацији пословних 
подухвата? 2,9

7. Оцените ниво тржишне транспарентности у Републици 
Србији 2,0

Извор: Ауторовo израчунавањe

Анализирајући добијене резултате може се констатовати да дилема и 
заседа за развој новог приватног сектора у Републици Србији има доста. 
Добијени резултати се статистички могу поделити у две групе: на оне који 
имају просечну оцену испод 2,50 и на оне који имају просечну оцену изнад 
2,50. У прву групу спадају одговори на питања под редним бројем 1, 2, 4, 
5, 7; а у другу групу спадају одговори на питања под редним бројем 3 и 6. 
Одмах се уочава да су испитаници у пет случајева (од укупно седам) одго-
ворили да одређене тржишне околности веома слабо доприносе развоју 
новог приватног сектора у Републици Србији, док се само у два случаја 
може говорити о неком релативно задовољавајућем нивоу. Реално, и то је 
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далеко од задовољавајућег, али је математички посматрано резултат ипак 
изнад 50% од максимално могуће оствариве вредности. Резултати добије-
ни истраживањем имплиците упућују и указују на реално стање ствари на 
тржишту Републике Србије по питању развоја новог приватног сектора на 
њему. 

Значајно је прокоментарисати одговоре на питање под редним бројем 
2, које се тиче нивоа бирократије у Републици Србији, где су анкетира-
ни одговорили да је ниво бирократије сувише висок и да следствено томе 
значајно оптерећује развој новог приватног сектора у Републици Србији. 
Евидентно је да се на бази релативно једноставног упитника дошло до ква-
литетних, у пракси тестираних квантитативних сазнања о нужности што 
хитнијег мењања и унапређења тржишног амбијента у Републици Србији, 
јер уколико се настави са оваквим тенденцијама, развој тржишта и наро-
чито новог приватног сектора на српском тржишту ће бити доведен у пи-
тање. Може се такође из добијених резултата уочити да место, улога и зна-
чај који држава има у овим процесима није ни довољно добро постављено, 
ни дефинисано. То директно за своју последицу има преклапање надлеж-
ности у реалном пословном амбијенту, што опет доводи до конфликата, 
и од такве ситуације имају користи само они тржишни учесници који у 
послове на тржишту улазе са намером да реализују своје неморалне ам-
биције и тежње. У том смислу, потребно је хитно одреаговати низом сис-
темских мера, које ће бити међусобно усаглашене и конзистентне унапред 
зацртаним циљевима. У наставку рада ће се предложити конкретан модел 
за унапређење пословне климе у транзиционим економијама, са посеб-
ним акцентом и уважавањем Републике Србије као домицилне економије, 
чијом имплементацијом ће се омогућити креирање читавог низа механи-
зама који ће допринети развоју новог приватног сектора у Републици Ср-
бији, као и у другим транзиционим економијама. 

КОРАК ДАЉЕ: НОВИ ТРЖИШНИ АМБИЈЕНТ - НОВИ ПРИВАТНИ 
СЕКТОР 

На бази сазнања до којих се дошло конкретним истраживањима реа-
лизованим и презентованим у претходним главама рада, у наставку ће се 
презентовати модел иновирања тржишног амбијента који треба да омо-
гући сагледавање, анализирање и тестирање стања и прилика на тржишту 
у реалном времену, оцењивање корелативне повезаности између поје-
диних, за истраживање значајних, тржишних варијабли, а све са циљем 
предлагања конкретних мера и инструмената чијом имплементацијом ће 
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се омогућити већа адаптабилна способност тржишта на измењене услове у 
окружењу, а самим тим и констатно побољшање тржишних услова за раз-
вој новог приватног сектора у Републици Србији, као и у другим транзи-
торним економијама. 

Модел креиран у раду јесте алгоритамске структуре, јасно постављен, 
праволинијски, логично постављен модел, отвореног типа (слика 1.)

Слика 1. Шематски приказ модела

13 
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Модел представљен на слици 1. у потпуности уважава све напред изне-
те тврдње и констатације, у смислу описивања и анализирања стања и при-
лика на тржиштима транзиционих економија, а све са циљем долажења до 
конкретних симптоматичних места на тржишту, чијим решавањем се по-
стиже оптимизација тржишног амбијента и стварање реалних тржишних 
услова за развој новог приватног сектора у Републици Србији. У том сми-
слу покушало се са максималном симплификацијом модела презентованог 
у раду, како би се на бази елементарних претпоставки, користећи сазнања 
до којих се дошло реализованим истраживањем, могле предложити кон-
кретне мере и инструменти који ће допринети бржем и интензивнијем 
развоју новог приватног сектора у Републици Србији. У предложеном мо-
делу нови приватни сектор је у центру тржишних збивања. Ово је намерно 
тако постављено, како би се симболички указало на значај и место које 
нови приватни сектор има у развоју тржишта транзиционих економија. 
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Истовремено је и визуелно другачије представљен са амбицијом да се ука-
же на специфичности које се морају уважити када се изучава нови приват-
ни сектор у Републици Србији. Око тако позиционираног центра – новог 
приватног сектора, групишу се сви битни параметри једног тржишта који 
чине одговарајући тржишни амбијент, и то: држава, појединци, интерно 
и екстерно окружење. Сваки од ових параметара има своје место, улогу 
и значај у тржишном механизму и различито, али значајно, доприноси 
позиционирању и развоју новог приватног сектора у Републици Србији. У 
ширем контексту посматрано, држава и појединци такође чине незаоби-
лазни сегмент тржишног окружења, како интерног тако и екстерног, али 
разлог зашто су у креираном и у раду презентованом моделу, ова два чи-
ниоца посебно издвојеналежи у потреби акцентирања специфичног места, 
улоге и значаја који држава и појединци имају на нови приватни сектор у 
транзиторним економијама, у односу на друге факторе који чине интерно 
и екстерно окружење. Везе између појединих параметара тржишта су ди-
ректне, интензивне и врло значајне. Од схватања њихове природе, врсте 
и интензитета интеракције међу њима, зависи и правовремено реаговање 
на промене и прилагођавање тржишног амбијента. Значи, говоримо о јед-
ном изразито динамичном, пропулзивном тржишном амбијенту, чијим 
мењањем треба да се омогући убрзани развој новог приватног сектора на 
овим просторима, уз истовремено задржавање свих битних карактеристи-
ка тржишности. 

Да би се ови циљеви заиста и реализовали, по могућности у неком ре-
лативно кратком периоду, потребно је јасно дефинисати, описати и импле-
ментирати конкретне мере и инструменте који треба да омогуће правовре-
мено препознавање, антиципирање и прилагођавање тржишног амбијента 
измењеним околностима окружења на једној страни, а у функцији поди-
зања адаптивне способности приватног сектора и настанка новог приват-
ног сектора на другој страни, који ће успешно одговорити на изазове које 
пословна свакодневица носи са собом. Заправо, мере и инструменти који 
ће бити предложени представљају везивно ткиво између параметара моде-
ла са слике 1. и новог приватног сектора. Њиховом правилном и правовре-
меном имплементацијом омогућиће се реално сагледавање и анализирање 
стања и прилика на тржишту и створити одговарајући тржишни простор 
за развој новог приватног сектора у Републици Србији на здравим осно-
вама. 

У том смислу, као основна конкретна мера предлаже се увођење кон-
тинуалног, у реалном времену присутног, система тржишног информи-
сања који ће обухватити све сфере функционисања тржишта. Домети 
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савремених технологија данас омогућавају увођење оваквог приступа 
анализирању тржишта, а као основни инструмент који треба да омогући 
одговарајућу имплементацију ове мере сматраће се савремене техноло-
гије комуникације и повезивања. На овај начин решиће се истовремено 
неколико акутних питања тржишне свакодневице у Републици Србији. 
Тржишни учесници ће добијати информације о стањима, приликама и 
променама на тржишту у реалном времену, без дисторзије тих информа-
ција, што ће у врло кратком року допринети значајном порасту тржишне 
транспарентности, флуидности, информисаности, и тиме створити реал-
не претпоставке за убрзани развој новог приватног сектора. Не може се из-
бећи из вида ни чињеница да на овај начин конципиран систем тржишног 
информисања представља основу за све даље активности на пољу развоју 
тржишта уопште, па се на тај начин у потпуности потврђује теза о инте-
рактивном дејству између тржишта на једној, и развоја новог приватног 
сектора на другој страни. Другим речима, нема развоја новог приватног 
сектора у Републици Србији без развоја тржишта и тржишних односа, од-
носно нема развоја тржишта и тржишних односа без развоја новог при-
ватног сектора. Ова веза је директна, сразмерна у највећој мери и управна. 
Имплементацијом ове мере створиће се реалне основе за потпуни развој 
тржишног транспарентизма, чиме ће се конкретно допринети стабили-
зацији и развоју тржишног амбијента, и створити реалне претпоставке 
за даљи развој новог приватног сектора. 

Следећа конкретна мера која би требало да се у најскоријем року им-
плементира јесте мотивисање појединаца и друштва у целости за преду-
зимање предузетничких напора. Низом конкретних активности, које 
морају имати своју финансијску и нефинансијску димензију, потребно је 
мотивисати појединце да предузетнички размишљају и послују. Финан-
сијска димензија треба да се огледа у читавом низу механизама субвен-
ционисања одређених пословних подухвата, финансирања разних врста 
трошкова које овакви подухвати носе са собом, и слично. Нефинансијска 
димензија треба да се односи на мотивисање развоја предузенитчког духа 
у друштву развојем нових концепата и трендова корпоративне културе 
који ће допринети већој динамици у предузимању пословних активности. 
Инструменти којима се све ово може у пракси реализовати су врло разно-
врсни и варирају од најједноставнијих, типа округлих столова, до директ-
ног финансијског подстицаја од стране државе и њених органа у виду раз-
них субвенција, дотација, помоћи и сл. Ова мера се може реализовати само 
под претпоставком постојања добро осмишљене, правилно дефинисане 
економске политике, а што је опет у директној вези са добро осмишљеном 
стратегијом одрживог развоја.



46

 Горан анђелић ДилеМе и иЗаЗоВи - раЗВоЈ ноВоГ ПриВаТноГ СеКТора...

Наредни скуп мера треба да буде усмерен на смањење и елиминацију 
бирократских процедура везано за приватни сектор у транзиционим еко-
номијама, али и уопште. Најједноставнији инструмент који се може корис-
тити у ову сврху јесте тзв. „сеча“ прописа. У Републици Србији је било у 
протеклом периоду покушаја да се сличан подухват реализује, али сама 
активност није до краја остварена. Бирократске процедуре по више основа 
отежавају развој новог приватног сектора у Републици Србији, и то по пи-
тању утрошених средстава, времена, енергије, воље и труда. А све наведено 
представља основне ресурсе за отпочињање новог приватног бизниса.

Потребно је акцентирати још једну значајну меру чијом имплемента-
цијом се може очекивати значајан подстрек развоју новог приватног сек-
тора у Републици Србији, а то су активности којима се утиче на систем мо-
ралних вредности, етичких норми у друштву. Потребно је континуирано 
радити на едукацији становништва о потреби развоја добрих пословних 
норми, обичаја и морала. У транзиционим друштвима је хронично при-
сутан проблем моралности, етичности, у најширем смислу. Без постојања 
основних, елементарних моралних и етичких норми немогуће је замисли-
ти развој новог приватног сектора било у Републици Србији, било у некој 
другој транзиционој економији.

Вероватно је могуће навести још читав низ мера, па потом и конкрен-
тих инструмената чијом имплементацијом се може очекивати значајан 
подстрек развоју новог приватног сектора на овим просторима, али амби-
ција овога рада и истраживања јесте да пружи елементарни поглед на изу-
чавана питања, укаже на основне дилеме и заседе у области, и предложи 
најкарактеристичније механизме за превазилажење проблема који постоје 
у области развоја новог приватног сектора на овим просторима. 

ЗАКЉУЧАК 

Анализирајући изучавану област може се закључити да простора за 
истраживање има напретек и да је предметна област конкретним истра-
живањем само „начета“ за даља истраживања. Закључци до којих се ис-
траживањем дошло се могу систематизовати у неколико група. Прву групу 
чине сазнања до којих се дошло применом дескриптивно - експлоративних 
метода анализе, синтезе, индукције и дедукције о стањима и приликама на 
транзиционим тржиштима региона (Републике Србије, Хрватске и Црне 
Горе). Ова сазнања су врло значајна зато што представљају реалну, мате-
ријалну основу на бази које се могу доносити одређени судови, тестирати 
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корелативне зависности између појава на тржишту, сличности и разлике 
између појединих тржишта, а све кроз призму стварања претпоставки за 
бржи развој новог приватног сектора на посматраним тржиштима. Ова 
сазнања уједно и представљају темељ за даље истраживање изучаване об-
ласти. Другим речима, применом метода дескриптивне анализе, метода 
индукције и дедукције дошло се до конкретних, материјално верификова-
них сазнања о стањима и приликама на посматраним транзиционим тр-
жиштима, а све кроз призму сагледавања места и улоге новог приватног 
сектора на њима. 

Другу групу закључака чине изведени закључци на бази сазнања добије-
них анализом прве групе закључака. Односе се на тестирање стања и при-
лика на посматраним тржиштима кроз призму дефинисања места, улоге 
и значаја новог приватног сектора на њима. Добијени резултати указују 
на постојање интензивне, директне, управне везе између стања и прилика 
на посматраним тржиштима и развоја новог приватног сектора на њима. 
Истраживањем се дошло до закључка да је на свим анализираним тран-
зиционим тржиштима пословно – друштвена клима још увек доста не-
повољна за развој новог приватног сектора, па је последица те околности 
и његов релативно низак ниво развоја. Ова констатација је врло значајна 
јер недвосмислено потврђује тезу о немогућности изолованог посматрања 
приватног сектора у односу на тржиште у целини.

И трећа група закључака односи се на предлагање конкретних мера и 
инструмената у функцији подизања капацитета посматраних тржишта са 
циљем стварања услова за брзи развој новог приватног сектора на њима. 
Предлози ових мера су презентовани у претходној глави рада, као низ кон-
кретних, у пракси релативно лако спроводивих, системских активнос-
ти чијом имплементацијом треба да се побољша целокупни пословно – 
друштвени амбијент за развој новог приватног сектора. 

Закључци до којих се дошло истраживањем се не могу посматрати 
изоловано, јер једино у њиховој интеракцији могуће је створити реалне 
претпоставке за брзи развој новог приватног сектора у транзиционим еко-
номијама, посебно у Републици Србији. У ту сврху у раду је предложен и 
модел чијом имплементацијом се стварају реални тржишни услови за брзи 
развој новог приватног сектора на овим тржиштима. Основна хипотеза 
која се истраживањем желела тестирати јесте потврђена, у смислу конста-
тације да се искључиво континуираним прилагођавањем и адаптирањем 
на стално изнова променљиве тржишне услове, могу створити реалне пре-
тпоставке за развој новог приватног сектора у транзиционим економија-
ма, али само под претпоставком да се промене које се реализују на тржиш-
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тима транзиционих економија спроводе као последица јасно дефинисане 
и имплементиране стратегије одрживог развоја региона. Потврђена је и 
претпоставка о нужности развоја новог приватног сектора транзиционих 
економија, као носиоца развоја тих тржишта. 

Као и у сваком истраживачком подухвату проблема у реализацији са-
мог истраживања је било. Проблеми су се односили пре свега на недоста-
так јасних и поузданих статистичких информација о анализираним тр-
жиштима, као и на чињеницу да је приватни сектор на овим тржиштима 
доста скептичан и обазрив, па је понекад било теже прикупити потребне 
податке за истраживање. Ипак, проблеми су у највећој мери успешно пре-
вазиђени, што је за своју последицу имало целовито и конзистентно истра-
живање о изучаваној области. 

Резултати до којих се истраживањем дошло биће корисни како креа-
торима економских политика, тако и приватном сектору у транзиционим 
економијама. Академској јавности ће презентовани резултати истражи-
вања бити нарочито од користи с обзиром да се по први пут на једном 
месту целовитим приступом, хармонизованим методама, техникама и 
поступцима тестира веза између достигнутог нивоа развоја посматраних 
транзиционих тржишта и претпоставке развоја новог приватног сектора 
на њима, са посебним освртом на Републику Србију.

SUМMARY 
DILEMMAS AND CHALLENGES – DEVELOPMENT 

OF NEW PRIVATE SECTOR IN TRANSITIONAL 
ECONOMIES: EXAMPLE REPUBLIC OF SERBIA2∗

One of tha main questions in modern market ambient is development of 
new private sector in transitional economies. Private sector represents initial 
starter for development of every economy in one hand, and in other hand 
with its development are created real conditions for significant increase in 
economy of the whole region. Subject of this paper is analyzing conditions and 
opportunities of market ambient in transitional economies with special focus 
on Republic of Serbia, through focus of recognizing dilemmas and challenges 
on this markets which represent both stimulative, both restrictive development 
factors of new private sector on this markets. Purpose of this paper is to define 

2. ∗the author acknowledge the financial support of the Ministry of education and science of 
the Republic of Serbia, within the Project No 47028
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concrete knowledges about stimulative and restrictive factors for development 
of new private sector in transitional economies, with special accent on 
conditions and opportunities in Republic of Serbia, in function of making and 
proposing concrete instruments with goal of development new private sector 
on this markets. Results of the research will be useful both entrepreneurs on 
this markets, both wider professional and academic public, and will represent 
concrete contribution to this area.

Key words: new private sector, transitional economies, entrepreneurship, 
institutional regulative. 
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RESUME

Subject of this paper is to analyze conditions and opportunities of market 
ambient in transitional economies with special focus on Republic of Serbia, 
through focus of recognizing dilemmas and challenges on this markets which 
represent both stimulative, both restrictive development factors of new private 
sector on this markets. Purpose of this paper is to define concrete knowledges 
about stimulative and restrictive factors for development of new private sector in 
transitional economies, with special accent on conditions and opportunities in 
Republic of Serbia, in function of making and proposing concrete instruments 
with goal of development new private sector on this markets.

Main hipothesis that will be tested in the research is that with continuos 
adapting on constantly renewed market conditions, can be proposed new 
assumptions for development new private sector in transitional economies, 
but only under the assumption that the changes which are realized on the 
transitional economy markets are conducted as a consequence clearly defined and 
implemented sustainable development strategy of the region. As an additional 
hipothesis in the work will be tested assumption about necessity of development 
new private sector in transitional economies, as a carrier of development for this 
markets.

Ambition of the research is that on the ground of obtained knowledges make 
some certain conclusions and lessons about similarities and differences between 
analized markets, in order to make concrete assumptions about instruments and 
measures which should be defined and implemented in function of development 
new private sector on this markets, with special focus on the Republic of Serbia. 
Also, analysis and comparison of this markets will provide clear place, role and 
significance of private sector on this markets, as in sense of initiator changes on 
them, as in sense of significant development factors on this markets.

Conclusions which are provided with the research can not be analized 
isolated, because only with their interaction is possibly to create real assumptions 
for fast development of new private sector in transitional economies, especially 
in Republic of Serbia. With that purpose in the work is proposed a model which 
implementation provides claim set in forth. Main hipothesis of the research is 
confirmed, as an additional hipothesis. 
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Прилог 1. Упитник

У П И Т Н И К

Место: 

Датум:

1. Како оцењујете институционалну климу у Републици Србији?

1 2 3 4 5

2. Да ли сматрате да је ниво бирократије сувише висок?

1 2 3 4 5

3. Да ли успевате на време да дођете до потребних тржишних инфор-
мација?

1 2 3 4 5

4. Оцените ниво етичности на тржишту Републике Србије

1 2 3 4 5

5. Оцените ниво фискалног оптерећења у Републици Србији

1 2 3 4 5

6. Држава, преко својих органа помаже у реализацији пословних по-
духвата?

1 2 3 4 5

7. Оцените ниво тржишне транспарентности у Републици Србији

1 2 3 4 5
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ABSTRACT Twenty years after the break up of Yugoslavia, 
the political and economic pictures of that part of the Balkans have 
changed from numerous aspects. Although the transition from the 
Yugoslav self-management economy towards the market-oriented 
one had started even before the country’s break-up, today’s eco-
nomic picture of the Yugoslav space has been shaped by the new 
countries’ transition paths, policies and outcomes. Each of the new 
states has tried to design and implement policies in accordance 
with its political and economic choices but with a varying degree 
of success. After briefly reviewing research on transition and some 
of the explanations for the transition disparities, the paper will 
focus on several aspects of a new economic reality of the Yugo-
slav space, including the transition assessment, macroeconomic 
environment, creation of business friendly environment and level 
of government intervention, as well as regulatory environment in 
the former Yugoslav republics. We shall investigate the results of 
the transition that span from extremely successful (a member of 
the Euro zone) to moderate and poor results (some of the poorest 
countries in Europe). Also, the analysis will seek to establish dif-
ferences and similarities among former Yugoslav republics in the 

1 miroslavafilipovic@yahoo.com 
 
•The research has been done as a part of the project “European Integration and Socio-
Economic Changes of the Serbian Economy Towards the EU”, No, 47009, financed by the 
Ministry of Science and Technology of the Republic of Serbia



54

Miroslava Filipović ToWarDs a MarKET ECoNoMY: TWo DECaDEs...

process of building market economy during these 20 years. The 
analysis concludes that, regardless of the speed of liberalization 
and privatization, different transition outcomes have in the short 
run been influenced by the initial conditions, but in the long run, 
the most important factors have been macroeconomic policy, in-
stitutional and regulatory reforms.

Key words: transition, market economy, Balkans, regulation, 
macroeconomic policy...

TRANSITION TO MARKET ECONOMY

Numerous authors have researched the economic transition of South-Eastern 
Europe and the Balkans, taking different basis and different approaches to the 
notion of transition itself, as well as to its success and effects. For the purpose of 
this paper, it can be assumed that the transition is a process of moving from a 
centrally/politically planned (usually socialist-oriented) economy with dominant 
state/social ownership towards a newly structured and institutionalized market 
economy with dominant private ownership. 

In the last couple of years, more emphasis is being put on an adequate 
institutional development of transition systems and the role of the state therein 
if the goal is to enhance the delivery of a broader social good.

“Effective market system requires: a functioning legal system to enforce 
contractual obligations; regulation to deal with external effects and concerns 
about social cohesion; property rights protection – for both physical and 
intellectual property; and competition policy.” (Besley, Dewatripont and Guriev, 
2010: 8)  

In efforts to build a functioning and sustainable market economy, political 
decisions to start the transition process are necessary but far from sufficient 
steps. In addition to proper legal environment, privatization of socially-owned 
enterprises and an effective competition policy, further policy measures are 
needed to strengthen the credibility of state and regulators (especially when 
corruption is a threat), protect consumers, workers and investors, allow adequate 
access to financial resources and balance the fiscal burden.

Among many surveys of economic performances of transition economies, 
one must emphasize the work of Campos and Coricelli (2002) who helpfully 
summarize methodologies and findings of dozens of researchers and built their 
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own approach to measuring growth rates and its determinants, focusing on how 
macroeconomic policies and market reforms (including institutional changes) 
influence changes in the output. Also, the work of Fisher and Sahay (2000) 
presents their own approach to measuring transition growth, especially from the 
aspect of macroeconomic and structural policies. Another more recent research 
of transition countries was done by Coricelli and Maurel (2010), pointing out to 
different abilities of transition countries to resume/revive growth after the initial 
transition recession and after an economic crisis, in addition to the depth and 
length of the crisis as other components of transition growth. 

Some of the most recent work on transition and the current crisis emphasize 
the already achieved level of building market economy in those countries. For 
example, Sanfey (2010) analyzes adverse effects current crisis has had on the 
South-Eastern Europe and concludes that one good outcome can be identified: 
despite the severity of the crisis, it seems that market-oriented reforms are almost 
an irreversible process in the region and the transition have already produced 
relatively solid grounds (except regarding the fiscal policy) for the economies to 
sustain the crisis impact. 

Research on transition which is done by many international organizations 
has been valuable source for comparative analyses and transition assessments. 
European Bank for Reconstruction and Development’s Transition Reports have 
for many years now been the source of a variety of data on transition. The transi-
tion indicators, originally developed in 1994, focus five dimensions of transition: 
privatization and restructuring, markets and trade, financial institutions, and 
infrastructure. The finding will be presented in the following chapters.

As for the obvious differences in the level of transition success and economic 
development of ex-Yugoslav republics, most of the authors in this field emphasize 
unequal starting base at the time of dissolution, historical developmental lines 
between the Habsburg and the Ottoman legacy, political processes and power 
struggle (Alsund, 2002: 4-6), contradictions between modernization and 
socialist economy (Allcock 2000: 8, 14), etc. Regardless of the view taken and 
explanations offered, the differences among the former republics were more 
than evident. 

The political processes and the whole political context actually brought these 
inherited differences to irreconcilable levels. Furthermore, Yugoslav economic 
scene at the time and the inherent regional disparities must be viewed …”both 
within the context of economic rationality and in the light of conceptual political 
orientation. i.e. main national strategies that treated Yugoslavia as a transition or 
as a permanent solution to ethnic (state-related) issue.” (Ocić, 2005: 16)
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Bićanić (1996) adds another dimension to discusssing the paths and out-
comes of the transition in general, and particularly the one occurred in Yugoslav 
space. He stresses that in a heterogeneous economic environment of the former 
Yugoslavia transition might become a significant destabilizing factor, leading 
to strong subnational policies that support the strive for independent moves. 
Regional pro-active policies and regional reflexive policies are both designed and 
implemented to take more benefits and to reduce harmful effects from uniform 
‘national’ policies implemented in different regional settings. Thus, even before 
the Yugoslav break up (starting at 1988), certain level of transition (monetary and 
fiscal stabilization packages 1989-1990, privatization, trade liberalization) was 
already in place but at various levels across the republics and that exacerbated 
the economic discrepancies. Once they became independent, new states have 
pursued different transition roads on which they varied in “… designing, 
implementing, sidestepping, backpedaling and modifying transitional economic 
policies.” (Bićanić: 131) This approach is compatible with the one of Campos and 
Coricelli, who define, among other factors, initial conditions that determine the 
transition options and later growth performances: “policy-induced distortions, 
natural characteristics, weight of the inheritance from the previous regime, and 
the degree of the development of market mechanism, albeit primitive” (Campos 
and Coricelli, 2002: 21). 

Two papers are of a particular importance for our research. Godoy and 
Stiglitz (2006) explore the influence of privatization speed, initial conditions and 
policies on transition countries’ growth and conclude that the gradualist approach 
to privatization, coupled with adequate legal and regulatory infrastructure, 
has proven to yield more sustainable economic growth. In the long run, initial 
conditions seem to loose their significance, in comparison to privatization 
models, regulation and macroeconomic policies. Another paper is the work of 
De Melo et al (1997), interesting especially for their selection and assessment of 
initial conditions in a country that embarks on transition. Initial conditions and 
policy measures have proved to be critical determinants for transition success, 
the first group affecting macroeconomic stability and the second influencing 
growth rates. Among initial conditions to be taken into account, De Melo 
includes: location, previous economic growth, resource endowment, achieved 
level of GDP per capita, inflation, trade with industrialized economies, etc.

So, in order to be able to properly assess the process of building market 
economy in the Balkans, one must turn back and briefly look into the basis, 
initial conditions from which the new countries have started their transition.

The beginning of the 1980s coincided with the beginning of progressive 
economic divergence among the Yugoslav republics. According to Kelly (1989), 
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the period 1980-1989 was the time at which the differences in economic 
structures and progress (as well as other political and social factors) started to 
show significantly. Not only has the overall GDP per capita declined substantially 
(a drop of 5.3% in 1972 US$), but the decline was not even: in Serbia (and the 
province of Vojvodina) economic growth remained the same, while that of the 
province of Kosovo, Macedonia and Montenegro seriously decreased. Bicanic 
points out that Yugoslavia had been a uniform economic space until 1988, when 
economic ‘segmentation’ begun, internal trade barriers were set up, central 
monetary authority was seriously questioned and fiscal federalism started to 
break up. This resulted in further economic discrepancies: in 1989, per capita 
income in Yugoslavia was $2.158, while the one in Slovenia was $5.675, Croatia 
$3.182 and Bosnia and Herzegovina $1.609 (Bićanić: 138). Dramatic slowing 
down of economic activities, caused also by the recession at the international 
scene, has induced also a major rise of unemployment (up to 15% in 1985).

In sum, during the last decade of the Yugoslav economy, major economic 
differences surfaced and selected indicators of that heterogenous space are 
shown in the table bellow. 

Chart 1.

Yugoslav republics 1989 - uneven development
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The most obvious (and critical) disparities are present when relative GDP 
of republics is compared: Slovenia left the country with a GDP almost double 
the size of Yugoslavia as a whole, while Macedonia and Bosnia and Herzegovina 
were at the 60% level. The same level of differences were related to unemployment 
rate in the republic economies, less regarding energy consumption and personal 
incomes, and even lesser when fixed assests per worker were compared (the 
latter being probably due to heavy investments and funds transfers to the less 
developed regions of Yugoslavia). 

ASSESSING TRANSITION

For a number of years, the European Bank for Reconstruction and 
Development has been analyzing the progress achieved in the transition 
countries, measurement of which was introduced in 1994. Regarding the overall 
structural changes, EBRD measures private sector share of GDP as a general 
indicator of a country’s progress towards market economy. Although Slovenia, 
Croatia and Macedonia have the highest share of private sector to GDP, Bosnia 
and Herzegovina has made the largest advance in that respect in the period 1998 
to 2010.

Chart 2.

Private sector share of GDP, %
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The transition indicators are used to assess a transition country’s progress 
towards building a fully-fledged market economy in comparison to the standards 
of industrialized economies, on the scale from 1 (no progress) to 4+ (standards 
of an industrialized market economy). The assessment of the transition success 
of the former Yugoslav republics does not vary as it could be expected, keeping 
in mind different transition starting points, duration and paths. If a general 
assessment of individual countries is done, one cannot dispute that Slovenia 
is ahead towards meeting the standards of industrialized economies, closely 
followed by Croatia in a number of fields. The latter has been actually assessed 
better in some areas, e.g. banking sector reforms. Taking the same general view, 
it can be assessed that the transition in Serbia and Bosnia and Herzegovina 
evolves less dynamically and they are still relatively far from the standards of 
industrialized market economies.  

Chart 3.

Large Scale Privatization, 1991-2010
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A surprisingly high level of similarity, and sometimes even same indicators 
or the level achieved, can be found in assessing the transition progress in the 
following areas: price liberalization, large and small scale privatization (up to 
25% of large enterprises in private ownership, complete privatisation of small 
enterprises) and private sector share of GDP (60 to 70%). Competition policy 
is one of the areas where rather poor results have been achieved: none of the 
countries (except Slovenia to a certain extent) have succeeded in implementing 
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an effective competition policy, in terms of free entry to most of the markets. 
Although legal and institutional conditions for competition policy have been 
created, entry restrictions monopoly-like dominant firms are still present. 
Similar situation with regard to competition policy is found in the majority of 
transition countries under the EBRD survey. 

Chart 4.

Banking reform and interest rate liberalization, 1991-2010
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Substantial changes have been recorded in the financial sectors of all former 
Yugoslav republics and their progress in this area has been assessed as almost 
the same. Significant progress has been achieved in the banking supervision 
and regulation, lending to private sector and private ownership in the banking 
sector, along with full liberalization of interest rates. In the case of Croatia, it has 
moved even further towards BIS standards and has created a more favourable 
environment for banking competition. 
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Chart 5.

Overall Infrastructure Reform, 1991-2010
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The progress has also been recorded with regard to overall infrastructure 
reform in the sectors of electricity, railways, roads, telecommunications, water 
and wastewater. The countries’ infrastructure is mostly assessed as being 
fairly decentralized and commercialized (minimum subsidies), considerably 
liberalized (mobile telecommunications), with a certain degree of private sector 
involvement. The only exception in this respect is Serbia: its infrastructure is 
assessed as being much less commercialized (mainly due to political interference 
in tariff set-up), with minimal private sector participation.

The EBRD Transition Report 2011 particularly emphasizes the achieved level 
of entrepreneurial activity. In comparison to the Western European average of 
almost 16% of population which have successfully set up a business, the former 
Yugoslav republics have not scored well: 13% in Macedonia, 11% in Slovenia, 10% 
in Serbia, 9% in Croatia and 8% in Montenegro. Entrepreneurial efforts have not 
been successful in Bosnia and Herzegovina where only 5% of the population 
have started and successfully run a business.
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Chart 6.

Reasons for entrepreneurs failure, %
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The great majority of failed entrepreneurs have underscored the lack of 
capital as the main reason for their unsuccessful business attempt, while complex 
and abundant administration was ranked as the second most important reason 
for business failure. In Macedonia and Bosnia and Herzegovina, threats from 
competition have been listed as the second major factor influencing business 
failure. So, despite relatively high scores the countries have reached with regard 
to the banking sector transition, financial issues are still the most pressing ones 
for business start-ups.

In addition to other similarities in the transition progress, the time dynamic 
is another all former Yugoslav republic share. When time series of various 
transition indicators are analyzed, one can conclude that considerable progress 
towards industrialized economies standards was achieved in the periods 1995-
1998 and 2000-2004, with certain exceptions related to Slovenia and partly 
Croatia which had started reforms earlier.

BUILDING MARKET ECONOMIES

Macroeconomic environments

One of the preconditions for building an effective and sustainable market 
economy is stable and conducive macroeconomic environment. The disparities 
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in the Yugoslav space have been increasingly developing with the progress of 
transition, particularly after 2001, since when Slovenia and partly Croatia 
have recorded substantial intensification of the development. Although all 
the countries did experience a typical economic slowdown in the first years 
of transition, the speed and the extent of recovery was very different: in the 
period 1990 to 2009, Croatia quadrupled its GDP per capita, while the increase 
in Serbia was only 40%. In 2004, thirteen years after gaining independence 
from Yugoslavia, Slovenia joined the European Union, and in 2007 has entered 
the Euro zone – thus becoming the first transition country to be accepted in 
this ‘exclusive’ financial/economic zone. It is estimated that in 2010, Slovenia 
had just over US$ 24.000 GDP per capita. In contrast, for example, Bosnia and 
Herzegovina and Macedonia have managed to produce GDP per capita at the 
level of between ¼ and 1/3 that of Slovenia in 2010. Macedonia has acquired 
the EU-candidate status back in 2005, while Montenegro achieved that in 
2010. Serbia’s 2010 GDP per capita is estimated to around US$ 5.200 and still 
awaits the Stabilization and Association Agreement with the EU to be ratified. 
Unemployed persons in Macedonia make 32% of the labor force while that ratio 
in Slovenia was 7.8% in 2010. 

Chart 7.
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As for the monetary stability of the new states (inflation rate as annual 
percentage change in consumer price), in 2010, Serbia held the 27th place in the 
world, surrounded by countries such as Liberia, Ghana, Ukraine and Burma. 
The next ex-Yugoslav republic on the same list is Montenegro, holding 127th 
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place with the inflation rate of 3.4%, while Croatia is the best ranked at 193rd 
place with just 1.3% inflation rate (Index Mundi). 

Another important aspect of the developments in the macroeconomic 
environments of the former Yugoslav republics is the level of foreign direct 
investments and external debt, particularly bearing in mind different economic 
starting positions, but also varying transition strategies with regard to economic 
development and privatization (foreign accumulation). 

Croatia has proved to be is the most desired destination for foreign 
investors among the ex-Yugoslav republics but the investments have been highly 
concentrated in the banking and retail trade sectors with dominant investors 
form a few countries (Austria and Germany) (Croatian National Bank). Serbia 
has attracted significant FDIs in 2006 and 2008/2009, primarily in the food and 
banking industry, but also in telecommunication, retail trade and oil industry 
(Siepa, 2011), but also in and textile industry in the period. Macedonia has 
also attracted investments mainly in the banking and retail sectors, but also 
in mining, electricity, leather production, etc (National Bank of Macedonia. In 
Bosnia and Herzegovina, foreign investors have been primarily interested in 
the banking and wholesale sectors, then metal and wood industry, as well as 
real estate (Central Bank of Bosnia and Herzegovina). FDIs in Montenegro have 
been focused on the energy sector, tourism and infrastructure (Central Bank of 
Montenegro 2011). Slovenia has also attracted the majority of its inward FDIs 
into financial intermediation and wholesale/retail trade, but has managed to 
diversify the inflow of foreign capital to develop other industries as well, for 
example, the chemical industry, paper and pulp, rubber and plastics, machinery 
and equipment, etc. Interestingly, Slovenian outward investments have been 
mostly directed to other former Yugoslav republics (Bank of Slovenia 2010). 
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Chart 8.

Foreign Direct Invetsments, inward and outward, annual stock, US$mill

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bih

Croatia

Montenegro

serbia

serbia and Montenegro

slovenia

Macedonia

Source: The World Bank

So, despite crucial differences with regard to the starting base and countries’ 
profiles, significant similarities can be found in the FDIs origins and sectoral 
distribution in the region. 

Nevertheless, that is not the case when ‘official’ credit ratings of the countries 
are compared, assessing their economic, political and institutional risks, the real 
sector, monetary, financial and fiscal sectors, etc. In October 2011, Montenegro 
and Slovenia received AAA Standard and Poor’s rating, Croatia has BBB+ rating, 
Macedonia BB+ (all three in the investment grade, ‘secure range’), while Bosnia 
and Herzegovina and Serbia have the same rating BB (speculative grade rating, 
‘vulnerable range’) (Standard & Poors, 2011). For the latter group, it is explained, 
there is a capacity and willingness for timely repayment of financial obligations 
but the maintenance of both qualities in the long run may be affected by adverse 
changes in economic, financial or political environments. 

As for the external debt, one must keep in mind that in the first half of 
2000s, the successor states managed to divide the Yugoslav debt: Serbia was 
allocated 38% of the previous country’s debt, Croatia 23%, Slovenia and Bosnia 
and Herzegovina 16% each and the remaining debt was taken by Macedonia. 
In 2010, there is a varying degree of indebtedness. Croatia seems to be the most 
heavily indebted in the Yugoslav space: behind each US$1.000 of GDP it has US$ 
795 of debt, thus ranked 43rd in the world in 2006 (CIA Worldfact Book 2007). 
Most of the new governments (no data for Croatia) managed to reduce or at least 
‘return’ to the level of debt in the early days of transition, except for Slovenia 
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which doubled its government gross debt in the period 1995 to 2010, from 17% 
to 34% of GDP but it is not considered to be heavily indebted due to healthy 
export revenues (IMF, 2010). As for Croatia, according to some estimates, its 
overall external debt (government plus private minus FDIs) in 2010 is about 
US$ 47 billion (EUR33 billion) and its GDP is estimated at about US$60 billion 
(Croatian National Bank, IMF 2010) . 

Regardless of the level of economic development, former Yugoslav republics 
do not differ that much with respect to their governments’ debt and expenditures 
relative to GDP. 

Chart 8.
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Real interest rate, as it presents lending rate adjusted for inflation as GDP 
deflator, is probably one of the best indicators of a country’s development 
potential, i.e. the type of monetary policy conducted with respect to pricing of 
capital. A significant level of real interest rates convergence among the former 
Yugoslav republics is evident since 2004/2005. In 2010, real interest rate in the 
majority of countries was around 7% annually, except for Serbia (1.6%) and 
Slovenia (3.9%) due to the high inflation, and low supply/high credit demand 
respectively.
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Chart 9.

Real Interest Rates, 1998-2009
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Regulatory environments

The success of the process of creating market economy is frequently done 
by assessing regulation and conditions that mostly affect every day business. As 
there are no universally accepted measures or indicators that would properly 
illustrate the stage and/or effects of transition, we will use two well known (but 
sometimes contested) approaches. The one is used by the World Bank (Doing 
Business) and the other is Heritage Index of Economic Freedom. In some 
aspects those two approaches overlap but they essentially portray somewhat 
contradicting economic reasoning. On the hand, an active government policy in 
facilitating business (easing the business environment) is assessed while on the 
other freedom from intervention in the business sector is evaluated. 

The World Bank approach includes nine indicators: starting a business, 
construction permits issuance, registering property, access to credit, investor’s 
protection, tax system, cross-border trade, contract enforcement and procedures 
to close business (IBRD/The World Bank, 2011). Ranks are on the scale from 1 – 
the best environment (Singapore, 2011) to 183 (Chad, 2011). 
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Chart 10.

Ease of Doing Business Rank 2010-2011
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It has to be mentioned that, in comparison to other transition or post-
transition countries, former Yugoslav republics (except for Macedonia) have not 
been highly ranked with regard to the level of developing a business-friendly 
environment. For example, the majority of ex-socialist countries (e.g. Slovakia, 
Czech Republic) are rated better, while and ex-Soviet republics (e.g. Georgia, rank 
12, Estonia, rank 17) have received ranks in the top 15% in the world, except for 
the Russian Federation which ranks lower than the lowest rank of ex-Yugoslav 
countries, in this respect. 
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Chart 11.

Major Regulatory Divergences - Doing Business Ranks
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Starting business is the area wherein most of regulatory differences are 
present (Macedonia keeps the 5th position in the world in this respect), investors 
protection and fiscal burden. The worst scores former Yugoslav republics 
receive in the area of construction permits but unfortunately there is very much 
convergence of these ranks (except for Serbia holding the rank of 176 in 2011) and 
the situation also similar in the area of registering the property. The best scores 
ex-Yugoslav republics receive when access to credit is assessed and regarding 
easiness to conduct cross-border trade (except, surprisingly, for Slovenia, 
where the situation in this respect is worse than in the rest). The good scores 
are received for the finance access and this is probably based on their largely 
privatized and transformed banking sectors and the resulting competition, 
which is a characteristic all the countries share. Another common feature of 
their transition is certainly liberalization of foreign trade and in this area all the 
countries have made progress in 2010-2011.

The Heritage Index of Economic Freedom is used (Gigot et al, 2011) to assess 
the results of the governments in terms of economic openness and economic 
success of 183 countries. The underlying idea is that in economically ‘free’ 
societies, governments allow free movement of labour, capital and goods, as 
well as and refrain from unnecessary intervention (except for protection liberty 
itself and the system in general). The ten components of economic freedom are: 
business freedom (starting/closing businesses, licenses, costs), trade freedom 
(absence of barriers for exports and imports), fiscal freedom (level of taxes and 
tax revenue as a percentage of GDP), government spending, monetary freedom 
(inflation and  price controls), investment freedom, financial freedom (banking 
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security and independence from government), property rights, freedom from 
corruption and labour freedom (minimal wages and regulation of labour 
relations).

Chart 12.

Heritage Index of Economic Freedom 2011, Ranks
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* Ranks 59.9-50 = mostly unfree; 69.9-60 = moderately free, world average 
around 60

If average on all indicators is analyzed, it is not possible to establish significant 
discrepancies in the overall rating of the former Yugoslav republics, despite all the 
disparities pointed out earlier. Those previously assessed as less market-oriented 
have intensified their reforms, particularly since 2006, so the original gap has 
started to narrow. Macedonia and Montenegro have been especially focused on 
reducing the overall government intervention in the economy, the first being 
rated higher than Slovenia. But, overall, Bosnia and Herzegovina has recorded 
the highest rise of its ranks of more than 20 places in the period 2002-2011.  
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Chart 13.

Heritage Index of Economic Freedom, Ranks, 2003-2011
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Similarly to the findings of the World Bank analyzed above, the best scores 
the ex-Yugoslav republics receive in the areas of fiscal (level of individual and 
corporate taxes, and overall tax revenue as a % of GDP) and monetary freedom 
(average inflation rate and price controls). A relatively high level of corruption 
is still one of the most significant and threatening problems and that is the area 
where all (except Slovenia) the countries have ranked very poorly. Discrepancies 
in the assessment of particular indicators of economic freedom are most obvious 
in the areas of labour freedom (where Montenegro has introduced significantly 
relaxed labour regulation) and government spending: the countries rank from 
24th to 64th place regarding the government total expenditures, including 
consumption and transfers, relative to the GDP.
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Chart 14.

Major Regulatory Divergences - Heritage Index 2011
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All the countries have managed to build financial infrastructure for 
the market economy and all have almost the same rank when the financial 
freedom (government intervention in the financial sector and financial market 
development) is analyzed. As argued before, this is probably the result of the 
same transition policy with regard to the financial sectors. The areas wherein 
the most progress in developing market economy has been achieved are labour 
freedom and trade freedom, the latter being assessed significantly more ‘free’ 
than the world average (except Serbia which is in line with the world average 
freedom in trade).

When privatization, as the main component of transition is added to the 
picture of complex administrative structures that still exist, it is not surprising 
that there is a higher probability for corrupt practices to be developed, including 
briberies to public officials, misappropriation of public funds, engineered 
public procurement, etc. According to Corruption Perception Index (CPI) 2010 
(Transparency International, 2010), which measures perception of corruption as 
the abuse of entrusted power in the public sector for private gains, the former 
Yugoslav republics are not ranked very high: the best position (27th of 178) is 
held by Slovenia, with the CPI 6.4. The rest have scored the CPI between 3.2 
(Bosnia and Herzegovina) and 4.1 (Croatia), with no major changes during last 
years. From the national surveys conducted by Transparency International, 
privatization and management of construction land are the two areas where 
most of the corruption is perceived.
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CONCLUSION

If the process of building market economy in the Balkans is analyzed, 
after twenty years of separate state lives, one would expect very significant 
discrepancies among the former Yugoslav republics. That is certainly true when 
the overall level of economic development is compared. Besides delivering 
substantially higher income than the rest, Slovenia is a member of the Euro area. 
Nevertheless, Croatia has recorded the largest advancement: its GDP is four 
times higher than in 1991. Serbia, on the other end, has managed to increase its 
GDP 40% since 1991. Inflation has been, to a lesser (Croatia) or higher degree 
(Serbia) a companion throughout the transition process so far. Regarding foreign 
investments, Croatia has proved to be the most attractive, while foreign investors 
are less keen to invest in Macedonia and Bosnia and Herzegovina. Except 
Slovenia, all of the former Yugoslav republics have significant foreign debt in 
relation to their GDP, particularly Croatia. The governments have maintained 
similar expenditure/revenues shares, with the exception of Macedonia whose 
government takes the lowest (30%) share of the GDP.

The countries’ policies towards creating a market-based economy have 
produced different outcomes and have been assessed with contrasting scores and 
ranks. Overall, Macedonia has received the best scores for creating a business-
friendly environment, wherein it is easy to start a business, investors are adequately 
protected and fiscal burden is bearable. Bosnia and Herzegovina, on the other 
hand, has received the lowest scores in easening the business environment, and 
together with Serbia, has been classified as ‘mostly economically unfree’ by 
Heritage Foundation. If EBRD transition indicators are compared, the scores 
transition in former Yugoslav republics receives do not vary as expected, except 
Slovenia which has moved much further in approaching standards of European 
industrialized economies. Most advancement has been achieved in the areas of 
price and interest rate liberalizations, as well as banking sector reforms which 
scored the best. The most notable and commonly shared failure, except Slovenia, 
is in the area of competition policy. Regulatory framework has been developed 
in all of them but the implementation of effective competition policy is still far 
from industrialized economies’ standards. In the EBRD’s view, this might be 
one of the crucial impediments in the transition towards an effective market 
economy. 

In addition to other similarities in the transition progress and despite 
separate transition policies, striking similarities are found with regard to the 
timeframe of major reform steps and outcomes. Except Slovenia and Croatia, 
which have embarked on the transition wave somewhat earlier, considerable 
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progress towards industrialized economies standards other former Yugoslav 
republics achieved in the periods 1995-1998 and 2000-2004.

It is widely agreed that that, even before the Yugoslavia’s break-up, distinct 
regional policies had started to disintegrate the already heterogeneous economy 
and could be seen as particular, historical introductions to new economies to 
be created. This is to support the argument of De Milo et al (1997) that initial 
conditions play certain role in the beginning of transition. The process of 
building a new, market economy in each of the former Yugoslav republics was to 
a certain degree burdened with own heritage but also entangled in multiple webs 
of economic, political and social opportunities and constraints. Regardless of so 
many differences before and during the transition of their economies, it seems 
that the majority of them still share certain common problems. Even more, when 
a general economic picture is drawn, the majority – those previously oriented to 
the ‘internal’ economic flows – have produced similar transition outputs. Two of 
the former republics, Slovenia and partially Croatia, that had been more exposed 
to international economic influence and later pursued vigorous economic 
reforms, saw more rewarding transition consequences. They have been also 
assessed as moving closer to industrialized markets’ standards. In support of the 
argument of Godoy and Stiglitz (2006), it seems that the speed of privatization 
and liberalization was not the critical element in the transition success. It was 
the comprehensiveness of institutional reforms, development of legal framework, 
creation of a business-conducive environment and proper macroeconomic policy 
(especially monetary policy) that account for the discrepancies in the economic 
scenery twenty years after the dissolution of Yugoslavia. 
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REZIME

Nakon dvadeset godina od raspada Jugoslavije, politička i ekonomska 
scena tog dela Balkana se promenila sa brojnih aspekata. Iako je tranzicija od 
jugoslovenske samoupravne ekonomije prema tržišnoj privredi započela i pre 
raspada zemlje, današnja ekonomska slika nekadašnjeg jugoslovenskog prostora 
oblikovana je tranzicionim putevima i politikama novih država. Svaka od njih 
pokušava da dizajnira i primenjuje politiku u skladu sa sopstvenim politiškim 
i ekonomskim ciljevima, ali sa različitim stepenom uspešnosti. Nakon kratkog 
osvrta na istraživanja o tranziciji i različita tumačenja tranzicionih dispariteta, 
rad se fokusira na nekoliko aspekata nove ekonomske realnosti jugoslovenskog 
prostora, uključujući ocenu uspešnosti tranzicije, makroekonomsko okruženje, 
stvaranje okruženja pogodnog za poslovanje, nivo državne intervencije u 
privredi i regulatorno okruženje u bivšim jugoslovenskim republikama. Rad 
istražuje rezultate tranzicije koji se protežu od veoma uspešnih (država članica 
evro zone) preko umerenih do skromnih rezultata (neke od siromašnijih država 
Evrope).  Rad takođe ima za cilj da identifikuje razlike i sličnosti između bivših 
jugoslovenskih republika u procesu stvaranja tržišne privrede tokom prethodnih 
dvadeset godina. Analizom podataka i trendova, može se zaključiti da su različiti 
tranzicioni rezultati, bez obzira na brzinu liberalizacije i privatizacije, na kratak 
rok bili uslovljeni početnim uslovima prilikom raspada zemlje. Međutim, na 
duži rok, kritični faktori uspeha tranzcije su svakako makroekonomska politika, 
kao i institucionalna i regulatorna reforma. 

Овај рад је примљен 23.12.2011. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 14.03.2012. године.
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које компанија реализује како би остварила дефинисане 
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предузетничком подухвату готово по правилу се фокусира на 
три битна елемента: на промену, шансе и на организацију као 
целину. Поред тога, активности маркетинг менаџмента које 
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маркетинг менаџмента, предузетнички стил маркетинг 
менаџмента подразумева креативност доносилаца маркетинг 
одлука. Креативност маркетинг менаџера превасходно се 
односи на адекватно искоришћавање могућности које се 
појављују у одређеним тржишним ситуацијама. Овакав 
стил маркетинг менаџмента представља више од увођења 
реда у координацију расположивим пословним ресурсима, 
јер подразумева креирање новог и другачијег маркетинг 
амбијента.

Кључне речи: маркетинг менаџмент, предузетништво...

1 agrubor@ef.uns.ac.rs
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УВОД

Најкраће речено, маркетинг се може описати као профитабилно задо-
вољење потреба, а маркетинг менаџмент као својеврсна уметност и наука 
избора циљних тржишта, на којима компанија развија способност привла-
чења и задржавања купаца стварањем, испоруком и комуницирањем веће 
вредности у односу на конкуренте. У последње две деценије јасно се уочава 
промена у функционисању савременог тржишта, услед утицаја релевант-
них трендова и фактора, што се одразило и на промену маркетинг пракси 
великог броја компанија. Маркетинг менаџери увелико преиспитују фило-
зофију, концепте и инструменте, јер тржишно успешне компаније ревиди-
рају свој маркетинг програм у складу са променама маркетинг окружења.

У стручној литератури наводе се разни примери промена у савременом 
маркетинг менаџменту које реализују иновативне компаније у хаотичном 
и турбулентном времену. Повезивање маркетинг менаџмента и преду-
зетништва није новина, већ све израженија потреба да се на адекватан на-
чин мобилишу ограничени пословни ресурси у циљу стварања предности 
прилике, како би се потрошачима понудио нов или иновиран производ.

Препознавање маркетинг прилике треба да прати и преузимање одго-
ворности у мобилисању неопходних ресурса за производњу нових или по-
бољшаних производа. Предузетничке активности обухватају планирање, 
организовање, управљање и контролу активности којима се остварују де-
финисани маркетинг циљеви. Овакви пословни подухвати подразумевају 
и прихватање већег ризика, али и остваривање већег профита уколико се 
покажу успешним.

ПРОМЕНЕ У МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТУ

У савременој маркетинг литератури истиче се да турбуленција, са по-
следицама као што су хаос, ризик и несигурност, данас постаје уобичајено 
стање индустрија, тржишта и компанија (Kotler и др., 2009). Како турбу-
ленција постаје нова стварност, са испрекиданим повременим и изменич-
ним благостањем и рецесијом, па чак и депресијом, компаније на тржишту 
постају све рањивије, што доводи до неопходности промена у маркетинг 
менаџменту. Тржишна рањивост захтева од маркетинг менаџера додат-
ну фокусираност на препознавање прилке која се мора искористити, јер 
и лоше време може да буде добро за компаније које реализују предност 
прилике.
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Прилика може да настане у ситуацији када тржишно афирмисана ком-
панија преузима посао конкурента или у ситуацији када у форми мерџера 
или аквизиције компанија преузима ослабљеног конкурента под повољ-
ним условима. Осим тога, прилика настаје и у ситуацији када компанија 
није суочена са императивом смањења трошкова, за разлику од већине 
конкурената. У сваком случају, пословање у условима повећане несигур-
ности захтева одговарајуће промене и прилагођавања маркетинг менаџ-
мента.

Сматра се да постоји четрнаест главних промена у маркетинг ме-
наџменту које иновативне компаније спроводе на почетку XXI века (Kotler 
и др., 2006, стр. 27). Промене маркетинг менаџмента треба да иду у корак 
са променама тржишног амбијента, а превасходно се огледају у следећим 
маркетинг променама:

1. од маркетинга који реализује одељење маркетинга до маркетинга 
који реализују сви запослени,

2. од организације по производима до организације по сегментима 
купаца,

3. од производње свега до веће екстерне набавке производа и услуга,

4. од пословања са великим бројем добављача до партнерских односа 
са мањим бројем добављача,

5. од ослонца на постојеће тржишне позиције до стварања нових,

6. од истицања опипљиве до истицања неопипљиве имовине,

7. од промотивне изградње брендова до перформансне изградње 
брендова и интегрисаног маркетинг комуницирања,

8. од привлачења потрошача кроз традиционалне канале дистрибу-
ције до on line дистрибуције производа,

9. од продаје производа на масовном тржишту до стратегија циљног 
маркетинга,

10. од профитабилних трансакција до доживотне вредности купаца,

11. од повећавања тржишног учешћа до повећања учешћа у куповина-
ма потрошача,

12. од локалног до глобалног и локалног („глокалног“),
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13. од финансијских резултата до маркетинг резултата,

14. од акционара до стејколдера.

Наведене промене маркетинг менаџмента одражавају се и на другачије 
схватање маркетинг задатака, чије остваривање резултира успешном им-
плементацијом маркетинг менаџмента. Иновативне компаније под бит-
ним задацима маркетинг менаџмента подразумевају непрестано развијање 
маркетинг стратегија и планова, афирмисање маркетинг мониторинга, 
дугорочно повезивање са потрошачима, стварање јаких брендова, профи-
лисање тржишне понуде, испоруку супериорне вредности, комуницирање 
вредности, као и стварање основа за дугорочан раст и развој компаније.

Промене у маркетинг менаџменту последица су утицаја савремених 
друштвених фактора и имају видљиве импликације на целину маркетинг 
програма. Наведене промене отварају дилему да ли маркетинг на почетку 
XXI века утиче на формирање потреба и жеља потрошача или је, ипак, 
само у функцији задовољавања потреба и жеља потрошача? Сасвим је јас-
но да утицај маркетинга на формирање потреба и жеља потрошача под-
разумева и његову предузетничку оријентацију.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО И МАРКЕТИНГ ОРИЈЕНТАЦИЈА

Реализација предузетничких активности захтева посвећеност поје-
динаца који могу да препознају прилике и да истовремено преузму одго-
ворност за ангажовање неопходних ресурса у производњи нових, односно 
побољшаних производа. Маркетинг менаџери усмерени на иновације и 
непрестани развој производа веома често се у пословној пракси потврђују 
као успешни предузетници. Ради се о професионалцима који не започињу 
сопствени посао, већ као водећи део запосленог персонала увиђају могућ-
ности за количинско или развојно побољшање производа, при чему при-
хватају одговорност за управљање целокупним процесом развоја произво-
да. Овакви маркетинг менаџери називају се и интерним предузетницима.

Познати су и примери у којима интерни предузетници нису били за-
довољни односом претпостављених према њиховим идејама, пре свега у 
смислу подршке и финансирања, што их је навело на то да напусте ком-
паније у којима су радили и да покрену сопствени посао у којем ће реали-
зовати идеје о новим или побољшаним производима. У таквим околнос-
тима маркетинг менаџери - интерни предузетници постају предузетници 
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у пуном смислу речи, а компаније које су основали неретко су постале 
успешни конкуренти фирмама у којима су претходно радили и руково-
дили (Тодосијевић, 2009, стр. 536). Примера ради, William Hewlett и David 
Packard покренули су сопствени посао након што су напустили компанију 
Fairchild Semiconductor, управо због тога што претпостављени нису имали 
разумевања за њихове идеје. Сличан пример везан је и за компанију Texas 
Instruments, коју је напустио Rod Canion са колегама, јер су имали идеју 
развијања сопственог персоналног рачунара.

Према томе, компаније које желе да задрже талентоване и иновативне 
маркетинг стручњаке треба да подржавају и афирмишу интерно преду-
зетништво, јер пословна пракса показује да је то прави избор нових из-
вора дугорочно одрживе конкурентске предности. Знања и способности 
сматрају се основним карактеристикама предузетника, а у данашње време 
представљају и све више тражене компетенције квалификованих марке-
тинг менаџера.

Предузетници који покрећу сопствени посао нису увек маркетинг 
оријентисани, јер предузетништво није синоним за маркетинг. Преду-
зетништво почива на препознавању прилике да се задовоље потребе пот-
рошача уз ангажовање ресурса неопходних у производњи добара којима се 
задовољавају наведене потребе. Управо због тога, крајња успешност пре-
дузетништва подразумева и његову маркетинг оријентацију, јер најједнос-
тавније речено, маркетинг означава профитабилно задовољавање потреба. 

За успех предузетничког подухвата потребно је много више од раз-
вијања новог производа, јер након тржишног лансирања производ треба 
да остварује раст и зрелост на тржишту, односно производ треба да успеш-
но пролази фазе животног циклуса. Другачије речено, предузетник након 
развијања новог производа мора да запосли маркетинг менаџере који ће 
се фокусирати на маркетинг компоненте новог производа и маркетинг 
оријентацију целокупног подухвата, како би он могао да опстане на тр-
жишту, односно да расте и да се даље развија.

МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ

Имплементација маркетинг менаџмента подразумева да компанија 
развија сопствену маркетинг стратегију, чије је планирање у функцији 
остваривања дефинисаних маркетинг циљева. Међутим постоје разлике 
између општих маркетинг стратегија и предузетничких стратегија, иако 
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се може рећи да и једне и друге подразумевају реализацију активности 
којима се остварује престижна конкурентска позиција компаније, дифе-
ренцирање њене понуде у односу на конкуренте, као и креирање, испорука 
и комуницирање супериорне вредности.

Стратегије су у маркетинг менаџменту од изузетног значаја, јер пред-
стављају савремен систем управљања компанијом, а интензивно се раз-
вијају од краја 80-их година прошлог века. Оне укључују све елементе 
буџетирања, као и дугорочног и стратешког планирања, а карактеришу их 
нови приступи, од којих се по значају издвајају (Ренко, 2009, стр. 72):

•	 периодично постављени планови,
•	 прилагодљивост и правовремено одлучивање,
•	 пажљиво праћење промена у окружењу,
•	 развијање нових стратешких опција,
•	 оријентација према тржишту и будућности.

Генерално гледано, под маркетинг стратегијом сматра се основни ок-
вир садашњих и планираних циљева, ресурса и интеракција компаније 
са тржиштима, конкурентима и другим факторима окружења (Hollensen, 
2003, стр. 3), док предузетничке стратегије обухватају скуп одлука, акција 
и реакција којима се иницијално генеришу, а потом експлоатишу нови по-
словни подухвати, на начин да се оствари максимална корист уз минимал-
не трошкове овакве иновације. Предузетничка стратегија у суштини има 
три нивоа (Бобера, 2010, стр.71):

1. генерисање нових предузетничких подухвата,

2. експлоатација прилика које такви подухвати пружају,

3. повратна веза која представља кумулативан утицај претходна два 
нивоа.

Приликом генерисања нових предузетничких подухвата маркетинг 
менаџери теже оптималном ангажовању расположивих ресурса како би 
компанији омогућили достизање одрживе конкурентске предности. Ово 
је могуће остварити уколико су ресурси корисни, ретки и уколико нису 
подложни имитацији. Поред тога, тржишно, као и технолошко знање у 
великој мери олакшавају маркетинг менаџерима генерисање нових преду-
зетничких подухвата, јер се на основу њих стиче бољи увид у тржиште и 
начине развијања новог знања.
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У савременим условима пословања реализација активности маркетинг 
менаџмента може да укључује и примену неких познатих предузетничких 
стратегија, као на пример, улазне стратегије за експлоатацију нових по-
словних подухвата или стратегије смањења ризика за експлоатацију нових 
подухвата.

Са аспекта маркетинг менаџмента, примена улазне стратегије за екс-
плоатацију нових пословних подухвата има својих предности, али и не-
достатака. Предности се превасходно односе на трошковне предности, 
слабији интензитет конкуренције, бољи приступ креирању канала дист-
рибуције, бољу позиционираност код потрошача, као и на учење кроз соп-
ствено развијање пословања. Недостаци наведене стратегије произлазе из 
нестабилности маркетинг окружења, непредвидивости тражње и кратког 
времена за развијање ове стратегије.

Стратегија смањења ризика за експлоатацију нових подухвата пола-
зи од тога да предузетнички подухват по дефиницији подразумева висок 
ниво ризика за компанију. У смањивању ризика нових подухвата марке-
тинг менаџерима стоје на располагању две основне стратегије: стратегија 
избора тржишта и стратегија имитирања.

Стратегија избора тржишта подразумева избор тржишног сегмента за 
који се развија нов производ и начина на који ће се то остварити. У марке-
тинг пракси ова стратегија може да има различите појавне облике, од стра-
тегије уског до стратегије широког избора, у зависности од врсте ризика 
који се применом ове стратегије жели смањити.

Стратегија имитирања може да се схвати као замена за афирмацију 
сопственог учења. Имитирање маркетинг праксе успешних компанија 
омогућује брзо стицање неопходних вештина, а као добар пример овак-
ве стратегије истиче се френчајзинг, односно фокусирање на имитирање 
франшизера са циљем смањења ризика губитка за франшизанта.

Имајући у виду да се посао не реализује и не развија у вакууму, неоп-
ходно је чинити напоре у повезивању различитих приступа, активности, 
концепата и стратегија, како би се смањили ризици и баријере отпочињања 
новог посла, развијања новог производа или иновирања постојећег, од-
носно развијања новог тржишта. Интегрисање маркетинг менаџмента и 
предузетничких стратегија може да значи и усавршавање нових искустава 
са циљем максимализације користи и минимализације трошкова инова-
тивног пословања (Napoletano, 2011, стр. 28).
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МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО У КРЕИРАЊУ  
КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ

Сврсиходност повезивања предузетништва и маркетинг менаџмента у 
саврменим условима пословања најилустративније се одражава у оствари-
вању конкурентске предности. Предузетнички подухват треба да омогући 
стварање високе апсолутне вредности, као и високе вредности у односу на 
конкуренте уз значајно ниже трошкове. Потом, примена маркетинг менаџ-
мента треба да оспособи компаније да на један или више начина креирају 
оно што компаније неће моћи или бар неће лако моћи да достигну.

Суштинско је питање да ли конкурентска предност треба да буде одр-
жива или преносива. У маркетинг пракси мало је одрживих конкурент-
ских предности, што указује да је за компаније прихватљивија преносива 
конкурентска предност, која може релативно лако да се користи у оства-
ривању нових предности. Дугорочан опстанак компанија на савременом 
тржишту у основи захтева стално остваривање нових предности.

Уопштено посматрано, може се рећи да постоје само два извора кон-
курентске предности које компаније могу да користе, или у оптималном 
случају њихово комбиновање (West и др., 2010, стр. 496):

•	 супериорна знања и вештине,
•	 супериорни ресурси.

Под супериорним знањима и вештинама сматрају се извори који се 
односе на талентованост, иновативност, know – how способности или 
компетенције. Ови извори конкурентске предности незаобилазни су еле-
мент предузетничког подухвата. Супериорни ресурси односе се на ка-
питалне ресурсе, боље производне капацитете, бољу локацију, олакшане 
приступе снабдевању и сл. Супериорност ресурса постиже се унапређењем 
перформанси маркетинг менаџмента.

Коришћење наведених извора омогућује компанијама остваривање по-
зиционе предности, у смислу супериорне потрошачке вредности и нижих 
трошкова пословања. Остварена позициона предност омогућује даље ком-
панијама достизање супериорних резултата, у виду сатисфакције потро-
шача, повећане лојалности потрошача, респектабилног тржишног учешћа 
и одговарајуће профитабилности.

Треба имати у виду, да сваку конкурентску предност потрошачи тре-
ба да препознају као предност за потрошаче. Ради се о томе, да савремене 
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компаније треба да буду усредсређене на остваривање предности за пот-
рошаче, јер се само на тај начин потрошачима испоручује велика вредност 
која доводи до њихове сатисфакције. Остварене предности за потрошаче 
резултирају честим понављањем куповина, што у крајњем исходу доводи 
до велике профитабилности целокупног пословања.

Остваривање конкурентске предности захтева од маркетинг менаџера 
да размишљају даље од садашњости (антиципирање промена потрошач-
ких потреба), да размишљају за потрошаче, као и да размишљају шире од 
организационих параметара (подједнако уважавање значаја додате вред-
ности од екстерних и интерних односа). Другачије речено, маркетинг 
менаџери треба да размишљају као потрошачи и у име потрошача, на на-
чин да развијају нове производе у складу са будућим жељама потрошача 
и пре него што се оне испоље као реалност (Lee и др., 2009, стр.255). Пре-
ма томе, остваривање конкурентске предности у савременим условима 
пословања подразумева повезивање активности маркетинг менаџмента и 
предузетништва. 

У стручној маркетинг литератури концепт конкурентске предности 
још увек није довољно добро схваћен, иако постоји широко раширено 
прихватање значаја остваривања конкурентске прености. Дилеме се везују 
за могуће изворе конкурентске предности, ефекте њеног остваривања, ме-
сто њеног настајања (унутар или изван компаније), као и њену одрживост.

У маркетингу је познато схватање да у суштини постоје три значајна 
принципа. Први се односи на идентификовање сврхе или задатка марке-
тинга, други на конкурентску реалност маркетинга, а трећи подразумева 
остваривање претходна два (Keegan, 2002, стр. 4). Конкурентска предност 
се у маркетингу, дакле, схвата као други велики принцип и може да се 
везује за било који елемент компанијске понуде, почевши од производа, 
цена, канала дистрибуције или промоције. Међутим, сматра се да је једна 
од најбољих стратегија пенетрације новог тржишта понуда супериорног 
производа по нижој цени. Примена овакве стратегије даје ефекте уколико 
се на оптималан начин повежу активности маркетинг менаџмента и пре-
дузетништва, јер ценовна предност доводи до готово тренутачног привла-
чења пажње потрошача. Наведена куповина супериорно квалитетног про-
извода по нижој цени оставља снажне импресије на потрошача.
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ЗАКЉУЧАК

Маркетинг менаџмент је на известан начин уметност и наука одабира 
циљног тржишта на којем компанија тежи да креира, испоручује и кому-
ницира супериорну вредност у односу на конкуренте, на основу чега при-
влачи, задржава и повећава број потрошача својих производа. Маркетинг 
менаџмент има свој друштвени и управљачки аспект, од којих овај други у 
пракси често укључује предузетнички приступ.

Реализација активности маркетинг менаџмента на предузетнички на-
чин детерминисана је утицајем већег броја фактора, од којих се по значају 
издвајају експлозија иновација, као и снажни и брзи развој знања, затим 
све већи притисци конкуренције, промене у функционисању глобалног 
тржишта, развој нових организационих структура, као и промене потре-
ба, захтева и очекивања потрошача. Маркетинг менаџмент је традицио-
нално фокусиран на управљање тражњом, али у предузетничком присту-
пу он подразумева и управљање сопственом новом, односно побољшаном 
понудом.

Управљање новом или иновираном понудом подразумева развијање 
нових вредности, односно користи које се нуде потрошачима са циљем 
задовољења нових потреба или постојећих потреба на нов начин. Повези-
вањем активности маркетинг менаџмента са предузетништвом материја-
лизује се неопипљива вредност нове, односно иновиране понуде, која се 
потом ставља у функцију остваривања сатисфакције финалних потроша-
ча.

SUММАRY 
MARKETING MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF 

DEVELOPMENT OF A NEW PRIVATE SECTOR

The characteristics of entrepreneurial venture also tend to determine the 
specific features of marketing management activities implemented by a company 
so as to achieve the defined business target. Almost as a rule, entrepreneurial 
venture-based marketing management focuses on three essential elements: 
change, opportunity and organisation as a whole. Furthermore, marketing 
management activities implemented in an entrepreneurial manner in 
contemporary business practices frequently imply facing specific marketing 
ventures, which eventually results in creating new or adjusting the existing 
marketing organisation.
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Unlike the traditional implementation of marketing management activities, 
the entrepreneurial style of marketing management implies creativity of 
marketing decision makers. Marketing managers’ creativity primarily refers to 
appropriate use of opportunities arising in a certain market situation. Such a 
marketing management style represents more than merely introducing order 
into the coordination of available business resources, as it implies creating a new 
and different marketing setting.

Key words: marketing management, entrepreneurship...
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RESUME

In a manner of speaking, marketing management is the art and science 
of choosing a target market on which a company aspires to create, deliver and 
communicate superior value compared to its competitors, and thus attract, 
retain and increase the number of consumers for its products. Marketing 
management has its social and managerial aspect, where the latter, in practice, 
often encompasses entrepreneurial approach.

Conducting marketing management activities in an entrepreneurial manner 
is determined by the impact of a major number of factors, where the most 
significant ones include not only the explosion of innovation, forceful and rapid 
knowledge development, increasing pressure from competition, and changes 
in the functioning of the global market, but also changes in consumers’ needs, 
demands and expectations. Marketing management traditionally focuses on 
managing demand, but in entrepreneurial approach it also implies managing 
one’s own new, that is to say, enhanced range of supply.

Managing this new or innovated supply implies developing new values, 
i.e. benefits offered to consumers, with the aim of meeting their new needs, or 
existing needs in a new manner. Establishing a relationship between marketing 
management activities and entrepreneurship tends to materialise the intangible 
value of the new or innovated supply, which is, in turn, employed for the purpose 
of satisfying final consumers.

Овај рад је примљен 28.03.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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МАРКЕТИНГ ОДНОСА – УЛОГА И ЗНАЧАЈ У 
МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

САЖЕТАК: Мала и средња предузећа (МСП) 
имају карактеристику да повећавају степен и обим 
коришћења нових ресурса једне привреде, уз висок степен 
флексибилности и адаптивности новим тржишним и другим 
условима. Проблеми са којима се суочавају МСП односе се 
на пословање на територијално ограниченом простору, те 
ограниченом броју купаца са којима располажу, па самим тим 
остају зависна о циклусима локалне привреде, ограниченим 
људским ресурсима чији недостатак онемогућава 
запошљавање маркетиншких специјалиста те издвајање 
већих износа за маркетинг. Како би задржали и изградили 
своје пословање, као решење јавља се маркетинг односа који 
има за циљ изградњу међусобно задовољавајућих дугорочних 
односа  с кључним партнерима – клијентима, добављачима, 
дистрибутерима и другим маркетиншким партнерима. 

1 svetlanamihic@gmail.com
2 mihamilan@gmail.com
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Крајњи резултат маркетинга односа јесте изградња 
јединствене имовине предузећа  која се назива маркетиншка 
мрежа. Валсници/менаџери малих и средњих предузећа на 
овај начин прилагођавају маркетинг према својим потребама, 
односно спроводе маркетинг путем умрежавања и то посебно 
стварањем личних мрежа.

Кључне речи: маркетинг, МСП, маркетинг односа, 
предузетништво, маркетиншке мреже...

УВОД

Суштински елемент политичке и економске трансформације у било 
којој земљи је стварање приватног сектора, развој предузетништва и 
стварање малих и средњих предузећа (МСП) „small business“ или МСП 
који треба да постану водећа снага у економском развоју. Она треба да 
стимулишу приватно власништво и предузетничке способности, веома су 
флексибилна и могу се брзо прилагодити на промену понуде и тражње на 
тржишту, стварају запосленост, промовишу диверзификацију економских 
активности, подржавају одрживи раст и дају значајан допринос извозу и 
трговини.

Мала и средња предузећа представљају окосницу развоја у земљама тр-
жишне привреде и земљама у транзицији, доприносе повећању друштве-
ног производа, извоза, динамичности привреде и њеној конкурентности, с 
обзиром да имају највећу способност брзог прилагођавања променама на 
тржишту. Сектор малих и средњих предузећа има посебно значајну улогу 
као стабилан извор новога запошљавања и значајно доприноси уравноте-
жењу регионалног економског развоја (Ђуран, 2010, стр. 336).

У литератури можемо да пронађемо разне дефиниције малих и средњих 
предузећа. На пример, у Великој Британији мала и средња предузећа пред-
стављају пословне субјекте које броје до 200 запослених, у Француској 
мала предузећа запошљавају 6 до 50, односно до 100 или максимално до 
200 запослених, а средња од 51 до 500 запослених (Bartoluzzi,2009., стр. 33).

У Немачкој се приликом дефинисања малих и средњих предузећа 
поред броја запослених у обзир узима и укупни приход предузећа на го-
дишњем нивоу.
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Одредбе Европске уније су дефинисале мала и средња предузећа као 
субјекте који имају мање од 250 запослених, укупан годишњи промет мањи 
од 40 милиона евра и независност у управљању предузећем (Jagdish и др., 
2006, стр. 93).

Tабела 1.  Критеријуми дефинисања микро, малих и средњих предузећа

Definicija EU MIKRO MALA SREDNJA
Broj zaposlenih <  10 <  50 <  250
Ukupan prihod <  7 mil € <  40 mil €

Ukupna sredstva (aktiva) <  5 mil € <  27 mil €

Мала предузећа (енгл. small business) постоје у скоро свим привредним 
областима. Ова предузећа, сходно економским параметрима, имају мали 
обим пословања, мали уложени капитал и мали број запослених радника. 
Она се структурно уклапају у привредни простор који нису покрила ве-
лика и средња предузећа. Обављају послове за које нису заинтересована 
велика и средња предузећа или послове који нису довољно профитабилни 
за већа предузећа.

Предузећа мале привреде повећавају степен и обим коришћења нових 
ресурса једне привреде, уз висок степен флексибилности и адаптивности 
новим тржишним и другим условима. Мала СП предузећа по правилу, 
оснива појединац, предузетник, који је истовремено и власник и менаџер 
предузећа. Он самостално доноси све одлуке које се односе на пословање 
и сноси ризик пословања предузећа. Мало предузеће карактерише рела-
тивно низак степен специјализације послова, управљачких и пословних 
функција. (O Donneil и др., 2001, стр. 749-760) Послови малог предузећа су, 
по правилу, локалног карактера са становишта тржишта и запослености. 
Број запослених у малом предузећу варира од једне области до друге. На 
пример у свету се сматра малим предузећем оно које запошљава до двеста 
радника у индустрији, док је на пример у трговини његова величина из-
ражена годишњим прометом.

Према Дракеру, права предузетничка привреда се заснива на инова-
цијама и oне представљају резултат системског рада предузетника – свр-
сисходних иновација. Сврсисходна иновација јесте резултат анализе, 
система и тешког рада. Свака успешна иновација је резултат координи-
раног деловања технолошке иновације и маркетинга – успешна иновација 
захтева технолошку и маркетинг иновацију. Да би се сам маркетинг као 
пословна активност могао примењивати у МСП потребно је кренути од 
специфичцности ових привредних субјеката (Gronroos, 2002, стр. 129-146).
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Маркетиншким активностима малих и средњих предузећа дуго се вре-
мена приступало у контексту постојећих традиционалних модела који су 
темељени на пракси великих предузећа. Но, показало се како су јединс-
твене карактеристике и ограничења малих и средњих предузећа кључан 
разлог који онемогућава примену дотадашњег традиционалног приступа 
маркетингу, те да се појавила потреба за развијањем нових приступа који 
би били прикладнији за МСП.

Стога се кроз овај рад жели да приказатиже да је за МСП прикладнији 
приступ маркетинг односа од традиционалних маркетинг приступа, да су 
маркетинг однос и мреже важан маркетиншки оквир за МСП те да постоји 
веза између маркетинг односа, мрежа и МСП.

Циљ овога рада је приказивање развоја теорије маркетинг односа 
и могућност примене тога оквира у малим и средњим предузећима. 
Надаље, анализирају се карактеристике и ограничења МСП-а, улога 
власника у МСП-у, те маркетинг МСП –а путем маркетинг односа.

Како би се идентификовао досадашњи рад у подручју маркетинг одно-
са, мрежа и МСП-а те увидела упознатост савремене теорије с наведеним 
подручјима и њиховом повезаношћу, користила се метода истраживања 
за столом, односно сачињен је исцрпан преглед литературе с нагласком на 
научним и стручним чланцима. У провођењу истраживања коришћене су 
следеће електронске базе података: Емеraldlnsight, EBSCOhost, Science Di-
rect.

ОДНОС МАРКЕТИНГА И МАРКЕТИНГ ОДНОСА

Маркетиншки стручњаци у 21. веку све су више свесни потребе за по-
седовањем комплетнијег и повезанијег приступа који превазилази тради-
ционалну примену маркетиншких концепата. Данас предузећа располажу 
са новим могућностима које могу променити начин на који се спроводио 
маркетинг.

Модерна концепција маркетинга темељи се на холистичком маркетин-
гу чија је концепција заснована на развоју, дизајну и спровођењу марке-
тиншких програма, процеса и активности који препознају њихову шири-
ну и међузависност. Постоје четири компоненте холистичког маркетинга, 
а то су:
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•	 Маркетинг односа
•	 Интегрисани маркетинг
•	 Интерни маркетинг
•	 Друштвено одговорни маркетинг

У подручју маркетинга бројни су се аутори усмерили на проучавање 
маркетинга односа те утицаја маркетиншких односа на успешност посло-
вања предузећа.

Развој дубоких, трајних односа са свим људима или организацијама 
које могу директно или индиректно утицати на успех маркетиншких ак-
тивности предузећа све више постаје циљ маркетинга. Како би задржа-
ли и изградили своје пословање, маркетинг односа има за циљ изградњу 
међусобно задовољавајућих дугорочних односа са кључним партнерима – 
клијентима, добављачима, дистрибутерима и другим маркетиншким пар-
тнерима (Kotler и др., 2006, стр. 89).

Крајњи резултат маркетинга односа јесте изградња јединствене имо-
вине предузећа  која се назива маркетиншка мрежа. Она се састоји од 
предузећа и њених деоничара, односно од интересно утицајних скупина 
(потрошача, клијената, запосленика, добављача, дистрибутера, трговаца, 
агенција за оглашавање, професора и друго) са којима је изградила међу-
собно профитабилне пословне односе. Све већа и већа конкуренција се ја-
вља не само међу предузећима, него и међу њиховим маркетиншким мре-
жама, а успева оно предузеће које је изградило бољу мрежу.

Овај рад полази од претпоставке да власници/менаџери МСП заиста 
проводе маркетинг који се темељи на блиским везама између власника/
менаџера и потрошача/ клијената, а то је управо маркетинг односа који 
доводи до стварања персоналних мрежа.

КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОГРАНИЧЕЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА

Опште прихваћено је да мала предузећа имају јединствене каракте-
ристике и да се знатно разликују од великих предузећа. „Модел великог 
предузећа, пречесто се олако прихвата, те се мало предузеће схвата као 
умањена верзија великог“ (Storeu, 2010). Маркетиншке активности малих 
предузећа дуго су времена критиковане с обзиром да их се посматрало у 
односу на велика предузећа која су примењивала традиционални модел 
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маркетинга. Дejвис и Сур такође наводе да су МСП дуго времена била из-
узета од научних истраживања о маркетиншким стратегијама.

Данас је опште прихваћено да  МСП  нису умањена верзија великог 
предузећа те да карактеристике малих и средњих предузећа утичу на мар-
кетиншку праксу. Ове карактеристике стварају ограничења за маркетинг. 
Проблеми који се појављују односе се на пословање на територијално огра-
ниченом простору, те ограниченом броју купаца са којима располажу МСП. 
Тиме МСП остају зависна о циклусима локалне привреде, надаље, ограни-
чени су људски ресурси, чији недостатак онемогућава запошљавање мар-
кетиншких специјалиста те издвајање већих износа за маркетинг. Veinraux 
и Сур наводе да МСП недостају стратешке оријентације и да је њихова 
организација маркетинг функције битно повезана са њиховим карактери-
стикама које подразумевају: ограничени број купаца, ограничену марке-
тиншку активност, знање и утицај, зависност о маркетиншкој способности 
власника/менаџера, реактиван, а не плански маркетинг и тешкоће прили-
ком искоришћавања маркетиншких прилика (Jap i dr., 2000., стр. 227-234).

Мeк Грат тврди да „валсници малих предузећа прилагођавају марке-
тинг према својим потребама, а не према одређеном теоријском оквиру“. 
Познато је из праксе да већина малих предузећа нема специјалисту за 
маркетинг или особље које је посвећено тој функцији. Наиме, маркетинг 
проводи власник/менаџер инстнктивно и спорадично. Они су више гене-
ралисти него специјалисти, те су традиционално технички специјалисти 
или обртници, више него стручњаци за поједине пословне дисциплине. 
Власници/менаџери МСП не придају маркетингу велику пажњу у односу  
на друге функције у предузећу, јер често сматрају маркетинг за пословну 
функцију која је намењена великим системима и предузећима. То се поду-
дара и са тврдњом Мekк Гратa да је маркетинг последња дисциплина коју 
ће прихватити мало предузеће, а власник ће издвојити најмање времена на 
бављење маркетингом у односу на остале пословне функције. У том смис-
лу се може рећи да је маркетинг у МСП реактиван, а не проактиван те да у 
МСП-у маркетинг има препознатљив „стил“. 

Технике трансакцијског маркетинга су тешко примењиве у МСП као 
што је 4П маркетинг микса или сегментација тржишта која се темељи 
на људским и финансијским ресурсима, а који нису атрибути малих и 
средњих предузећа с обзиром на ограничену базу потрошача и ограниче-
ну маркетиншку способност, те недостатак формалног планирања у МСП. 
Власници/менаџери не дефинишу маркетинг у оквирима 4П маркетинга 
(цена, производ, промоција и дистрибуција), него су више окренути тради-
ционалним маркетиншким актиовностима као што су оглашавање, при-
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вредна пропаганда или унапређење продаје.  Према 4П маркетингу модел 
функционише на принципу трансакције док се мала и средња предузећа 
баве потрошачима који су њима добро познати на ограниченом циљном 
тржишту.

МАРКЕТИНГ OДНОСА И МРЕЖЕ КАО ПРИСТУП МАРКЕТИНГА 
МСП-А

Приступ маркетингу односа темељи се на потпуно другачијој филозо-
фији од приступа маркетиншког микса – ослања се на сарадњу и на по-
верљив однос са потрошачима, те посматра маркетинг као интерактиван 
процес у друштвеном контексту где су изградња и управљање односима од 
велике важности. Многи власници/менаџери обављају своје пословне ак-
тивности кроз изградњу и управљање односима, али без употребе термина 
„маркетинг односа“ , односно несвесно. 

Власници/менаџери не дефинишу свој маркетиншки микс у смислу 
производа, цене, промоције и дистрибуције, него су склонији интерак-
тивном маркетингу. Они се специјализују у интеракцијама са циљним 
тржиштима зато што су склонији директним контактима са потрошачи-
ма него имперсоналном маркетингу. Предузетници пре одаберу односе 
утемељене на комуникацији у којој могу контактирати са потрошачима, 
послушати и одговорити на њихове захтеве него да се упуштају у фор-
мално истраживање тржишта како би разумели тржиште. За разлику од 
традиционалног маркетинга у којем формално истраживање тржишта 
има важну улогу у утврђивању потрошачевих потреба и жеља, успешни 
предузетници не примењују ове формалне методе истраживања, него 
информације о тржишту прикупљају путем неформалних метода – путем 
мрежа контаката (Lambe и др., 2001., стр. 1-36).

Управо те блиске везе између предузетника и потрошача представљају 
маркетиншку предност малих у односу на велика предузећа. Предузетни-
ци често знају своје клијенте лично, а резултат таквих блиских веза води 
користима као што су лојалност потрошача и већа висина задовољства 
потрошача, те лакши приступ информацијама које се прикупљају нефор-
мално и комуникацијом лице у лице. Карактеристика МСП-а, као што је 
уска база потрошача, који су сконцентрисани на локалном тржишту, може 
представљати ману, али и велику предност, јер води краћим линијама ко-
муникације између предузећа и потрошача. Близина тржишта је управо та 
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чињеница која МСП чини флексибилнијима на захтеве потрошача, а ујед-
но учвршћује везу између предузетника и потрошача.

ОДНОС ИЗМЕЂУ ЛИЧНИХ МРЕЖА И МСП-A

Бројне студије показале су да мреже унапређују предузетничку актив-
ност. Показало се и да добри предузетници улажу у друштевену интерак-
цију, а с обзиром да се предузетништво као и маркетинг усредоточују на 
промену, разматрање мрежа осигурава оквир за разумевање како се при-
купљају ресурси, знање и информације и како се њима управља. 

Као један од начина препознавања артикулације мрежа наводи се 
појам „уграђеност“ (енг. Embeddedness). Он одражава вишеструке димен-
зије маркетинга односа, а то су везивање, емпатија, реципроцитет и по-
верење. Елемент односа је, дакле, основа мрежном приступу маркетинга 
МСП с обзиром да су везе између актера утемељене на односима. Видљиво 
је да постоји конекција између процеса умрежавања предузетника с од-
ређеним обликом умрежавања које се сматра маркетингом односа. Они су 
окренути ширењу према споља, изградњи односа који се темељи на пове-
рењу, те су обоје усмерени стварању вредности. 

Тако су се мреже и маркетинг односа појавили као важан маркетинш-
ки приступ МСП  наглашавајући изградњу дугорочних веза темељених на  
привржености и поверењу, односно као средство путем којих МСП могу 
успешно спроводити своје маркетиншке активности. Мрежни приступ 
има толику јачину и утицај због његове високе компатабилности с послов-
ним окружењем с којим се МСП сусрећу у своме свакодневном пословању. 

На крају, Гилморе, Kарсон и Грант закључују да се карактеристи-
ке умрежавања МСП подударају са карактеристикама маркетинга МСП. 
Оно има обележја као што су неформалност, лабавост, неструктуираност, 
спонтаност, реактивност, а такав је и њихов маркетинг. Управо због ове 
сличности мреже су примењивије на сектору МСП и представљају плод-
но тло за стварање ефикасних мрежа. Маркетинг се стога проводи путем 
умрежавања и то посебно личних мрежа. Оно што је преко потребно за 
успешан маркетинг односа и мрежа јесу преданост, поверење и комуни-
кација. Преданост представља кључну детерминанту висококвалитетних 
односа, поверење битан састојак за успешне односе, а комуникација преко 
потребан атрибут у успешним мрежама и као таква представља снажну 
способност у изградњи и одржавању МСП. Изградња односа на темељу 
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ових варијабли на крају води у стварању вредности за пословање и ства-
рање лојалних потрошача.

ЗАКЉУЧАК

Маркетиншке праксе малих и средњих предузећа дуго су критиковане 
и етикетиране као нетрадиционалне, неформалне, краткорочне и нестра-
тешке, а међу истраживачима је превладавало мишљење да предузетници 
имају ограничено знање о маркетингу. Те критике темељене су на пракси 
великих предузећа, јер се сматрало да се модел традиционалног маркетин-
га (4П модел) може применити и на малим предузећима, односно мала и 
средња предузећа схватала су се као умањена верзија великих. Но показа-
ло се да таква предузећа поседују јединствене карактеристике и ограни-
чења које их знатно разликују од великих предузећа и које су „криве“ што 
се веровало да мала и средња предузећа не проводе маркетиншке актив-
ности или их проводе лоше у поређењу с великим предузећима. Управо 
због тих јединствених карактеристика и ограничења с којима се суочавају 
постало је прихваћено да традиционалне маркетиншке теорије више нису 
примењиве на малим и средњим предузећима, те се показала потреба за 
развојем маркетиншких оквира који би за њих били прикладнији. 

Узевши у обзир да маркетиншка дисциплина доживљава трансформа-
цију с појавом нове парадигме као што је маркетинг односа, појавила се 
могућност приступања пракси малих предузећа у широј и савременијој 
перспективи. Маркетинг односа и мреже јављају се као одговор на критике 
које тврде да је већина приступа и теорија прикладнија за велика него за 
мала предузећа, управо као маркетиншки оквир који је прикладнији за 
мала предузећа, односно као важан маркетиншки оквир малих и средњих 
предузећа који наглашава изградњу дугорочних веза темељених на преда-
ности, поверењу и комуникацији. 

Оно што се показало јесте да мала предузећа, иако не проводе мар-
кетиншке активности као велика предузећа, расту и што је још важније, 
преживљавају, и то на начин да примењују маркетинг односа, односно 
маркетинг путем умрежавања, а те маркетиншке активности под утицајем 
су власника/менаџера. Управо због те наглашене улоге власника/менаџе-
ра маркетинг се у малим и средњим предузећима проводи путем личних 
мрежа које се појављују као средства путем којих она могу успешно про-
водити своју маркетиншку активност, те проширити маркетиншко знање 
и вештине. 
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Примена маркетинга односа и мрежа у малим и средњим предузећима, 
за разлику од традиционалног маркетинга, могућа је, односно приклад-
на на крају, због сличне природе маркетинга односа и предузетништва, те 
сличних карактеристика маркетинга и умрежавања МСП-а. Било је дакле 
погрешно очекивати да мала и средња предузећа морају примењивати 
маркетиншку оријентацију као велика предузећа или их сматрати умање-
ном верзијом великих предузећа, јер се показало да МСП нису умањена 
верзија великих предузећа и да не морају, а заправо и не могу примењива-
ти маркетинг на начин на који га спроводе велика предузећа (у оквирима 
4П-а), јер су ти традиционални, наметнути модели за њих неприкладни. 

У контексту МСП-а био је дакле потребан прикладнији приступ, 
приступ маркетинга односа. Стога се маркетинг МСП-а, на крају, не би тре-
бао схватати „неозбиљно“. Наиме, због својих специфичних карактеристи-
ка и значајне улоге власника мала и средња предузећа (односно власни-
ци/менаџери) заиста спроводе маркетинг – маркетинг односа и то путем 
личних мрежа, тј. маркетинг у којем је наглашена активна улога власника/
менаџера и мрежа, а који се темељи на блиским везама између власника/
менаџера и потрошача/клијената. Стога, без обзира на непостојање фор-
малних метода истраживања, дефинисања маркетиншког микса у тер-
минима производа, цена, промоције и дистрибуције и сл., МСП спроводе 
маркетинг и то маркетинг односа који се огледа путем личних мрежа као 
маркетиншким приступом који одговара њиховим специфичним карак-
теристикама и ограничењима и који се одвија кроз стварање и одржавање 
односа, кроз мрежу познанстава где није битна формалност (за разлику од 
традиционалног маркетирига), већ међусобно поверење и блискост с пот-
рошачима што на крају доводи до већега задовољства потрошача и што је 
још важније, њиховој лојалности.

SUММАRY 
RELATIONSHIP MARKETING - THE ROLE AND 

IMPORTANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Small and medium enterprises (SMEs) have a feature that increases the 
degree and extent of use of new resources of an economy with a high degree 
of flexibility and adaptability to new market and other conditions. Problems 
faced by SMEs relate to the business of the territory in a limited space and 
limited number of customers at their disposal, and therefore remain dependent 
on the cycles of the local economy, limited human resources, the lack of which 
prevents the recruitment of marketing specialists and the separation of larger 
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amounts of marketing. In order to maintain and build their business, as there 
is a solution that relationship marketing aims to build mutually satisfying long-
term relationships with key partners - customers, suppliers, distributors and 
other marketing partners. The end result of relationship marketing is to build a 
unique company asset called a marketing network. Valsnici / managers of SMEs 
in this way adapted to their marketing needs, and implement marketing through 
networking and in particular the creation of personal networks.

Key words: marketing, SMEs, relationship marketing, entrepreneurship, 
marketing network ...
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RESUME

Along with marketing, small and medium enterprises (SMEs) are commonly 
associated in literature with relationship marketing which results in marketing 
networks. This paper examines the specific characteristics that differentiate 
large companies from small and medium-sized enterprises, and the reasons 
that prevent SMEs from engaging in traditional marketing within the scope 
of marketing mix. The paper also shows that the key characteristic which 
distinguishes small froom large companies is a prominent role of owner/
managers. The owner/manager affects marketing of SMEs by creating his or her 
own personal networks with stakeholders in the environment, and considers 
it an important strategic focus and factor that increases the performance of 
marketing decision-making. After a thorough review of secondary data sources 
this paper examines relationship marketing as a marketing framework for 
SMEs and, finaly, proves that relationship marketing is more appropriate for 
SMEs than are traditional marketing concepts, that relationship marketing and 
network marketing create an important framework for SMEs and that there is a 
link between relationship marketing, personal networks and SMEs.

Овај рад је примљен 26.03.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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обим коришћења нових ресурса једне привреде, уз висок 
степен флексибилности, прилагодљивости и адаптивности 
новим тржишним и другим условима.

Да би мала предузећа, примарно гледано кроз призму 
данашње економске ситуације опстала на тржишту, a 
секундарно гледано остваривала позитивне економске 
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резултате, неопходно је да усвоје и развију маркетинг 
тржишну оријентацију. Један од сегмената маркетинг 
тржишне оријентације подразумева примарно оријентацију 
према потрошачима, која уз оријентацију на конкуренте 
и интерфункционалну координацију, према многим 
економистима, представља целокупност маркетинг тржишне 
оријентације предузећа. Данас сва, а поготово мала предузећа 
морају да схвате да је тржиште све, а да су најважнија и 
одлучујућа за успех актива предузећа –потрошачи.

Чињеница да се конкурентска предност малих предузећа 
огледа у брзини, флексибилности и пре свега већој осетљивости 
на потребе потрошача, а с тим у вези и већој ефективности и 
ефикасности у задовољавању потреба потрошача, наводи на 
несумљиво јасан закључак да мала предузећа као таква могу 
значајно допринети развоју тржишне привреде наше земље. 
Истима се мора посветити већа пажња стварањем услова за 
омогућавање и указивање на значај реализације маркетинг 
тржишне оријентације као императива опстанка и развоја 
малих предузећа.

Кључне речи: маркетинг тржишна оријентација, 
потрошачи, мала предузећа, опстанак и развој...

УВОД

Предузетништво, као spiritus movens предузећа која настају, расту и 
развијају се, представља бит слободне тржишне привреде. Нова, мала пре-
дузећа најзначајнији су креатори нових производа/услуга који су битно 
променили живот људи, најзначајнији су креатор нових радних места, нај-
више доприносе променама привредне структуре и представљају најфле-
ксибилнији и на потребе потрошача најосетљивији, део сваке привреде.

Мала (и средња) предузећа су кључни фактор развоја привреде Србије. 
Преко 100.000 фирми и преко 200.000 предузетника, чини 99% укупно 
регистрованих предузећа, запошљавају 60% укупног броја запослених и 
учествују са 50% у друштвеном бруто производу. Мала предузећа у Србији, 
као и у целој југоисточној Европи су кључни фактор развоја привреде, 
покретачи структурних привредних реформи, битни чиниоци смањења 
незапослености, генератори раста конкурентности, умањиоци трговин-
ског дефицита, подизачи животног стандарда...
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Каже се да су мала (и средња) предузећа мотор економског развоја, те да 
је то сектор који промовише приватну својину и предузетничке вештине 
(Dollinger, 2003, стр. 153). По доминатном мишљењу у круговима економи-
ста, мала (и средња) предузећа су синоним за приватни сектор и у фигу-
ративном смислу за предузетништво. Развој предзетништва (Пауновић, 
2003, стр. 63) је управо оно што је присутно у Европи и свету и оно на чему 
треба базирати даљи привредни и економски развој Србије.   

Чињеница је да мала предузећа послују са врло ограниченим послов-
ним ресурсима. Овде се превасходно мисли на финансијске ресурсе, али 
и све друге ресурсе – знање, радну снагу, машине (мисли се на недоступ-
ност или услове отежане доступности појединих ресурса). Другим речима, 
мале фирме због недостатка финансијских средстава или неисплативости 
формирања снажније организационе структуре, вођене логиком увећања 
профита, добар део активности које се тичу самог пословања фирме лоци-
рају изван самог предузећа. Међутим, пословна функција која се не тре-
ба препуштати другима, односно која мора да остане у оквиру предузећа 
јесте истраживање и развој, јер је то функција која заједно са квалитетом и 
маркетингом чини окосницу опстанка с једне и развоја предузећа са друге 
стране. Један од принципа који су важни за пословање малих предузећа је 
да је тржиште све и да само познавање тржишта, односно својих купаца и 
потрошача, али и своје конкуренције, ствара услове за позитиван послов-
ни резултат. 

Данас више него икад треба имати у виду улогу и значај задовољних, 
лојалних потрошача у остварењу добрих пословних резултата предузећа и 
схватити да је импелементација тржишне маркетинг оријентације преду-
зећа императив савременог пословања. (Маричић,  2008, стр. 92).

Рад приближава појам малих предузећа кроз различите дефиниције, 
прихватајући чињеницу да се статистички често мала предузећа сврста-
вају у групацију заједно са средњим предузећима, чинећи “МСП” ознаку, 
те иако су аутори предметно опредељени на мала предузећа, ради лакшег 
баратања доступним подацима у раду износе и закључке који често укљу-
чују и средња предузећа.
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МАЛА ПРЕДУЗЕЋА КАО НОСИОЦИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ

Мала предузећа – карактеристике и значај

Једна од основних дефиниција предузеће дефинише као самосталну 
организацију економских ресурса која трансформишући уложене ресурсе 
у резултате, ствара вредност у циљу остварења профита. Упрошћено ре-
чено, предузеће је правно лице које обавља делатност ради стицања доби-
ти. Постоји више различитих дефиниција: предузеће као организациони 
појавни облик економије, који као економски, пословни, систем, кроз своје 
пословање и развој, реализује широк спектар различитих економских, али 
и неекономских интереса, од појединачних до најшире обухваћених опш-
тих друштвених тј. јавних интереса.  

Свако предузеће има (Костић, 2007, стр. 93): 
•	 Власника (управу, менаџмент)
•	 Циљ пословања
•	 Имовину (обавезе)
•	 Организацију
•	 Приходе и расходе (ток готовине или енгл. cash flow)
•	 Обавља пословну и финансијку делатност

Роналд Коуз истиче да је основни разлог постојања предузећа то 
што су трошкови  усмеравања ресурса предузећа нижи од трошкова ко-
ришћења тржишног механизма. Поред нижих трансакционих трошкова, 
разлози су и предности заједничког рада, подела рада и специјализација, 
веће коришћење технике и технологије, управљање спољним окружењем, 
смањење трансакционих трошкова, те подстицање и контрола.

Критеријуми поделе предузећа су на основу особине трансформацио-
ног процеса, величине предузећа и правног облика предузећа. 

Мала предузећа, по правилу, оснива појединац, предузетник, који је 
истовремено и власник и менаџер предузећа. Он самостално доноси све 
одлуке које се односе на пословање и сноси ризик пословања предузећа 
Мало предузеће карактерише релативно низак степен специјализације по-
слова, управљачких и пословних функција. Послови малог предузећа су, 
по правилу, локалног карактера са становишта тржишта и запослености. 
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Број запослених у малом предузећу варира од једне области до друге. 
На пример у свету се сматра малим предузећем оно које запошљава до 
двеста радника у индустрији, док је на пример у трговини његова величи-
на изражена годишњим прометом. Највећи број малих предузећа осни-
ва се и послује у области малопродаје, велeпродаје и сектора услуга. Мала 
предузећа постоје и у области производње, то су углавном кооперације са 
средњим и великим предузећима у областима производње (нпр. српски ко-
операнти аутомобилске индустрије Фиат), као и кооперације које захтевају 
брза прилагођавања или су сезонског карактера (нпр. модна обућа и одећа 
и сл.).

Висок степен тржишне флексибилности и ниски фиксни трошкови 
представљају значајну одредницу и компаративну предност малих преду-
зећа. Она су често и извор иновација и као таква доприносе убрзанијем 
развоју привреде. У овим предузећима долази до изражаја предузетничка 
иницијатива, профитабилност улагања капитала, иновативност и креа-
тивност.

Сектор малих предузећа добија посебан значај у земљама које оства-
рују убрзани технолошки развој, јер се преко малих предузећа лакше 
преноси савремена технологија. Мала предузећа имају изузетно значајну 
улогу у локалном и регионалном развоју једне земље. Она су често главни 
извор нове запослености.

Мала предузећа могу имати и значајну улогу у спољној трговини једне 
земље као кооперанти великих мултинационалних предузећа и компа-
нија.

Основне карактеристике малих предузећа су:
•	 у власништву су углавном једног човека или мањег броја партнера, 
•	 фокусирана су на мање тржишне сегменте (локалног значаја), 
•	 имају мало тржишно учешће, 
•	 лако се прилагођавају захтевима тржишта, 
•	 управљање је „резервисано“ за власнике предузећа, 
•	 имају флексибилну организацију (без јасне поделе рада и структу-

ре), 
•	 величина предузећа је мала у односу на главне конкуренте у од-

ређеној делатности (према обиму продаје, броју запослених, вред-
ности имовине предузећа). 
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Пословање малих предузећа има своје бенефите који се огледају пре 
свега у лакшем постизању контроле над „судбином“ сопственог посло-
вања, постизању сопственог потенцијала, убирању неограниченог профи-
та и доприносу заједници. Са друге стране, и потенцијалне опасности су 
много веће: неизвесност прихода, ризик губљења читавог капитала, висок 
ниво личног улагања и негативних импликација стреса. 

Основни елементи управљања маркетингом у малом предузећу су сле-
дећи: преданост, инвестиција, доследност (Levinson, 1992, стр. 23). Преда-
ност значи да предузетник мора да буде предан свом маркетинг програму. 
О улагању у маркетинг програм мора се размишљати као о инвестицији. 
Предузетник се мора побринути да маркетинг програм његовог предузећа 
буде доследан. Логично је да се успешно пословање и остварење профита 
подразумева као циљ сваког приватног бизниса, али је питање који су наје-
фикаснији путеви до тог циља. Један од предуслова успешног пословања је 
маркетинг тржишна оријентација малих предузећа, употреба маркетинг 
тржишног концепта као императива опстанка и развоја, а све засновано 
на бризи о пруженом квалитету и сатисфакцији потрошача (Paten,  1997, 
стр. 98).

Мала предузећа у Србији 

Према Закону о рачуноводству и ревизији Републике Србије, преду-
зећа треба да испуњавају два од три критеријума да би се могла сврстати у 
категорије мала или средња предузећа: 

Табела бр. 1: Табеларни приказ критеријума Републике Србије у погледу 
категоризације малих и средњих предузећа

Критеријуми - Србија Мала Средња 

Број запослених < 50 < 250 

Укупан приход < 2.5 мил. € < 10 мил. € 

Укупна средства (актива) < 1 мил. € < 5 мил. € 

Извор: Закон о рачуноводству и ревизији Републике Србије („Службени 
гласнк РС“, бр. 46/2006 и 111/09)

Коментар: Актуелни Закон о рачуноводству и ревизији Републике 
Србије категорише мала и средња предузећа на основу броја запослених, 
укупног прихода и укупних средстава
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Економски теоретичари и практичари у Србији се у много чему не 
слажу, али у једном су сагласни: мала (и средња) предузећа треба да чине 
окосницу привредног развоја Србије. Године 2008. у Србији регистровано 
је било преко 100.000 фирми и око 200.000 предузетника и они су пред-
стављали око 99% регистрованих предузећа у Србији, што је говорило у 
прилог претходно изнетој констатацији да економски развој Србије, поди-
зање животног стандарда, као и побољшање укупних услова живота треба 
тражити, односно фокусирати на развоју малих (и средњих) предузећа у 
Србији. У малим (и средњим) предузећима у Србији је тада било запослено 
око  60% од укупног броја запослених у Србији, а она чине 50% друштвеног 
бруто производа. Све ово представља економским стручњацима оправдан 
основ за потврђивање исправности констатације о базирању економског и 
привредног развоја Србије на подстицају развоја малих и средњих преду-
зећа, поготово ако се узме у обзир и чињеница да се економски развој свих 
транзиционих земаља југоисточне Европе у значајној мери заснивао и још 
увек заснива на развоју сектора малих (и средњих) предузећа.

Према актуелним подацима из 2011. године, Министарства еко-
номије и регионалног развоја Републике Србије, сектор малих (и 
средњих) предузећа (МСП) у економији Републике Србије у укупном 
броју предузећа учествује са 99,8% и 66,7% запослених,  67,8% у про-
мету, око 33% у бруто домаћем производу и са 57,4% у бруто додатој 
вредности у извозу Србије МСП учествује 50,5%, увозу 60,9%.4

Имајући у виду прворазредни значај сектора малих предузећа, 
надлежни органи са правом предузимају неопходне кораке у прав-
цу трансформисања овог сектора у легитиман, динамичан, тржишно 
оријентисан део привреде, који послује у условима тешких буџетских 
ограничења (Пауновић, 2003, стр. 410 – 424).

Да би се разумео однос малих предузетника према спроведеним проме-
нама у њиховом окружењу и осталим препрекама за њихов успех, економ-
ски сектор ОЕЦД-а спровео је истраживање о пословању малих предузећа 
у Србији. Истраживање је било усредсређено на стварно мала предузећа, 
она која су имала око 50 запослених. Добијени резултати истраживања су 
прилично различити. Већина предузетника има релативно самопоуздање 
у погледу своје финансијске стабилности и изгледа за будућност. С друге 

4 Извор: Министарство економије и регионалног развоја http://www.merr.gov.rs/sr/c/
odeljenje-politiku-razvoja-malih-srednjih-preduze%C4%87a (датум приступа 10. јануар 
2012. године)
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стране, истраживање потврђује нешто што би се могло сматрати као низак 
степен динамике у сектору малих предузећа, као и погоршање укупног ок-
ружења. Мала предузећа се суочавају са све мањим профитним маржама и 
са препрекама за инвестирање у њихова предузећа. 

Најзначајније тешкоће у пословању малих предузећа, према 
истраживању економског сектора ОЕЦД-а су: недовољна куповна моћ по-
трошача, раст трошкова инпута, недовољна обртна средства, неповољни 
кредити, јака конкуренција, високи порези итд. Предузетници су истакли 
три најтежа проблема рангирана према озбиљности с којима су били суо-
чени у оснивању и вођењу свог предузећа. Највећи проблеми предузетни-
ка били су: слаба куповна моћ, недоступност обртног капитала и кредита 
и високи трошкови репродукционог материјала. Посебан проблем који су 
истакли предузетници односио се на слабо ширење послова и немогућ-
ности набавке нове опреме што је, свакако везано за ниску ликвидност и 
профитабилност. С друге стране, прибављање разних дозвола и потврда 
представља тежак задатак за предузетнике. Предузетници сматрају да су 
процедуре за регистрацију нових компанија, као и прибављање дозвола и 
потврда, веома бирократске, доста компликоване, скупе и одузимају много 
времена. Оно што је посебно, с обзиром на тематику битно је недостатак 
предуслова за развијање и примену маркетинг тржишне оријентације. На-
равно у развијеним тржишним економијама она је један од кључних фак-
тора (не)успеха на тржишту

Стратегијом развоја конкурентних и иновативних малих и 
средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године дефинисани 
су средњорочни приоритети и правци развоја малих и средњих пре-
дузећа и предузетништва у Републици Србији. Циљ Стратегије је 
да створи оквир за развој одрживог, међународно конкурентног и 
извозно оријентисаног сектора малих и средњих предузећа, према 
принципима предузетничке економије, засноване на знању и инова-
тивности.5

Изради овог документа, који је Влада и званично усвојила у октобру 
2008. године, претходио је консултативан процес, у форми дијалога јавног 
и МСП сектора, како би се осигурало да предвиђене мере буду усмерене на 
решавање најважнијих потреба предузетника у Републици Србији. Исто-

5 Извор: Министарство економије и регионалног развоја http://www.merr.gov.rs/sr/c/
odeljenje-politiku-razvoja-malih-srednjih-preduze%C4%87a (датум приступа 10. јануар 
2012. године)
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времено, у највећој могућој мери уважене су смернице политике ЕУ у овој 
области, тако да је Стратегија усклађена са Европском повељом о малим 
предузећима и Актом о малим предузећима за Европу.

Основни принципи Стратегије садржани су у пет стубова:
•	 Промоција и подршка предузетништву и оснивању нових преду-

зећа
•	 Људски ресурси за конкурентан МСП сектор
•	 Финансирање и опорезивање МСП
•	 Конкурентске предности МСП на извозним тржиштима
•	 Правно, институционално и пословно окружење за МСП

 Стратегија се спроводи на основу петогодишењег Оперативног плана, 
који се разрађује и реализује кроз годишње Акционе планове. У реализа-
цију конкретних активности дефинисаних овим плановима укључене су 
све надлежне институције, а процесом координира Одељење за политику 
развоја МСПП. Водеће институције које реализују највећи број мера усме-
рених на директну подршку МСП су Национална агенција за регионални 
развој (раније Републичка агенција за развој МСПП) и Фонд за развој Ре-
публике Србије.

Мала  предузећа у свету

Као последица огромних промена, глобализације и технологизације 
долази до наглог повећања продуктивности и вишкова радне снаге, по-
већаног самозапошљавања те настајања многих малих предузећа у којима 
се отварају бројна радна места.

У свету постоје различите дефиниције малих (и средњих) предузећа. 
У Великој Британији мала предузећа се дефинишу као субјекти који имају 
до 200 запослених. У Француској, мала предузећа запошљавају од 6 до 50, 
односно од 100 или 200 запослених, средња од 51 до 500 запослених, док 
се у Немачкој за дефинисање малих (и средњих) предузећа поред броја за-
послених узима у обзир и укупни годишњи приход.

Од укупно 23 милиона предузећа и око 100 милиона запослених коли-
ко их има у Европској унији, чак 99% су мала (и средња) предузећа (у САД 
их има 25 милиона, а у Јапану 5 милиона). Она доприносе укупном бруто 
друштвеном производу Европске уније са 60% и обезбеђивала су уочи нај-
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новијих примања чланица преко 80 милиона радних места. То конкретно 
значи да у сектору малих (и средњих) предузећа ради 2/3 од укупног броја 
запослених у приватном сектору у ЕУ.

У оквиру Европске уније (Lambing и други, 2003, стр. 123) извршена је 
категоризација малих (и средњих) предузећа и то на основу: броја запо-
слених, укупних прихода и укупних средстава (активе). Према одредбама 
Европске уније, мала предузећа имају мање од 50 запослених, и укупан  
годишњи приход мањи од 7 милиона евра, односно укупну активу мању од 
5 милиона евра. Средња предузећа имају мање од 250 запослених, укупан 
годишњи приход мањи од 40 милиона евра, а укупна средства мања од 27 
милиона евра, и управљачки су независна.

Мала (и средња) предузећа су главни извор запошљавања и стварања 
богатства у Европској унији. Обезбеђују преко 80 милиона радних места 
тј. запослени у малим (и средњим) предузећима чине две трећине укупног 
броја запослених у приватном сектору Европске уније. Сектор малих (и 
средњих) предузећа учествује са 70% у укупном промету у Европској унији 
и доприноси 60% укупном бруто друштвеном производу Европске уније. 

МСП сектор у Европској унији захвата 99.8% укупног броја предузећа 
а микро предузећа са мање од 10 запослених чак 92%. У оквиру категорије 
микро предузећа процењује се да око половине предузећа, тј. око 9 мили-
она предузећа нема запослене, тј. не запошљава радну снагу ван своје по-
родице. То су породична или предузећа у коме је власник и једини радник. 
Тај сегмент запошљава 20% укупно запослених, док МСП сектор захвата 
удео од готово 70% запослених.

Према ОЕЦД дефиницији мала (и средња) предузећа имају мање од 500 
запослених, мада се свакој земљи оставља простор да овај број смањи или 
повећа, те у неким земљама 100 или чак 300 запослених представља горњу 
границу. Микро предузећа имају од 1 до 4 запослених, врло мала од 5 до 19, 
мала од 20 до 99, а средња предузећа од 100 до 500 запослених.

Светска банка, пак,  микро предузећима сматра она са мање од 10 запо-
слених, укупним приходом мањим од 0,1 милиона евра годишње, и укуп-
ном активом мањом од 0,1 милиона евра. Малим предузећима се сматрају 
она са мање од 50 запослених, укупним приходом мањим од 3 милиона 
евра и укупном активом мањом од 15 милиона евра. Средња предузећа, 
пак, су она која имају мање од 300 запослених, мање од 3 милиона укупног 
прихода годишње и мање од 15 милиона евра активе. 
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Оснивање малих предузећа се тесно везује за појам предузетништва. 
Многи научници, теоретичари и институције су појму предузетништва 
и значају малих предузећа посветили посебну пажњу. У Америци, кри-
теријуми који се узимају за дефинисање су различити: број запослених, 
величина годишњег прихода, тржишна оријентација, иновативност итд. 
Америчка Small Business Administration је још 1988. године све фирме свр-
стала у четири групације зависно од броја запослених: 1. врло мале фирме 
– испод 20 запослених; 2. мале фирме – од 20 до 99 запослених, 3. средње 
фирме – од 100 до 499 запослених, 4. велике фирме – преко 500 запослених. 
У новије време као основа за дефиницију су узета два показатеља – до 500 
запослених за највећи део прерађвачке индустрије и рударства и до 5 ми-
лиона долара просечног годишњег прихода за већину делатности које нису 
у области прерађивачке индустрије. За потребе којима служе ове класифи-
кације прецизирана су горња гранична обележја малих фирми у поједи-
ним привредним делатностима. У Bolton reportu предложено је да се при 
дефинисању малих фирми као битни узму следеци критеријуми: запосле-
ност, годишњи обрт, карактеристике. Deakins указује на то да је период од 
седамдесетих година двадесетог века период у коме су врло мала предузећа 
показала свој значај у пословној активности, те да их је потребно одвоји-
ти од осталих МСП.  Deakins, због тога предлаже рашчлањавање сектора 
МСП на три дела: 1. микро предузећа – до 10 запослених; 2. мала предузећа 
– од 10 до 100 запослених; 3. средња предузећа – од 101 до 500 запослених.

Највећи део нових пословних подухвата отпочиње традиционално 
као мали бизниси који запошљавају једног или двојицу запослених који су 
спремни да уложе, жртвују део новца намењеног за задовољавање живот-
них потреба. Те фирме се називају „mom-and-pop“ бизниси, маргиналне 
фирме или фирме животног стила. Овакав тип фирми не задовољава ос-
новни захтев идеје креације и дистрибуције вредности која је имплицитно 
садржана у дефиницији предузетништва. 

Искуства развијених економија указују да се треба оријентисати на 
мала (и средња предузећа), односно да свака држава данас економски 
развој треба да заснива на развоју предузетништва. Велике коорпорације 
неке своје пословне активности треба да реализују и остваре кроз сарадњу 
са малим (и средњим) предузећима. С тим у вези нпр. Америчка компанија 
GMC (General Motors Company) сарађује са 2.500 малих и средњих преду-
зећа (франшизаната) или рецимо, Металрушки комбинат „ Фест Алпине“ 
у Аустрији са око 4.000, а нека предузећа хемијске индустрије са чак 6.000 
малих и средњих предузећа (МСП).
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МАРКЕТИНГ ТРЖИШНА ОРИЈЕНТАЦИЈА МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА

Због високе конкурентности која карактерише национална и светска 
тржишта, мала (и средња) предузећа морају преусмерити оријентацију 
са производа/услуга на потрошаче, њихове потребе, жеље и хтења, не 
занемарујући при томе своје конкуренте. Иако су по дефиницији мала пре-
дузећа фокусирана на мање тржишне сегменте (локалног значаја), имају 
мало тржишно учешће, лако се прилагођавају захтевима тржишта, чиње-
ница је да свако тржиште, без обзира на статус и значај има своје једин-
ствене законитости. Тржиште чине сви актуелни и потенцијални купци 
производа/услуга, који деле одређену потребу или жељу која би могла да се 
задовољи путем размене. Организације спроводе сегментације тржишта 
тј. идентификују истраживањем разлика између потрошача, различите 
групе потрошача које би могле захтевати различите производе и марке-
тинг миксеве те за које би организације својим производом могле обезбе-
дити најбољу комбинацију сатисфакције потрошача и саме организације 
(Ракић, 2009. стр. 12).

Према бројним ауторима, маркетинг тржишну оријентацију чине сле-
деће компоненте:

•	 Оријентација на потрошаче
•	 Оријентација на конкуренте
•	 Интерфункционална координација (коришћење извора целе орга-

низације за остварење конкурентне предности)

Маркетинг тржишна оријентација подразумева да предузећа придају 
подједнаку пажњу и потрошачима и конкуренцији, односно да прате шта 
раде њихови конкуренти, а поред тога уједно задовољавају потребе и зах-
теве савременог тржишта (Радновић и др, 2011, стр. 132).

Маркетинг концепт представља основу пословног успеха предузећа, 
а да би се успех остварио неопходно је добро организовати маркетинг 
систем, и то на бази: тржишне оријентације, организацијие пословања и 
остваривање пословних циљева. 

Истраживања тржишне оријентације и њених ефеката започела 
су  деведесетих година прошлог века, а између осталог подразумевају и 
развијање лествица за мерење тржишне оријентације. Мерење започиње 
радовима Narver и Slater (1990) и Kohly, Jaworsky и Kumar (1993). Реч је о 
МКТОР и МАРКОР лествицама (Божић и други , 2008, стр. 38-50). Прва 
полази од претпоставке да је тржишна оријентација једнодимензионална 
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конструкција која се састоји од свог бихевиоралног дела (оријентација на 
потрошаче, оријентације на конкуренцију и интерфункционалне коорди-
нације). МКТОР лествица (Narver и други, 1990, str. 34) се данас користи за 
мерење тржишне оријентације предузећа. 

Табела бр. 2:  МКТОР лествица за мерење тржишне оријентације
Оријентација на потрошаче
1. Стално пратимо ниво наше преданости и оријентације на задовољавање потреба 
потрошача.
2. Наши су пословни циљеви примарно вођени задовољством потрошача.
3. Наша се стратегија конкурентске предности заснива на разумевању потреба 
потрошача.
4. Наше су пословне стратегије вођене уверењем да можемо створити већу вредност за 
потрошаче.
5. Задовољство потрошача меримо систематизовано и често.

Оријентација на конкуренцију
1. Брзо одговарамо на акције конкурената које за нас представљају претњу.
2. Наше продајно особље унутар организације редовно размењује информације које се 
односе на стратегије конкурената.
3. Управа предузећа редовно расправља о снагама и стратегијама конкурената.
4. Циљамо на потрошаче код којих имамо могућност остваривања конкурентске 
предности.

Интерфункционална координација
1. Све наше пословне функције (нпр. маркетинг/продаја, производња, истраживање и 
развој, итд.) интегрисане су у задовољавању потреба нашега циљног тржишта.
2. Све наше пословне функције и одељења на располагању су потребама и захтевима 
осталих функција.
3. Наши менаџери из сваке функције редовно посећују садашње и потенцијалне 
потрошаче.
4. Све пословне функције слободно информишу о нашим успешним и неуспешним 
искуствима са потрошачима.
5. Наши менаџери схватају да све у пословању може допринети креирању вредности за 
потрошача.

Извор: Narver, J. C.; Slater, S. (1990), The Effect of a Market Orientation on 
Business Profitability, Journal of Marketing, 62, str. 34

Коментар: Лествица се састоји из три подлестивце са укупно 15 твр-
дњи: подлествица за мерење оријентације према потрошачу, подлествица 
за мерење оријентације на конкуренте и подлествица за мерење интер-
функционалне координације.
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Оријентација на потрошаче као део маркетинг тржишне 
оријентације малих предузећа

Сва савремена и успешна тржишно оријентисана предузећа оријен-
тисана су на задовољење потреба и захтева потрошача. Да би предузећа 
могла да се оријентишу на своје потрошаче, неопходно је да се упознају, 
теоријски и практично са појмом и значајем истих. У раду је дат преглед 
основних сазнања о потрошачима, с акцентом на потребе и мотиве потро-
шача.

Потребе људи – потребе потрошача – основа су целокупног савременог 
маркетинга. Потребе су суштина маркетинг концепта. Кључ за опстанак, 
профитабилност и раст организације у висококонкурентном окружењу 
јесте њена способност да идентификује и задовољи незадовољене потре-
бе потрошача, боље и брже у односу на конкуренцију (Schiffman i Kanuk, 
2000). Мала предузећа морају да прихвате премису да потрошачи (пре све-
га лојални) генеришу добре пословне резултате и гарантују пословни ус-
пех, што јесте један од основних пословних циљева предузећа. 

За разлику од старог концепта маркетинга који је фокус имао на поје-
диначној продаји, анонимним купцима и био краткорочно оријентисан 
уживајући притом ограничено поверење потрошача, нови концепти мар-
кетинга се заснивају на дугорочној оријентацији, задржавању клијената, 
високим нивоом идентификације појединачног потрошача, стицањем и 
континуираним одржавањем поверења потрошача, као и успостављању и 
јачању контаката са познатим потрошачима. 

Нови маркетинг инсистира на идентификацији својих потрошача и 
грађењу партнерских односа са њима, кроз сталну двосмерну комуника-
цију и уважавање њихових личности, потреба, нагона, њихове тражње, 
кроз стално повећање квалитета производа и услуга као и кроз испору-
чивање супериорне вредности. Један од циљева оваквог приступа јесте 
и стварање лојалности потрошача зато што лојални потрошачи предста-
вљају стабилан извор тражње и доводе до континуелног остварења добити. 
Такође, имајући у виду да су тржишта изузетно конкурентна, лојални по-
трошачи помажу предузећу у борби са конкуренцијом. 
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Потрошачи – најважнија актива малог предузећа

Мала предузећа морају да схвате да су потрошачи најважнија актива 
предузећа. С тим у вези морају да идентификују потребе и жеље потро-
шача и да теже да исте задовоље пре конкуренције. Чињеница је да људи 
имају разнолике и бројне потребе. Нагон (потреба, мотив, инсинкт, по-
нашање) представља жељу за одређеним обликом понашања чији је циљ 
задовољење неких потреба организма. То је стална тежња ка одређеном 
циљу. Даље, потреба је свако стање вишка или мањка у организму које 
ствара стимуланс за предузимање мера за уранотежење, а у енергетском 
смислу представља потенцијалну енергију. 

Тржишна оријентација малог предузећа подразумева коришћење мар-
кетинга као императива у пословању, односно представља имплемента-
циу маркетинг концепта. Уместо масовног маркетинга, све више се почео 
развијати индивидуализовани маркетинг на основу креирања маркетинг 
микса према потребама појединачних купаца. Основни елементи марке-
тинга 4П: производи, цена, промоција, дистрибуција допуњени су са 3Ц, 
односно са обезбеђењем дугорочних интереса потрошача, контролом и 
рационалним коришћењем расположивих ресурса, као и очувањем чо-
векове околине. Бројни су маркетинг приступи који у свом фокусу имају 
потрошаче. Због специфичности управљања малим предузећима у односу 
на остала, препорука је да функција квалитета, развоја и планирања, те и 
функција маркетинга буде смештена у самом малом предузећу, те да и ова 
предузећа сходно својим (ограниченим) ресурсима примене неки концепт 
маркетинга који у свом фокусу има потрошаче. 

Због ограничења простора, у овом раду се приказују само неки од кон-
цепата маркетинга који у свом фокусу имају потрошаче, а које треба у циљу 
свог опстанка и развоја да примењују мала предузећа. 

а) Маркетинг лојалности

Лојалност потрошача представља понашање потрошача које каракте-
рише позитивни модел куповања у току дужег периода и које је подстакну-
то позитивним ставовима према предузећу и његовим производима/услу-
гама. Потребно је напоменути да истинска лојалност индукује велики број 
поновљених куповина и високу повезаност са предузећем, док насупрот 
томе, нелојалност са собом носи мали број поновљених куповина и ниску 
повезаност са предузећем. Латентна лојалност пак, подразумева подрш-
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ку са малим понављањем, али високим релативним приступом, а лажна 
лојалност подразумева ситуацију у којој упркос релативно ниском ставу 
према компанији, купац настоји да је подржава. Сматра се да постоје фазе 
у процесу лојалности кроз које пролази потрошач. У првој фази потрошач 
уочава преференцију једне марке у односу на алтернативне. У другој фази 
долази до ставова повезаних са марком и то на основу више случајева за-
довољства у коришћењу. Трећа фаза представља оријентацију или смер у 
понашању на основу поновљених куповина или коришћења, а тек четврта 
фаза је акција лојалности односно опредељеност на куповину (Милиса-
вљевић, 2008, стр. 47).

У Сједињеним Америчким Државама и многим земљама, маркетинг 
лојалности је главни елеменат маркетинг микса многих предузећа, због 
своје доказане ефективности. Чак су многа предузећа велики део својих 
буџета за маркетинг са масовног оглашавања преусмериле на директни 
маркетинг и програме маркетинга лојалности. 

Лојалност купца према производу/услузи данас се схвата као стари кон-
цепт маркетинга, а основни задатак савременог маркетинг менаџмента је 
да купчеву лојалност трансофмише од понуде према предузећу као бизнис 
институцији и подразумева континуирану куповину од истог предузећа. 
Стварање лојалности купца према предузећу уместо производу/услузи 
омогућава дугорочно партнерство међу учесницима размене. Фундамент 
на основу кога се гради лојалност купца је његова сатисфакција. Купчева 
сатисфакција се дефинише као стање у коме су добијене перформансе про-
извода/услуге једнаке очекиваним. Нови коцепт лојалности купца означа-
ва се као двосмеран (енгл. two ways-street), а постиже се креирањем спец-
ифичне понуде према његовој индивидуалности. Концепт 1:1 означава да 
се сваки купац посебно третира од (сваког) појединачног предузећа.

Да би се остварила жељена лојалност, предузеће треба да настоји да 
оствари тоталну сатисфакцију потрошача, па чак и да доведе до њиховог 
одушевљења. То могу брже, лакше и једноставније да остваре мала преду-
зећа која су динамичнија, флексибилнија, остварују већу интеракцију са 
потрошачима итд, а све под условом да у свом пословању примене и раз-
вију маркетинг тржишну оријентацију.
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б) Relationship маркетинг

Relationship маркетинг подразумева изградњу вредних дугорочних 
односа са потрошачима, добављачима и дистрибутерима. Постоји више 
дефиниција Relationship маркетинга, по којима је Relationship маркетинг 
“привлачење, задржавање и унапређење веза са потрошачима” (Бери 1983). 
Relationship маркетинг усмерава маркетинг на развој дугорочних веза са 
потрошачима и осталим укљученим странама (Grönroos 1990). Relationship 
маркетинг треба да установи, развије и унапреди везе са потрошачима 
и осталим партнерима,  уз остваривање профита, како би се испунили 
циљеви укључених партнера. Ово се постиже узајамном разменом и 
испуњавањем обећања (Grönрооs1996). Relationship маркетинг се назива и 
маркетинг односа, а у појединој литератури можемо пронаћи и термин ре-
тенциони маркетинг, као и интерактивни маркетинг. Reletaionship марке-
тинг редефинише маркетинг као инвестицију за будућност.6

Relationship маркетинг води лојалности потрошача, а као такав обух-
вата формирање, одржавање и јачање релација са потрошачима. Њиме се 
остварује циљ пословања предузећа. Према Теодору Левиту циљ органи-
зације је стварање и одржавање потрошача. Код Relationship маркетинга, 
маркетинг напори се усмеравају ка пажљиво одабраним потрошачима, 
било да је у питању појединац или група, којима се прилагођавају производ 
односно услуга, али им се уз интеракцију свих осталих учесника креира и 
испоручује нова, увећана вредност.7 Могућност ефектнијег и ефикаснијег 
развоја и примене Relationship маркетинга могу да остваре управо мала 
предузећа, јер иста брже и лакше могу да идентификују сваког појединач-
ног потрошача, као и да изграде дугорочније односе са истим. Наравно, од 
изузетне важности је њихова опредељеност и примена маркетинг тржиш-
не оријентације.

в) Customer Relationship Мanagement

CRM (Customer Relationship Management) представља процес или 
методологију која се користи како бисмо више научили о потребама и 

6 Више о ретенцији и лојалности видети у Woodcock N., Stone M., Machtynger L., 
“Customer relationship Marketing: Get to know yor Customers and win their loyalty”, 
Kogan Page, 2002., str. 101

7 Више о relationship маркетингу видети код Васиљев С., Маркетинг, Универзитет 
Сингидунум, Београд 2007., стр.  76
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навикама наших потрошача и како бисмо развили чвршће везе са њима. 
CRM се углавном дефинише као маркетинг приступ „један на један”. CRM 
садржи више технолошких компоненти, али је CRM у органзационом 
смислу скуп процеса који омогућавају да се сакупе неопходне информације 
о потрошачима, продаји, маркетиншкој ефикасности, реакцијама 
потрошача и тржишним трендовима. Циљ CRM је да произведе конку-
рентску предност која настаје у пословној перформанси интеракције која 
је већа од оне која би била остварена делујући индивидуално. Овај концепт 
не признаје продају као крај маркетинг процеса, него у купцу види активу 
предузећа (Ристић, 2005,  стр. 3). Код нас се појам Customer Relationship Ma-
nagement преводи као Управљање односима са потрошачима. 

Концепт CRM се у великој мери поклапа са концептом Relationship 
маркетинга, али има и битних разлика. У односу на Relationship маркетинг 
CRM проблем дугорочних односа са потрошачима анализира дубље, по-
лазећи од свих елемената и то од успостављања организационе структуре 
и осталих претпоставки развоја до самих програма успостављања развоја 
дугорочних односа, док је код Relationship маркетинга већи акценат на фи-
нализацији и конкретним програмима успостављања дугорочних односа 
(комуникација, прилагођавање понуде, производа/услуга, успоствљање 
програма лојалности и сл.).8 Концепт CRM могу и треба да примене и мала 
предузећа у свом пословању, јер управо иста због своје изражене флекси-
билности и адаптивности, могу да успоставе интерактивну комуникацију, 
прилагођавају понуду, производе/услуге индивидуалним потребама и 
жељама потрошача, да успостављају различите програме лојалности итд), 
с тим да мала предузећа морају да у своју менаџмент праксу инволвирају 
маркетинг тржишну оријентацију, као императив опстанка и развоја. 

Оријентација на конкуренте као део маркетинг тржишне 
оријентације малих  предузећа

Конкурентно оријентисано предузеће је оно предузеће које може на тр-
жишту да понуди квалитетан производ/услугу и по повољнијим условима 
од конкурената. Конкуренте је неопходно идентификовати, вредновати 
их, осмислити систем прикупљања информација о конкурентима и често 
у пословању користити добре стране стратегије конкурената, уз истовре-

8 Више о CRM видети код Anderson K., Kerr C. „Customer Relationship Management“, 
MC Grow- Hill Professional, 2001., стр.
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мену стварање своје стратегије, која подразумева оријентацију и на потро-
шаче и на конкуренте, чиме се ствара својеврсна равнотежа. 

Конкуренцију је нопходно континуирано пратити и анализирати, а 
конкуренте класификовати у оне примарног и секундарног значаја. По-
себна пажња се мора посветити и анализи потенцијалних конкурената. 
Потом је неопходно одредити величину конкурентата кроз параметре као 
што су број запоселних, вредност предузећа и вредност капитала, потом и 
обим продаје. Неопходно је детаљно извршити и анализу пословних стра-
тегија конкурената. Пре свега неопходно је утврдити, односно извршити 
анализу квалитета производа/услуга које испоручују конкуренти, ценовне 
снаге, квалитета људских ресурса итд. 

Међутим, поједина мала предузећа се са правом сматрају имитатори-
ма конкуренције баш због оријентације на конкуренцију која подразу-
мева анализу конкурената и поређење сопственог положаја са положајем 
постојећих конкурената. Реч је о малим предузећима који су следбеници 
и немају жељу да постану лидери. Међутим,  свако мало предузеће се мора 
борити да не упадне у ову замку да користи исте стратегије и спроводи 
исте активности као и конкуренти, већ треба и мора да детаљном стручном 
анализом конкуренције добије идеје за иновације у сопственом предузећу. 

Bruce Henderson, оснивач BCG (Boston Consulting Group) имао је обичај да 
каже „подстаакните своју конуренцију да не улаже у оне производе/услуге 
и на она тржишта у које ћете и на којима ћете сами и највише улагати“, 
то је основно правило стратегије. У условима нарасле конкуренције на 
тржиштима, мала предузећа се упркос својој флексибилности, константно 
морају борити за задржавање својих добрих постојећих позиција, односно 
за освајање још бољих нових позиција. 

Један од начина да се мала предузећа, уопште изборе са нараслом кон-
куренцијом јесте константно иновирање производа/услуга, као и послов-
них процеса, како би се обезбедила предност у односу на конкуренцију 
и осигурала позиција Best In Class. Данас се слободно може тврдити да 
иновирање, односно увођење и примена нових идеја у пословању малих 
предузећа (као и свих других) представља стратешку способност тих ком-
панија. Иновирање, увођење и примена нових идеја је због малих ини-
цијалних трошкова и малог обима обрта управо могуће и потребно код 
малих предузећа, која своје пословање заснивају на маректинг тржишној 
оријентацији, а у циљу опстанка и развоја на тржишту.
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Један од начина да мала предузећа обезбеде конкурентску предност 
јесте константно увођење нових идеја у пословање, иновирање производа/
услуга, пословних процеса, али наравно и у комбинацији са другим еле-
ментима. Конкурентност малих предузећа се огледа у брзини, флексибил-
ности и осетљивости на потребе потрошача, те би то морали и да искористе. 
Међутим, због специфичности управљања малим предузећима и чиње-
нице да су власничка и управљачка функција углавном поверене једном 
човеку, односно да је власник уједно и менаџер, те да ова предузећа имају 
лимитиране ресурсе, уколико не посвете пажњу истраживању и развоју, 
упадају у замку копирања конкурената, уместо целисходне потпуне ино-
вативне усмерености на тржиште. Да би били бољи и успешнији од кон-
куренције, мала предузећа морају да у свој систем пословања инволвирају 
маркетинг тржишну оријентацију.    

Интерфункционална координација као део маркетинг 
тржишне оријентације малих предузећа 

Интерфункционална координација, упрошћено, представља ко-
ришћење потенцијала малог предузећа за остварење конкурентне пред-
ности путем задовољавања потрошача и остваривање позитивних резул-
тата пословања. Прецизније речено, интерфункционална координација 
представља синхронизовано коришћење свих расположивих ресурса пре-
дузећа у креирању супериорне вредности за циљне потрошаче (Narver i 
Slater, 1990). Она подстиче несметан проток информација унутар сваког 
предузећа, комуникацију међу одељењима и запосленима, те деловање 
заједничким снагама у остваривању пословних циљева предузећу.  

Мала предузећа, попут других тржишно оријентисаних предузећа 
труде се да све пословне функције буду интегрисане, како би што ефикас-
није биле задовољене потребе циљног тржишта, као и у циљу постојања 
слободног протока релевантних информација кроз цео крвоток малог 
предузећа, зато што се једино на тај начин може креирати супериорна 
вредност за потрошаче, конкурентска предност и одлични пословни ре-
зултати. Управо мала предузећа могу да буду оперативнија у постизању и 
развијању интерфункционалне координације као сегмента маркетинг тр-
жишне орјантација малих предузећа.

Многи теоретичари наглашавају важност ширења потребних инфор-
мација у предузећу о свим важним утицајима из околине и то међуфунк-
ционалном координацијом и сарадњом међу одељењима уз координирано 
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извршење одлука. Истиче се важност комуникације, координације и пре-
даности код имплементације тржишно оријентисаних одлука.

За прибављање информација о потрошачима и конкурентима на циљ-
ним тржиштима, те ширење тих информација у предузећу је заслужно 
поседовање оријентације према потрошачима и конкурентима. Док међу-
функционална координација обухвата напоре целокупног предузећа у 
стварању веће вредности за потрошача на темељу придобијених инфор-
мација. 

У складу са чињеницом да мала предузећа послују са врло ограни-
ченим пословним ресурсима, пре свега финансијским, али и знањем и 
радном снагом, ова предузећа поседују организациону структуру која се 
разликује од организационе структуре великих предузећа и често једна 
особа обавља више различитих послова, што с једне стране олакшава ин-
терфункционалну координацију због чињенице да мали број особа рас-
полаже релевантним информацијама. Додуше, с друге стране поставља 
се питање стручности лица и њихове способности да исте информације и 
употребе за дизајнирање адекватних пословних решења, односно доноше-
ње благовремених и исправних пословних одлука. Такође, опет због огра-
ничених финансијских ресура, често се дешава у малим предузећима да су 
поједине функције измештене ван предузећа, што би опет могло да отежа 
интерфункционалну координацију, која је пак по бројним ауторима, један 
од предуслова адекватне укупне маркетинг тржишне оријетнације малих 
предузећа. Али, уколико се има у виду, значај одређених пословних функ-
ција које би морале да остану у оквиру предузећа као што су истраживање 
и развој, квалитет и маркетинг који заиста чине окосницу раста и развоја 
предузећа, све кључне информације циркулишу унутар ових функција, те 
је и мало предузеће довољно способно да испуни и овај „предуслов“ своје 
маркетинг тржишне оријентације.

ЗАКЉУЧАК

Мала предузећа су захваљујући својим карактеристикама показала да 
предстваљају највиталнији и најефикаснији део сваког привредног система 
данас. Свуда у свету, па тако и у Србији, највеће је учешће малих предузећа 
у стварању бруто друштвеног производа, а и највећи део запослених ради 
у малим предузећима. Разлози за то су што она имају висок степен адап-
тивности на промењиве факторе из окружења, висок ниво динамичности 
у раду, могућност брже и боље идентификације циљног тржишта, велику 
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флексибилност у прилагођавању очекивањима потрошача, потенцијал за 
успостављање и одржавање тешњег и дугорочнијег односа са потрошачи-
ма применом различитих модела (маркетинг односа, relationship marketing 
и customer relationship managment), већа могућност за прилагођавање 
(индивидуализирање) сопствене понуде производа/услуга потребама, 
жељама и хтењима потрошача итд. 

Међутим, упркос томе многа од њих не опстају или недовољно дуго 
опстају на тржишту, поготово у тешким економским условима какви су 
данас. Да се то не би дешавало или тачније речено да би се такви случајеви 
смањили, неопходно је да мала предузећа усвоје, примене и развију марке-
тинг тржишну оријентацију. 

Маркетинг тржишна оријентација се неминовно намеће као импера-
тив не само развоја, већ у данашњим економским приликама и опстан-
ка сваког малог предузећа. Данас, она, по неким гледиштима, представља 
јасну синергију оријентације на потрошаче, оријентације на конкуренцију 
и интерфункционалне координације малог предузећа, а све у циљу испо-
ручења супериорне вредности, односно унапређења сатисфакције потро-
шача с једне и стицања тржишне предности и остваривања позитивних 
резултата пословања, с друге стране. 

SUMMARY 
MARKETING - THE MARKET ORIENTATION AS AN 

IMPERATIVE OF SURVIVAL AND DEVELOPMENT OF 
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Small businesses exist in almost all economic sectors. These companies, 
according to economic parameters, have a small volume of business, little equity 
and few employees. It is structurally fit into the commercial space that are not 
covered large enterprises. Small business enterprises for each country and each 
economic system is significant, because they increase the degree and extent of 
use of new resources of an economy with a high degree of flexibility, adaptability, 
and adaptability to new market and other conditions.

In order for small businesses, primarily through the lens of today’s economic 
situation to survive in the market, a secondary term positive economic results 
achieved, it is necessary to adopt and develop marketing market orientation. 
One of the marketing segments of the market orientation includes orientation 
towards primary consumers, which the orientation of the competitors, and 
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interfunctional coordination, according to many economists, is the integrity of 
the market-oriented marketing company. Today, all, especially small businesses, 
need to understand that the market is everything, and that the most important 
and decisive for the success of the company assets by consumers.

The fact that the competitive advantage of small businesses is reflected in the 
speed, flexibility and above all a greater sensitivity to the needs of consumers, 
and in this regard and greater effectiveness and efficiency in meeting the needs 
of consumers, undoubtedly leads to the clear conclusion that small businesses, 
as such, can contribute significantly to development of market economy of 
our country. The same must be given greater attention by creating conditions 
for facilitating and showing the importance of the implementation of market 
orientation as the marketing imperatives of survival and development of small 
enterprises

Keywords: marketing as market orientation, consumers, small businesses, 
survival and development...
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RESUME

Small businesses are due to its characteristics revealed that represented by 
the most vital and effective part of any economic system today. Everywhere 
in the world, including in Serbia, the largest share of small enterprises in the 
creation of gross domestic product, and most of the employees working in small 
businesses. The reasons for this are that they have a high degree of adaptability 
to variable factors in the environment, a high level of dynamism in the work, the 
possibility of faster and better identification of target market, greater flexibility 
in adapting to the expectations of consumers, the potential for establishing 
and maintaining tešnjeg and longer term customer relationships by applying 
different model (relationship marketing, relationship marketing and customer 
relationship management), greater ability to adapt (individualization) with their 
offer of products / services to the needs, wants and desires of consumers .... 

However, despite many of them do not survive long enough or survive in 
the market, especially in difficult economic conditions, what they are today. To 
prevent this from happening, or more precisely, in order to minimize such cases 
it is essential that small businesses adopt, apply and develop the marketing of 
market orientation. 

Marketing as the market orientation inevitably imperative not only 
development, but in today’s economic environment, and survival of every small 
business. Today, she, according to some views, a clear synergy of consumer 
orientation, competitor orientation and interfunctional coordination of small 
business, with the aim of the transfers of superior value and improve customer 
satisfaction, on one hand and gaining market advantage and achieving positive 
business results, with other.

Овај рад је примљен 20.02.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 14.03.2012. године.
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технологије, ризик ценовног и промотивног рата, ризик верти-
калне интеграције, ризик подуговарања, ризик ослањања на мањи 
број великих купаца или експерата, ризик антимонополског уда-
ра, ризик негативне синергије, ризик угрожавања репутације и 
ризик неадекватног корпоративног управљања. Аутори предлажу 
практичан модел управљања ризицима, који инсистира на при-
мени систематског приступа приликом идентификације, анализе, 
праћења и управљачког третирања ризика. 
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УВОД

Динамизам фактора окружења релативизира тренутну позицију 
предузећа и афирмише значај проактивног односа предузећа према 
окружењу и ризицима пословања. О увећању ризика пословања последњих 
деценија најбоље сведоче следећи статистички подаци3. Око 40% компанија 
са листе Fortune 500 из 1970. године је нестало са пословне сцене до 2000. 
године. Међу 10 највећих компанија из 1970. године, само три компаније 
су то и данас.

Глобално пословно окружење врши утицај и притисак на функциони-
сање предузећа преко свеприсутних и врло често котрадикторних трен-
дова. Ту се пре свега мисли на трендове глобализације, либерализације 
економских токова, регионалног повезивања, технолошке и информатич-
ке револуције, повећаног државног интервенционизма у периоду током 
светске финансијске кризе и последичног увећаног страха власника пре-
дузећа по основу судбине либералног капитализма. На микро или гран-
ском нивоу, предузећа трпе повећани притисак од стране мањих и већих, 
домаћих и иностраних конкурената. Овај притисак се огледа кроз убрзану 
хиперконкуренцију, улазак „невидљивих“ конкурената у грану, почетак 
ценовних и промотивних ратова на сатурираним тржиштима, прихватање 
концепта „нула дефеката“ и строгих стандарда квалитета, скраћење жи-
вотног циклуса производа због тренда „потрошачке шизофреније“ и оли-
гополизацију тржишне структуре многих грана као последице „мерџерске 
грознице“. Поред наведених растућих фактора ризика, мала и средња пре-
дузећа су по природи своје величине, животног циклуса и правне форме 
изложени значајном ризику морталитета, нарочито током првих година 
пословања. Ако у анализу додатно уведемо негативне специфичности по-
словног окружења Србије закључујемо да су предузећа у Србији изложена 
значајном броју ризика високог интензитета. 

Фокус овог рада је на анализи специфичних ризика којима су изложе-
на предузећа у Србији. Посебна пажња се посвећује анализи глобалних, 
стратегијских и оперативних ризика пословања. Допринос рада ће бити 
предложени модел за стратегијско управљање ризицима, као систематски 
одговор предузећа на могуће испољавање различитих врста ризика. По-
следично, рад је подељен на пет делова. Први, други и трећи део рада ана-
лизирају могуће глобалне, стратегијске и оперативне ризике, респективно, 

3 Mische, M. (2001): Strategic Renewal: Become a High-Performance Organization, Prentice 
Hall, New Jersey.
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али из актуелне перспективе предузећа која послују у Србији. У четвртом 
делу рада је елабориран апликативни модел за управљање ризицима. По-
следњи део сумира основне закључке рада и предлаже правце будућих ис-
траживања сличних истраживачких тема.    

РИЗИЦИ ГЛОБАЛНОГ И НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА

Под глобалним ризицима се обично мисли на гео-полит-економ-
ске трендове у свету који мање или више пенетрантно делују на економ-
ске субјекте у свим крајевима света. Према америчком Националном 
обавештајном већу4, међународни систем, конструисан после Другог свет-
ског рата, постаће потпуно непрепознатљив до 2025. године, захваљујући 
развоју нових светских сила, снажнијем трансферу богатства и економ-
ске моћи од Запада ка Истоку и растућем утицају недржавних структура 
(религије, невладиних организација, социјалних покрета и региона) у по-
литичком одлучивању. Тренд брже и дубље дисперзије ауторитета и моћи 
на глобалном нивоу ће имплицирати јачање нових глобалних играча, на 
челу са тзв. BRIC (Brasil, Russia, India, China) блоком земаља. Пројекције 
раста за BRIC земље говоре да ће ове четири економије до 2050. године 
достићи бруто домаћи производ седам најразвијенијих земаља света5. 
Иако се пројектује да ће Америка остати најмоћнији светски актер, њена 
релативна снага, чак и у терминима војне моћи, ће донекле бити умањена. 
Трансфер моћи и богатства ка Истоку је условљен неколицином факто-
ра. Прво, очекивани раст цена нафте и других стандардних добара доноси 
и донеће енормни профит земљама Залива и Русији. Друго, нижи трош-
кови пословања упарени са државним стимулацијама за стране инве-
ститоре привлаче у земље Истока огроман број производних и услужних 
компанија. 

Јачање регионализма може довести до настанка три регионална свет-
ска центра: Северне Америке, Европе и Источне Азије6. Регионални кла-
стери ће снажније конкурисати један другом, трудећи се да наметну 
своје глобалне стандарде у области информационе технологије, генетског 

4 US National Intelligence Council (2008): Global Trends 2025 – A Transformed World, 
November 2008, Washington.

5 Kobayashi-Hillary, M. (2007): Building a Future with BRICs: The Next Decade for 
Offshoring, Springer Science.

6 Department for International Development (2009): Building Our Common Future in Sub-
Saharan Africa, DFID and UKaid.
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инжењеринга и другим гранама тзв. „нове економије”. Јачање регионалних 
центара ће отежавати успостављање договора поводом битних глобалних 
стратегијских докумената (на пример, договори у оквиру Светске трго-
винске организације). Постојеће мултилатералне институције (као што 
су Светскa трговинскa организацијa, Светска банка или Међународни 
монетарни фонд), с обзиром да су дизајниране за потпуно другачији гео-
политички миље, имаће проблем да се прилагоде довољно брзо у правцу 
реализације нових мисија у трансформисаном и регионализованом свету.

Ресурси су и даље централна тема међународних интеракција и 
очекивања су да се ништа по том питању неће мењати у средњем року. 
Очекивани економски раст после 2011. године ће наставити да врши при-
тисак на значајан број стратегијских ресурса, пре свега на енергију, воду и 
храну. Као одговор на јаз између брзорастуће тражње и спорорастуће по-
нуде јавља се потреба за коришћењем савременијих технолошких решења. 
У области енергије већ сада је актуелна транзиција од фосилних горива 
ка природном гасу, чистом угљу и обновљивим изворима. Питање је само 
колико дуго ће ова транзиција трајати. Према неким ауторима, нова тех-
нолошка решења у области производње енергије неће моћи да замене 
постојећа решења до краја 2030. године због потребе њиховог техничког 
унапређења и повезано са тим раста исплативости производње обновљиве 
енергије7. Када је реч о води и храни, тражња за овим ресурсима је дирек-
тно условљена темпом демографске спирале. Светска банка процењује да 
ће се број становника на Земљи увећати за додатних 1,2 милијарде људи до 
2030. године, што ће заједно са трендом раста средње класе у многољудним 
земљама света, довести до раста тражње за храном и водом од најмање 
50%. Климатске промене ће овај проблем само додатно продубити, пре све-
га кроз негативни утицај на расположивост пољопривредног земљишта и 
приносе јестивих пољопривредних култура.

Предузећа наведене и друге глобалне ризике узимају као екстерне 
варијабле ризика на које немају утицај. Ове ризике је тешко мерити и гото-
во немогуће предвиђати.  Међутим, то не значи да у свом пословању 
не треба да буду свесни њиховог тренутног интензитета и могућих 
трајекторија деловања у будућности. За предузећа је значајно да сагледају 
дубину и ширину утицаја појединачних глобалних ризика на сопствено 
пословање. На пример, произвођач вештачких ђубрива у Србији мора да 

7 Arvizu. D.E. (2005): Renewable Energy Technology Opportunities – Responding 
to Global Energy Challenges, Beijing International Renewable Energy Conference, 
November 7, 2005.
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сагледа и пројектује утицај цена природног гаса на светском тржишту на 
цену и обим производње азота, као компоненте NPK ђубрива. 

Поред глобалних ризика, екстерна варијабла за предузећа у Србији је 
политички и економски оквир карактеристичан за Србију. Фактори по-
пут политичке и социјалне стабилности директно утичу на кредит рејтинг 
земље, а преко тога на цену капитала за индивидуално предузеће. Такође, 
економска политика Владе у форми монетарне или фискалне политике 
може утицати на инфлацију, ниво пореског оптерећења предузећа или 
девизни курс, као варијабле које имају директан утицај на ниво створене 
вредности за власнике. 

Фактори ризика на глобалном и националном нивоу су варијабле на 
које индивидуално предузеће не може директно утицати. Међутим, нега-
тивно деловање ових фактора ризика се може делимично или потпуно уб-
лажити одређеним стратегијским или финансијским одговорима преду-
зећа. Ми ћемо као свеобухватан превентивни одговор предложити модел 
управљања ризицима, о чему ће бити више речи касније.    

СТРАТЕГИЈСКИ РИЗИЦИ 

Стратегијски ризици се односе на непредвидиве интеракције преду-
зећа са својим конкурентским или гранским окружењем. Прецизније, ови 
ризици су везани за интеракције пословног резултата предузећа са факто-
рима на страни купаца, конкуренције, тржишта и технологије. 

У наставку ћемо издвојити критичне стратегијске ризике из угла пре-
дузећа у Србији и настојати да детаљније елаборирамо њихове практичне 
импликације. Као кључне стратегијске ризике издвајамо следеће:

•	 Ризик предузетничког раста
•	 Ризик застаревања технологије
•	 Ризик ценовног и промотивног рата 
•	 Ризик вертикалне интеграције и подуговарања 
•	 Ризик ослањања на мањи број великих купаца или експерата
•	 Ризик антимонополског удара
•	 Ризик негативне синергије
•	 Ризик угрожавања репутације
•	 Ризик неадекватног корпоративног управљања
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Ризик предузетничког раста. Ризик предузетничког раста се огле-
да кроз могућност појаве кризе лидерства, самосталности, управљања и 
бирократије приликом проласка предузетничке фирме кроз почетне фазе 
животног циклуса8. Прва фаза раста је раст кроз креативност. Предузет-
ник оснива фирму и у почетку га карактерише аутократско лидерство, 
комуникација одозго-надоле, пословање обилује импровизацијама, врло 
тешко се долази до потребног капитала из екстерних извора због одсуства 
профитабилне историје и ниског кредитог рејтинга. Предузеће и поред 
свих проблема расте, процеси постају комплекснији и јавља се потреба за 
квалитетном менаџерском структуром. Другим речима, ова фаза раста се 
завршава кризом лидерства. Друга фаза је раст кроз лидерство. Предузет-
ник постаје и лидер и менаџер, окреће се ка дефинисању битних процеса и 
процедура, увиђа значај одабира правих људи, јер схвата да постоји дефи-
цит знања у фирми, почиње да трпи притисак извршних нивоа који траже 
више ауторитета и одговорности. Предузетник схвата да не може да ура-
ди све сам и настаје криза самосталности или тзв. „парализа од анализа“. 
Трећа фаза је раст кроз делегирање, која подразумева децентрализацију 
ауторитета и одговорности на ниже хијерархијске нивое. Предузетни-
ку остаје више времена за бављење стратегијским питањима и даљим 
ширењем бизниса. По први пут се јавља страх предузетника да не кон-
тролише и не координира бизнис на прави начин, што су симптоми 
кризе управљања. Предузетник улази у наредни фазу, фазу раста кроз 
координацију. Усмерава пажњу на организационо структурирање дело-
ва предузећа и увођење система планирања, мониторинга и контроле. То 
за последицу има експоненцијални раст папирологије, односно настанак 
кризе бирократије. Следећа фаза раста је раст кроз кооперацију. Предузеће 
је достигло средњу величину и јавља се проблем одсуства флексибилности 
у реаговању на спољне импулсе. Могући одговор је стварање пројектних 
тимова који ће решавати постојеће или антиципиране проблеме. 

Претходно описан модел предузетничког раста сликовито описује ри-
зике са којима се предузетник суочава у раним фазама животног циклу-
са предузећа, при чему се јасно указује на могуће стратегијске одговоре 
предузећа на појаву специфичних криза. Крајњи циљ предузетника је 
стварање успешног и стабилног предузећа, као резултат транзиције пре-
дузетничке у менаџерску фирму. Тада предузетник има на располагању 
неколико стратегијских опција: зауставити даљи раст и развој фирме и 
штитити постојећи тржишни удео, продати постојећу фирму, ући у стра-

8 Kuratko, D.F. & Welsch, H.P. (2003): Strategic entrepreneurial growth, South-
Western College Pub; 2 edition.
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тегијско партнерство са другим предузећима, и даље водити растући биз-
нис, повући се и пустити друге да управљају. Уколико предузеће у Србији 
настави да послује под истим власником као кључно питање се поставља 
обезбеђење додатног контигента квалитетних менаџера. Пракса је показа-
ла да је квалитетан менаџерски кадар један од најдефицитарнијих ресурса 
у Србији.    

Ризик застаревања технологије. Многа предузећа у Србији већ у са-
мом старту касне два или три технолошка циклуса за водећим предузећима 
у грани у свету. Разлози су пре свега на страни дефицита финансијских 
средстава за куповину најсавременијих технолошких решења и у случају 
да то не представља проблем, немогућност трансфера високих трошкова 
технологије на купце са ниском или осредњом куповном моћи у Србији 
или региону. Са приближавањем Европској унији захтеви за технолошким 
унапређењем значајно расту, пре свега као последица заштите животне 
средине9. Многа производна предузећа ће морати унапред да укалкулишу 
трошкове куповине савременијих технолошких решења не само у области 
производње, већ и у области чувања и одлагања опасних материја. Ови 
трошкови код значајног броја предузећа могу условити обуставу даљег 
пословања. 

Ризик ценовног и промотивног рата. У условима успоравања еко-
номске динамике и уласка многих грана у фазу сатурације или опадања, 
може се очекивати појачани интензитет конкурентске утакмице. Врло јед-
ноставно, исти број играча се бори за тржишну позицију на стагнирајућем 
или опадајућем тржишном простору. У таквим околностима, многи тр-
жишни актери могу посегнути за инструментима нелојалне конкуренције, 
као што је дампинговање цена или улазак у агресивне промотивне кам-
пање. Резултат прихватања ове борбе јесте исцрпљивање конкурената и 
профитирање купаца. Наравно, овај модел не мора бити присутан у слу-
чајевима када је предузеће оријентисано на ужу тржишну нишу у оквиру 
које нема конкуренцију. 

Ризик вертикалне интеграције и подуговарања. Предност вертикал-
не интеграције лежи у могућности контроле свих битних фаза репроду-
кционог ланца, снажнији утицај на квалитет финалног производа и мо-
гућност уштеде на инпутима због адекватније контроле цене. На страни 
интеграције ланца вредности опција може бити квази-интеграција у фор-

9 European Parliament (2004): Directive 2004/35/CE of the European Parliament 
and of the eU Council of 21 april 2004 – on environmental liability with regard 
to the prevention and remedying of environmental damage.
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ми заједничких пројеката или стратегијских алијанси. Ризик вертикалне 
интеграције предузећа се огледа у паду флексибилности због превелике 
концентрације финансија у један вертикални бизнис. Наиме, резултат 
вертикалне интеграције могу бити агломерирани капацитети у условима 
нестабилне тражње за финалним производом. Претпоставимо да је преду-
зеће уложило значајну суму новца у производњу концентрованог фосфата 
као инпута за производњу вештачког ђубрива. У случају пада тражње за 
вештачким ђубривом као финалним производом јавља се проблем неиск-
оришћених капацитета за производњу фосфата. 

Због наведеног разлога предузећа у Србији треба пажљиво да решавају 
дилему: сам производити вс. подуговорити и да последично пажљиво ло-
цирају своје предузеће на континууму од чисте интеграције до потпуног 
подуговарања. Подуговарање ће имати смисла уколико друго предузеће 
нешто производи јефтиније и квалитетније, уколико желимо да се фоку-
сирамо само на наше језгро компетентности, уколико желимо да елимини-
шемо ризик застаревања наше технологије и уколико желимо да задржимо 
флексибилност у обављају одређене фазе репродукционог ланца. Кључна 
опасност подуговарања је појава моралног хазарда, односно да нас послов-
ни партнер „вара“ због одсуства наше експертизе у бизнису којим се оно 
бави. 

Ризик ослањања на мањи број великих купаца или експерата. Пре-
дузећа обично велики део прихода црпе из трансакција са мањим бројем 
значајних купаца. Парето правило каже да се 80% прихода ствара у тран-
сакцијама са великим купцима који бројчано чине 20% укупног броја ку-
паца. У оваквим ситуацијама је ризик финансијског удара услед одласка 
великог купца стално присутан. Који су могући одговори предузећа на овај 
фактор ризика? Свакако конзистентна испорука супериорне пропозиције 
вредности купцу по јединици уложеног новца у односу на конкуренцију, 
која задовољног купца трансформише у лојалног купца. 

Сличан ризик се јавља на страни запослених радника у предузећу. 
Врло често континуитет пословања предузећа зависи од знања и експер-
тизе једног радника. На пример, успех продаје мале књижаре може зави-
сити од промотивних способности и личних контаката једног радника. То 
је опасно за предузеће из најмање два разлога. Прво, одласком тог радника 
из предузећа зауставља се, макар привремено, пословна активност пре-
дузећа са свим повезаним финансијским импликацијама. Друго, јавља се 
реална опасност да одлазећи радник оснује своју фирму која ће преузети 
део тржишта у кратком року. Одговор на ову врсту ризика је адекватна 
методологија за управљање људским ресурсима која ће инсистирати на 



139

СТР.  131-149

задржавању талената у самом предузећу. Осим тога, власници предузећа 
треба да умање ризик ослањања на једног експерта формирањем пројект-
них тимова и разменом знања унутар њих.   

Ризик антимонополског удара. Ризик антимонополског удара може 
постати актуелан код великих предузећа у случају када расту методама 
екстерног раста. По нашем Закону о заштити конкуренције10, држава ће 
реаговати у случају прекомерне концентрације, злоупотребе доминантног 
положаја на тржишту и картелског договарања. Предвиђене казне су дра-
конске и могу износити и до 10% од оствареног годишњег прихода. 

Ризик негативне синергије. Ова врста ризика се јавља у случају стра-
тегијских партнерстава и екстерног раста у форми мерџера и аквизиција. 
Ризик се може односити и на предузеће преузимаоца и на предузеће мету 
преузимања. Дугорочне студије које су пратиле ефекте мерџера и аквизи-
ција указују на могућност појаве негативне синергије. Наиме, према јед-
ном извору 60% преузимаоца има лошије перформансе од својих конкуре-
ната из гране, док је њихов просечан принос три године након трансакције 
-4%11. Као резултат значајног броја неуспешних трансакција мерџера и 
аквизиција данас смо сведоци обрнутих трансакција, као што су продаја 
делова предузећа, осамостаљивање делова, дезинвестирање из неперспек-
тивних бизниса и слично. Овај ризик се може умањити пажљивим избо-
ром стратегијских партнера и свеобухватнијом проценом вредности пре-
дузећа мете.   

Ризик угрожавања репутације. Овај ризик настаје паралелно са 
грађењем репутације предузећа. У питању је ризик који настаје услед до-
гађаја са негативним публицитетом који се везује за конкретно предузеће. 
На пример, грађевинско предузеће долази у фокус јавности због продаје 
истих станова више пута различитим купцима. Једна оваква информација 
може уништити будућност компаније, без обзира да ли је истинита или 
измишљена од стране конкурената. Изградња репутације је тежак и муко-
трпан процес, док је нарушавање репутације стално присутан ризик који 
се може лако и брзо активирати.

Ризик неадекватног корпоративног управљања. Овај ризик се 
испољава услед неадекватног избора модела корпоративног управљања или 

10 Влада Републике Србије (2009): Закон о заштити конкуренције Републике Србије, 
Службени гласник РЦ бр.51

11 Weston, J.f. & Weaver, S.C. (2001): Mergers and Acquisitions, McGraw-Hill, New York, 
str. 93-116.



140

Д. Лончар, С. ФиЛиповић анаЛиЗа поСЛовниХ риЗиКа и прЕДЛоГ...

неадекватне примене добро изабраног модела корпоративног управљања. 
Најчешћи проблем лежи у чињеници да средња предузећа у транзицији 
од малих ка великим предузећима не поштују принципе добре пословне 
праксе и корпоративног управљања. То се пре свега односи на морални 
хазард и опортунистичко понашање менаџера. Понашање менаџера које 
није у интересу власника се испољава кроз неадекватно финансијско 
извештавање, злоупотребу активе предузећа, формирање скривених оба-
веза и улазак у трансакције са диспропорционално високим ризиком12. 
Могући одговор власника треба да буде увођење етичког кодекса и кодекса 
корпоративног управљања и мониторинга њихове примене у пракси.

ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ  

Оперативни ризици се односе на могуће проблеме у финансирању и 
имплементацији дневних оперативних активности у предузећу. Каракте-
ристични оперативни ризици у пословању предузећа у Србији могу бити: 

•	 ризик пада ликвидности,
•	 ризик превара од стране запослених и 
•	 ризик заустављања пословног процеса услед техничког пропуста. 

Ризик пада ликвидности. Ризик пада ликвидности код предузећа у 
Србији је често последица лоше наплате потраживања, лоше преговарач-
ке позиције према добављачима, лошег пласмана и нагомиланих залиха, 
прегрејаног инвестирања у раст, неусклађене рочности између токова фи-
нансирања и токова инвестирања и превелике задужености предузећа. 

Посебну пажњу у актуелном пословном амбијенту заслужује ризик на-
плате потраживања. Овај ризик постаје деструктиван са приближавањем 
односа дуга и дискреционог дохотка великих купаца јединици. Тада рас-
те наш кредитни ризик као продаваца. За сврху мерења кредитног ризи-
ка појединачних купаца врло користан показатељ може бити CLE racio 
(Consumer Leverage Exposure)13. Овај показатељ говори о проценту у којем 
је резултат нашег предузећа изложен кредитном ризику због ненаплаћених 
потраживања. Кључно питање је како умањити ризик кредитирања купа-

12 Gompers, P.A., Ishti, J.L. & Metrick, A. (2003): Corporate Governance and Equity Prices, 
Quarterly Journal of Economics, 118, No. 1, str. 107-155.

13 Jarvis W. & MacMillan C. (2009): How Exposed is Your Business to Consumer Leverage?, 
www.hbr.org.
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ца. Могући стратегијски и тактички одговори на ово питање су приказани 
у Табели 1.

Табела 1: Како умањити ризик кредитирања купаца

Стратегија продаје
Фокусирати се на купце са бољим кредитним рејтингом 

(траде-офф продаја-ликвидност)
Диверсификовати базу купаца и базу прихода

Тактика продаје

Понудити попуст купцима који плаћају готовином
Повећати цене за купце који купују на кредит

Награђивати продајну оперативу за обим продаје за 
готовину

Смањити трајање кредитног периода
Проценити могућност наплате аванса

Корекција бруто профита

Умањити трошкове производа који се доминантно продају 
на кредит

Урадити стрес модел утицаја дефолтирања на укупне 
пословне перформансе

Корекција оперативног 
профита

Повећати резерву ликвидности у случају дефолтирања 
осетљивих категорија купаца који купују на кредит

Смањити период наплате потраживања

Извор: Jarvis W. & MacMillan C. (2009): How Exposed is Your Business to Con-
sumer Leverage?, www.hbr.org.

Ризик превара од стране запослених. Овај ризик је увек присутан 
код малих и средњих предузећа, која немају добар систем контроле фи-
нансијских и оперативних индикатора пословања. Најопасније за опста-
нак предузећа су оне преваре које имају ниску вероватноћу појављивања, 
али које у случају појављивања могу угрозити опстанак предузећа. Доњи 
приказ указује на најфреквентније преваре од стране запослених које су 
мапиране према дубини утицаја и вероватноћи појављивања. Одговор на 
појаву ових ризика је увођење транспарентног система контроле подржа-
ног информационом технологијом, као и дефинисање прецизних проце-
дура, политика и правила унутар предузећа. 
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Слика 1: Мапа ризика преваре

Извор: Ignatius A. (2009): The Trouble with Risk, Harvard Business Review, 
October 2009. 

Ризик заустављања пословног процеса. Могуће манифестације овог 
типа ризика су: механички квар на машини, настанак уског грла због за-
каснеле или неадекватне структуре набавке или отказивање јединственог 
информационог система у предузећу. Могућа решења су јасне процедуре, 
политике и правила, јасна подела надлежности и одговорности, улагање у 
тренинг и обуку запослених поводом коришћења нових машина или со-
фтвера, прописивање пенала за запослене за непоштовање процедура, ку-
повина редундантних софтверских система у случају отказивања основ-
ног протокола, као и конституисање и поштовање BCM (Business Continuity 
Management) процедура.  

ПРЕДЛОЖЕНИ МОДЕЛ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Управљање претходно наведеним категоријама ризика захтева сис-
тематичан приступ. У овом делу ћемо предложити и елаборирати модел 
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за управљање ризицима који може бити користан за предузећа у Србији. 
Суштина модела је у итеративном третирању ризика кроз шест каракте-
ристичних фаза (видети Слику 2). 

Слика 2: Модел управљања ризиком

Извор: Аутори 

Корак 1. Први корак је идентификовање ризика. Некада је ризике теш-
ко идентификовати због идиосинкразије запослених или због одређених 
субкултурних баријера у предузећу. На пример, менаџер стратегијске по-
словне јединице може прећуткивати ризике у оквиру свог организационог 
дела због конкуренције за буџет на нивоу компаније. Посебну пажњу треба 
посветити ризицима са ниском вероватноћом појављивања и потенцијал-
но снажним негативним дејством (тзв. “црни лабудови”). 

Корак 2. У другом кораку, након идентификовања листе могућих ри-
зика, треба донети одлуку које ризике треба третирати одговарајућим 
управљачким инструментима. Фокус управљачких активности треба 
да буде само на критичним ризицима (на пример, то могу бити валутни 
ризик, релевантни оперативни ризик или ценовни ризик). Врло је важ-
но нагласити да нису сви ризици a priori негативног дејства, односно да 
највећи број ризика може бити посматран као потенцијална пословна 
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могућност. То што цена нафте варира може бити ризик, али и могућност, 
ако одговарајућим дериватним инструментима можемо зарадити на 
варијацијама цене.

Корак 3. У трећем кораку потребно је дефинисати капацитет предузећа 
за преузимање ризика. На пример, столарска радионица са десет запосле-
них добија упит да произведе намештај по мери за хотел са стотину соба. 
Кључно питање које власник радионице треба да постави јесте до које 
границе он као власник предузећа може да поднесе ризик ненаплаћених 
потраживања. Другим речима, који максимални ниво обртних средстава 
може власник малог предузећа „заробити“ у једном овако великом послу? 
При томе, власник предузећа да би уопште добио један овакав посао мора 
да пружи клијенту одређене кредитне услове. Како наћи баланс између 
превеликог осигурања новчаног тока и преузимања екстремног кредит-
ног ризика? Одговор на ово питање захтева анализу ризика помоћу раз-
личитих мерила. У том смислу од велике користи може бити анализа 
вероватноће појаве нежељеног догађаја и интензитета његовог деловања 
помоћу Monte Carlo симулације и CFaR мерила (Cash-Flow-at-Risk). 

Korak 4. У четвртом кораку се захтева увођење систематског приступа 
управљању ризицима. Наиме, управљање ризицима не треба схватити као 
вежбу експерта која се повремено спроводи, већ као стабилни део орга-
низационе културе и структуре предузећа. Управљањем ризицима може 
да се доминанто бави CRO (Chief Risk Officer), али је идеална ситуација 
да сви менаџери сагледавају ризик у домену свог пословања и предлажу 
управљачке активности. То је нарочито важно код инвестиционих (ана-
лиза ризика на нивоу инвестиционих пројеката), комерцијалних (набавка, 
продаја, одређивање цена), оперативних (могући прекиди оперативних 
процеса, угрожавање стандарда квалитета) и финансијских одлука (струк-
тура финансирања, цена капитала). 

Систематска анализа ризика захтева квалитативну и квантита-
тивну анализу ризика. Квалитативна анализа ризика подразумева 
идентификовање природе ризика (који тип ризика је у питању), тајминга 
ризика (каква је динамика испољавања ефеката ризика), вероватноће 
појављивања (колико је вероватно да ће се ефекти ризика испољити) и ин-
тензитета могућег утицаја (колико продоран може бити утицај ризика у 
случају испољавања). За ту намену се врло често предлаже FMEA модел 
(Failure Mode and Effect Analysis). Множењем три критична параметра ри-
зика добијамо ранг ризика (risk priority number), који је основа дефинисања 
значаја појединих фактора ризика и пажње која ће им се посветити у по-
гледу управљачких одговора. Пример примене FMEA модела је дат у Та-
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бели 2. Јасно је из овог приказа да у конкретном случају највећу пажњу 
заслужује ризик продужења рока завршетка пројекта.

Табела 2: Примена FMEA модела

Извор: Аутори 

Квантитативна анализа ризика има за циљ да изведе профил битних 
ризика предузећа, користећи теорију вероватноће, односно симулационе 
методе14.

Корак 5. Након анализе профила битних ризика следи припрема кон-
тигентних одговора на могућа испољавања битних ризика. Идеја ове фазе 
је креирање плана одговора на ризике (risk response plan). Могућа форма 
плана одговора на ризике је дата на доњем приказу.

Табела 3: Пример плана одговора на ризике

Извор: Аутори 

У сагледавању могућих одговора на испољене ризике кључно питање 
јесте да ли ићи на превенцију деловања ризика или на трошковну амор-

14 Више о овим методама видети у: Лончар, Д. (2007): Теоријски модели за вредновање 
реалних опција: преглед, критички осврт и перспектива, Економика предузећа, Број 
78/2007, Новембар – Децембар 2007, стране 283-292.
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тизацију ефеката ризика у случају испољавања. Слободно можемо рећи да 
избор једне од опција зависи од стратегијске и финансијске (cost-benefit) 
анализе. 

Корак 6. Последња фаза предложеног модела односи се на прила-
гођавање организације предузећа потреби систематског и ефикасног уп-
рављања ризицима. Велики проблем у заокруживању овог процеса могу 
представљати унутар-организационе разлике у третирању ризика, као и 
разлике у временском и просторном хоризонту различитих управљачких 
функција. 

Систематско управљање ризицима захтева постојање једног оваквог 
модела, који на логички-конзистентан начин идентификује, анализира, 
прати ризике и припрема могуће одговоре на њихово испољавање. Врло је 
важно нагласити да битан део овог модела треба да буду активности доку-
ментовања искустава из прошлости поводом управљања раније испоље-
ним ризицима, јер се на тај начин обогаћује база организационог знања 
предузећа. 

ЗАКЉУЧАК

Анализом глобалних, стратегијских и оперативних ризика, којима су 
изложена предузећа у Србији, идентификована је потреба за проактивним 
и систематизованим приступом управљању ризицима. У раду је предло-
жен модел за управљање ризицима, чије користи могу бити вишеструке. 

Прво, примена наведеног модела може унапредити перформансе пре-
дузећа у смислу избегавања трошковних и временских прекорачења на 
пројектима, смањивања ванредних трошкова и целисходнијег одлучи-
вања топ менаџмента.

Друго, модел подиже ниво разумевања ризика кроз изградњу критич-
нијег и реалнијег става према релевантним ризицима, узајамно разуме-
вање капацитета предузећа да преузме ризик и увођење перманентне сис-
тематске анализе ризика.

Треће, унапређује се систем планирања. Наиме, модел захтева пред-
виђање дубине и ширине релевантних ризика, сагледавање унакрсних ри-
зика који тангирају више делова предузећа истовремено, као и формирање 
контигентних планова на различитим нивоима предузећа. 
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Четврто, стимулише се отворена комуникација унутар предузећа у 
вези битних ризика и критичко размишљање у вези већ преузетих ризи-
ка. У том процесу значајну улогу имају стандардни извештаји о ризицима, 
који се састављају у редовним временским размацима. Крајњи резултат 
отворене дискусије је психолошко прихватање комплексности пословања 
међу свим актерима у предузећу и изградња конструктивног скептицизма 
према неаргументованим оптимистичним пословним пројекцијама.

Пето, систематско управљање ризицима захтева учење на бази иску-
ства из прошлости. Наиме, овај модел захтева чување искуства у бази ор-
ганизационог знања, што представља основу прилагођавања критичних 
процедура и политика у предузећу које су се показале неадекватним у тре-
тирању ризика пословања.

Коначно, унапређује се систем мониторинга и контроле. Циљ моде-
ла је да се реагује на време при појави ризика, да се процедуре реаговања 
конзистентно примењују и да се планови одговора на ризике константно 
ажурирају.

Анализирана тема истраживања отвара читав низ повезаних истра-
живачких питања, која могу бити предмет анализе у будућности. Једна од 
интересантних тема којом ће се аутори рада подробније бавити у будућ-
ности је анализа конкретних хеџинг алата за појединачне ставке ризика. 
Рецимо, може нас занимати како се и да ли се конкретно предузеће у Ср-
бији може заштити од валутног ризика применом дериватних инструме-
ната. Друга релевантна тема јесте анализа корелације између примењених 
процеса управљања ризицима и нивоа створене вредности за власнике. 
Трећа интересантна тема је дубља анализа глобалних ризика у сектору 
пољопривреде и енергетике и њихове импликације на поједине привредне 
секторе у Србији.  

SUMMARY 
ANALYSIS OF BUSINESS RISKS AND PROPOSITION 

OF THE IMPROVED RISK MANAGEMENT MODEL: THE 
PERSPECTIVE OF COMPANIES IN SERBIA

The paper aims to analyse the risk management issues from the perspective 
of companies doing business in Serbia. The authors explore the characteristic 
types of risks and the way they are manifested in practice. Attention is given 
to global and operating risks, but the focus of analysis is on strategic risks, 
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including entrepreneurial growth risks, risk of technology obscolescence, risk 
of price and promotional war, vertical integration risk, outsourcing risk, risk of 
relying on a smal number of large buyers or experts, antimonopoly risk, risk of 
negative synergy, reputation risk, and corporate governance risk. The authors 
recommend applicable risk management model, which insists on systematic 
approcah to identification, analysis, monitoring, and managing the risks.

Key words: risk, risk management, globalisation, investments, strategy, 
model.
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RESSUME

The focus of this paper is on analysis of specific risks faced by the companies 
in Serbia. Special attention is devoted to the analysis of global, strategic and 
operational risks. 

Global risks usually refer to geopolitical and economic trends in the world 
that might have negative impact on economic agents in all parts of the world. 

Strategic risks are related to the interaction of the business results of a 
company with the factors on the side of customers, competitors, market and 
technology. Тhe critical strategic risks from the perspective of companies in 
Serbia аре: risk of entrepreneurial growth, risk of technology obsolescence, рisk 
of price and promotional wars, risk of vertical integration and outsourcing, 
risk of relying on a small number of large customers or experts, risk of being 
proclaimed a monopolist, risk of negative synergies, risk of negative reputation 
and risk of inadequate corporate governance model.

Operational risks relate to potential problems in funding and implementation 
of daily operations of the company. Typical operational risks of companies doing 
business in Serbia are: liquidity risk, fraud risk and the risk of stopping the 
business process due to technical failures. 

Analysis of global, strategic and operational risks, from the perspective of 
companies doing business in Serbia, has identified the need for proactive and 
systematized approach to risk management. Contribution of the paper will be 
the proposed model for strategic risk management as a systematic response of 
the company to possible manifestation of various types of risks.

Овај рад је примљен 13.12.2011. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 2012. године.
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СТРАТЕГИЈА САЈМОВА У СИСТЕМУ 
ИНТЕГРИСАНИХ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИЈА

САЖЕТАК: Сајмови су јединствен метод продаје, 
промоције и комуникације предузећа са тржиштем. 
Неопходно је упоредити карактеристике сајмова са 
осталим инструментима у систему интегрисане маркетинг 
комуникације како би се дефинисале стратешке предности 
које сајмови нуде потенцијалним излагачима. Наиме, 
највећи ефекат сајмови постижу у комбинацији са 
осталим инструментима комуникацијског микса који су 
на располагању предузећу. Сајам је јединствен по томе 
што је принцип интегрисаног маркетинг комуницирања, 
применљив, јер је јединствен инструмент који на неколико 
дана окупи цело тржиште – купце, продавце и конкуренцију, 
као и могућност остварења непосредног контакта са великим 
бројем доносиоца одлука.

Кључне речи: сајмови, стратегија, интегрисане маркетинг 
комуникације...

УВОД

Актуелна фаза развоја светске привреде, представља прелаз из ин-
дустријског друштва према економији која се темељи на знању. Савреме-
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ни привредни токови налазе своје развојне импулсе у идејама и инфор-
мацијама. У таквом глобалном окружењу, успешна су она предузећа која 
унутар себе и према окружењу развијају способност да брзо уче и користе 
расположиве ресурсе како би створили иновативне производе и услуге. С 
друге стране, никада на слободном тржишту није владала таква конкурен-
ција као данас у време транзиције, власничке трансформације и других 
великих промена са којима се сусреће савремено друштво.

Чињеница је да све више предузећа постаје свесно да је однос према 
потрошачима веома важан и да интегрисане маркетинг комуникације 
имају стратешки значај за развој предузећа. Уосталом, тешко да може и 
опстати предузеће које нема стратешки приступ комуницирању са пот-
рошачима. Усмереност на потрошаче добија на интензитету кроз концепт 
интегрисаних маркетинг комуникација наступом предузећа на сајму.

Сајмови данас представљају тржишне институције које, такође омо-
гућавају стратешки интегрисани приступ у односу са својим пословним 
партнерима – предузећима, коректан однос који подразумева јединствен 
приступ у остваривању интереса и сајмова и предузећа.

ПРЕТПОСТАВКЕ СТРАТЕГИЈЕ УСПЕШНОГ НАСТУПА

Избор сајма

Основни циљ предузећа је да изабере сајам чији профил посетилаца 
одговара његовом циљном тржишту. За одговарајући избор сајма, потреб-
но је адекватно сазнање о квалитету посетилаца, времену одржавања сај-
ма, локацији и трошковима наступа.

Предности излагања на сајму:
•	 предузеће излагањем на сајму може приказати низ својих произво-

да, на основу којих се посетиоци могу непосредно уверити у њихо-
ве употребне вредности и компаративне предности;

•	 трошак наступа по једном посетиоцу на сајму је веома низак, нижи 
од било ког другог инструмента маркетинг комуницирања;

•	 лансирање, демонстрација или дегустација нових производа је да-
леко јефтинији и ефикаснији начин у односу на друге инструменте 
комуницирања;
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•	 сајмови су изузетна прилика за маркетинг истраживања, за нове 
производе и њихове тржишне позиције као и дејства и реакције 
конкуренције;

•	 велике могућности за освајање нових тржишта, а такође и продор 
на инострана тржишта;

•	 велико интересовање штампаних и електронских медија, и могућ-
ност остварења добре комуникације;

•	 сусрет у веома кратком року са људима од угледа и утицаја за развој 
предузећа;

•	 могућност разговора са свим посетиоцима сајма;
•	 интернационални сајмови омогућавају сусрет са свим релевантним 

иностраним предузећима и значајним личностима;
•	 сусрет продаваца и купаца на „неутралном терену“ и могућност ку-

пца да се информише, као и да упореди производе и конкуренцију 
и др.

За развој адекватне стратегије наступа, веома је важно извршити пра-
вилан одабир сајма и покрити тржиште за које је предузеће заинтересо-
вано. Погрешан је принцип учествовања на сајму зато што су присутни и 
други или што нам се одређени сајам лично допада.

Комуникацијска стратегија

Изабрана комуникацијска стратегија мора бити усклађена са дефини-
саним циљевима наступа на сајму. Циљеви такође морају бити део кому-
никацијске стратегије.

Живимо у времену које се с правом назива информациона ера, приступ 
великом броју информација много је већи него раније, различите публика-
ције, штампани и електронски медији, средства брзог електронског прото-
ка информација постали су саставни делови комуницирања предузећа са 
тржиштем. Имајући у виду јасно дефинисано циљно тржиште и задатак да 
се идентификују потенцијални купци, потребно је да предузеће истражи 
и препозна све комуникацијске активности пре, за време и након сајма.
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Комуникацијске активности пре отварања сајма

Циљ комуникацијских активности пре наступа на сајму јесте повећање 
ефикасности инвестиције. Стручни део наступа, као што су конгреси, кон-
ференције и стручни семинари, скоро у потпуности зависе од активности 
пре наступа на сајму, јер на такве догађаје неће доћи обични посетиоци 
сајма. На основу комуникацијских сазнања многа домаћа предузећа имају 
традиционални приступ комуникацијским активностима, који се огледа у 
томе да је организатор дужан да посетиоце привуче да посете сајам. Ова-
кав приступ је делимично тачан, јер нико не гарантује да ће посетиоци 
доћи управо на наш штанд, а не на штанд конкуренције. Привлачење ква-
литетних посетилаца на штанд основни је посао излагача.

График 1. Најефикаснији инструменти маркетинг комуницирања за 
привлачење посетилаца на сајам

Лични позив
28,0%

Е-пошта и 
Директна 

пошта
16,0%

Пропагандни 
подстицаји

12,0%

Спонзорство
11,0%

Публицитет
14,0%

Економска 
пропаганда

19,0%
 

Извор: Резултати анкетирања излагача активностима привлачења 
посетилаца, које је спроведено за потребе овог рада, на „Међународном 
пољопривредном сајму“ одржаном у Новом Саду од 14. до 21. маја 2011., 

методом испитивања (попуњавање анкетног упитника) на узорку од 50 
излагача.

Како 28% анкетираних домаћих предузећа предузима комуникацијс-
ке активности за привлачење посетилаца на сајам путем личног позива 
купцу, може се закључити да је лични позив купцу највише коришћен у 
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нашој земљи и да домаћа предузећа сматрају да је најефикаснији за при-
влачење квалификованих стручних посетилаца на сајам. Такође се може 
закључити на основу високог процента који сматрају да је економска про-
паганда 19%, Е-пошта и директна пошта 16%, публицитет 14%, пропаганд-
ни подстицаји 12%, и др, веома важна за привлачење посетилаца на сајам, 
те да је стратешка интеграција инструмената маркетинг комуницирања за 
привлачење посетилаца на сајам најбоља гаранција успеха.

Овим истраживањем је потребно открити, које су то активности које 
је потребно предузети за привлачење посетилаца да дођу на сајам и посете 
штанд предузећа. Дакле, потребно је решити проблем међусобне комуни-
кације пре отварања сајма између предузећа и његових купаца и потен-
цијалних купаца. Да би смо решили проблем међусобне комуникације пре 
отварања сајма потребно је да предузеће шаље поруке:

•	 веровања у предузеће и његове могућности задовољења потреба 
потрошача,

•	 једноставна порука шта се нуди потрошачима на сајму,
•	 дочаравање искуства које ће потрошачи доживети када виде про-

извод на сајму,
•	 позитивна сведочанства и препоруке потрошача, јер искуства са 

предузећем и производима предузећа имају огроман утицај на дру-
ге потрошаче,

•	 приказ остварења предузећа и напори који се улажу за остварење 
интереса потрошача,

•	 непрекидна комуникација и стварање осећаја сигурности код пот-
рошача за предузећа и његове производе.

Истраживањем је потребно установити која је то стратешки оптимал-
на комбинација инструмената маркетинг комуницирања (лични позив 
купцу, економска пропаганда, директни маркетинг, публицитет и др.) за 
привлачење купаца и потенцијалних купаца да посете штанд предузећа.

Комуникацијске активности у току трајања сајма

Да би предузеће привукло посетиоце на штанд потребно је да им пос-
вети пажњу, на начин који ће омогућити сваком купцу да доживи једин-
ствено позитивно искуство у комуникацији са предузећем. Потребно је 
пронаћи информације које ће бити прилагођене купцу, његовим потре-
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бама и интересовањима, које ће привући његову пажњу да посети штанд 
предузећа. 

Избор активности у току сајма би требао да буде одраз циљева које је 
предузеће поставило за учешће на сајму. Веома важно за добру комуника-
цију у току сајма јесте реализација постављеног циља комуникације, од-
носно анимирање посетилаца или одређене групе посетилаца да посете 
штанд предузећа. Доласком посетилаца на штанд начин комуницирања се 
мења у ненаметљиво преношење имиџа и порука предузећа.

Успостављање односа међусобног разумевања и успешне комуника-
ције између предузећа које жели да својим информацијама непосредно 
утиче не ставове и понашање купаца и потенцијалних купаца је кључни 
однос који ће отклонити многе препреке или дилеме које се могу појавити. 
Тиме ће предузеће стећи кредибилитет, превазићи неспоразуме и контро-
лисати процес непосредне комуникације.

Комуникацијске активности после сајма

Након завршетка сајма комуникација предузећа са купцима и потен-
цијалним купцима, као и са јавношћу не престаје. Потребне су многе ак-
тивности након сајма како би комуникацијска стратегија била успешно 
завршена и постигнути циљеви наступа предузећа.

У комуникацијске активности после сајма између осталог спадају:
•	 Посете купцима и потенцијалним купцима
•	 Достављање комплетног информативног материјала
•	 Позиви да се посете објекти наведени као референце
•	 Понуде и специјални захтеви купаца
•	 Извештаји за штампане и електронске медије
•	 Одржавање публицитета и др.

Комуникацијске активности после сајма имају за циљ да се анализира 
извештај организатора о броју, профилу, стручности и географској при-
падности посетилаца, колики је број и који тип посетилаца је привукао 
наступ предузећа, колико је процентуално повећана продаја и како је пре-
дузеће искористило све инструменте комуникације, као и да остварену ус-
пешну комуникацију претвори у реалну продају након сајма.
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Улога менаџерског тима сајма

Задатак руководећег менаџера сајма је да од људи са којима располаже 
оформи тим који ће испунити зацртане циљеве. Осим стручних знања не-
опходних за обављање посла, чланови тима треба да поседују особине које 
ће омогућити да тим као група људи са различитим личним карактерис-
тикама и склоностима делује складно и ефикасно. Фактори које менаџер 
треба узети у обзир за одабир тима за реализацију пројекта су: претходно 
искуство у тимском раду, претходно радно искуство, комуникативност, 
спремност да се преузме одговорност, самопоуздање итд.

Успешан и ефикасан тим карактерише јасан циљ и правац деловања, 
јединство, међусобна везаност и подршка међу члановима тима да би 
пројекат наступа на сајму и његова реализација били успешни.

Дефинисање неопходних финансијских средстава за 
реализацију пројекта наступа на сајму

Као и код свих других инструмената маркетинг комуницирања, тако 
и код пројекта наступа предузећа на сајму неопходно је дефинисање по-
требних финансијских средстава за његову реализацију. Како би наступ 
на сајму био трошковно ефикасан и постигнути циљеви наступа, потребно 
је детаљно дефинисање свих релевантних трошкова наступа, њихово до-
следно трошење и контрола.

Неколико предуслова за успешан и позитиван резултат за реализацију 
пројекта наступа:

•	 обрачун свих релевантних трошкова: финансијских и трошкова 
персонала; трошкови осталих инструмената маркетинг комуници-
рања и др.,

•	 детаљна анализа, планирање и контрола свих релевантних трош-
кова,

•	 компетентност, знање и умеће одабраног менаџерског тима за 
спровођење постављених циљева у оквиру пројектованих финан-
сијских средстава.

За дефинисање висине финансијских средстава за реализацију проје-
кта наступа, између осталог користе се методе засноване на трошковима 
претходног сајамског излагања, увећане за новонастале трошкове и мето-
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де засноване на активностима конкуренције. Најбољи метод за практичну 
примену висине одређивања и контроле финансијских средстава наступа 
је метод заснован на постављеним циљевима наступа предузећа на сајму. 
Након прецизно постављених циљева, комуникацијске стратегије, пра-
вилно одабраног сајма, менаџерског тима, неопходно је и детаљно дефини-
сање неопходних финансијских средстава, како би пројекат био успешан.

ИНТЕГРИСАНОСТ САЈМОВА И ОСТАЛИХ ИНСТРУМЕНАТА  
МАРКЕТИНГ КОМУНИЦИРАЊА

„Промене незамисливих димензија у последњих десетак година које су 
се догодиле у подручју маркетинга под утицајем низа детерминанти имале 
су утицај на појачање улоге маркетинг комуницирања.“2 

„Са становишта излагача, сајам се третира као један од облика промо-
ције производа и услуга предузећа, и отуда се одлука предузећа о учество-
вању на изложби доноси након анализе предности сајамског начина про-
моције у односу на алтернативне начине продаје“.3

„Максималан ефекат (путем синергије) се остварује планирањем лич-
не продаје, економске пропаганде, наступа на сајмовима и других промо-
тивних активности као интегрисане маркетинг кампање“.4 Све маркетинг 
активности зависе и утичу једна на другу.

„Применом маркетинг комуникацијског микса и повезаност са сајмо-
вима учиниће да они постану не само место и догађај који обезбеђују ква-
литетне информације, већ институција која ће утицати, мењати и форми-
рати ставове и навике потрошача и купаца.“ 5

Сајам у савременим условима према спроведеним истраживањима 
за потребе овог рада, на основу теоријских и практичних сазнања, пред-

2 Салаи С., Хегедиш И., Грубор А.,Маркетинг комуницирање, Економски факултет, 
Суботица, 2007. стр. 8

3 Врачар Д, Стратегије тржишног комуницирања, Привредне вести „Europublic“, 
Београд, 1996, стр. 344

4 Wilmshurst J, The Fundamentals and Practice of Marketing, second edition, Butterworth 
Heinemann, 1991 стр. 205

5 Андрејевић, А., Сајмови – савремени маркетинг и значајан предуслов пословног 
успеха предузећа, Економски факултет Суботица, Суботица, 1994.
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ставља инструмент маркетинг комуницирања, ради унапређења продаје 
којим се иде у сусрет купцима, заснива се на неколико кључних елемената:

•	 Масовно тржиште се замењује директном комуникацијом на сајму 
са познатим и потенцијалним купцима.

•	 Купци не прихватају пасиван статус. Они желе да буду активни 
учесници процеса продаје у коме све више сами одлучују и у дизај-
нирању самог производа.

•	 „Нови“ купац захтева да буде све време укључен у процес, да се ње-
гов став уважава, а такође жели осећај припадности предузећу од 
којег купује.

•	 Задовољство купца више није довољно. Предузеће мора да задиви 
своје купце и да их стално и поново одушевљава.

•	 Средства уложена у сајам, намењена су специфичним и одређеним 
купцима.

•	 Процес продаје добија нову димензију, која се састоји у активност-
има и бризи за купца након извршене продаје.

Табела 1. Привредни сајмови – Листа најважнијих инструмената 
комуникацијског миxа према немачким компанијама6 

Привредни сајмови и изложбе 81%

Лична продаја 74%

Продаја путем поште 53%

Привредна штампа/часописи 49%

Односи са јавношћу 41%

Разни догађаји 43%

Интернет продаја 36%

Конгресне презентације 27%

Извор: www.bauma.de 2010

Како је тешко дефинисати сајмове, такође је тешко извршити категори-
зацију у односу на друге инструменте маркетинг комуницирања. Сајмови 
су јединствени у комбиновању елемената економске пропаганде, директ-
ног маркетинга, личне продаје, маркетинг односа са јавношћу, Интернета 

6 Истраживање обавио ЕМНИД Институт, контролисала АУМА, по мишљењу 500 
компанија које учествују на најпосећенијим сајмовима, октобар 2008.
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и др., а све у циљу стварања јединственог окружења у коме се могу оства-
рити стратешки циљеви предузећа.

Неопходно је упоредити карактеристике сајмова са осталим инстру-
ментима маркетинг комуницирања како би се дефинисале предности које 
сајмови нуде потенцијалним излагачима. Наиме, највећи ефекат сајмови 
постижу у комбинацији са осталим инструментима комуникацијског ми-
кса који су на располагању предузећу.

Да би се разумела разлика између сајмова и осталих средстава марке-
тинг комуницирања, мора се најпре размотрити њихов утицај на потро-
шача или боље речено, на процес куповине. Процес куповине је опис који 
за понашање потражње, анализа која означава пут који је потенцијални 
купац одабрао пре приступања куповини (препознавање потреба, иден-
тификовање алтернативних производа и добављача, процена и одлука о 
куповини).

У првој фази (график 2), потенцијални купац са мањом или већом 
интензивношћу одговара на стимулансе различитих комуникационих 
инструмената, управо због варирајуће мотивације и отворености према 
различитим типовима примљених информација. На пример, пре сагледа-
вања потребе, велики ефекат има економска пропаганда, јер сугестијом 
може навести потрошача да сагледа свеукупну корист коју доноси распо-
ложивост датим производом. Међутим, кад постане свестан дате потребе 
потенцијални купац почиње да тражи доступне алтернативе, да прави по-
ређења и захтева непристрасне процене. 

Другим речима, потрошач захтева неутралну информацију (којом не 
доминира произвођач) са комплетним избором алтернатива, како би био у 
могућности да донесе поуздану одлуку. У  том смислу комуникационе везе 
које нуде исцрпна поређења су најкорисније и у овом случају, сајмови имају 
највећи ефекат. Услуге као што су адресари и Wоrld Wide Wеb који пружају 
комплетне информације (под условом да је поређење могуће) мање су ефи-
касне у овој фази, због свог ограниченог приступа информацији. С друге 
стране, сајмови пружају детаље не само о специфичним производима већ 
и о испоручиоцима, њиховим организацијама и поузданости.

Следећа фаза тј. преговарање и куповина, персонална комуникација 
међу особљем веома су ефикасни, али поново комуникација преко сајмова 
је ван сваког поређења и у неким случајевима може заменити горе поме-
нуто.
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График 2. Релативни значај различитих облика комуницирања
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Коначно, у фазама после куповине и откупа, економска пропаганда као 
и сајмови играју важну улогу у убеђивању потрошача да је учинио добру 
ствар (чак и посетилац који је већ обавио куповину воли да зна да доба-
вљач још увек постоји и да је производ који је купио још увек добар, од-
носно да је то мишљење које и остали деле). Међутим, кад су неки специ-
фични производи у питању, излагач на сајму може бити у могућности и да 
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пружи објашњења или подршку, или пак да одговори на рекламацију. Без 
обзира на временско ограничење ово је исто као услуга коју пружа закон 
продаје. График 2 илуструје различите ефекте персоналне комуникације, 
економске пропаганде и сајмова у различитим фазама процеса куповине7.

Ако дакле, сајмови играју важну улогу у свим фазама процеса купови-
не, потрошачи су ти који прикупљају информације чији ефекат има изу-
зетан домет. Ово је резултат многобројних специфичних особина сајмова, 
пре свега одређену циљну групу којој су ови догађаји намењени. 

Исказано на други начин, посетилац је део публике која је увелико 
свесна својих потреба и која инвестира време (у просеку 2-3 дана за по-
сетиоце на интернационалним сајмовима) у прикупљању информација о 
алтернативној роби и услугама које се нуде на тржишту. Посетилац има 
шансу за непосредним избором и практичном коришћу одређеног произ-
вода, а сајмови су успешни како у комукационим (информација се памти) 
тако и у бихевиоралним условима (куповина следи одмах после), да се сај-
мови често мешају са директним начинима продаје. Ово коначно објашња-
ва јаку потребу излагача да учествују „ јер и остали долазе“, тј. желе да буду 
једна од алтернатива које ће се разматрати при избору куповине.

Друга важна одлика која сајмове чини најуспешнијом везом у току фазе 
која претходи куповини, је њен „ комуникациони“ домет (који са стано-
вишта посетиоца значи „ информациони“ домет). На својим штандовима, 
излагачи не представљају само своје производе, већ на неки начин и пре-
глед свог пословања, процесе и вештину. Истовремено присуство конкуре-
ната и реакције осталих посетилаца, такође имају снажну комуникациону 
релевантност.

Интерактивност, која је од великог интереса и за излагаче и за посе-
тиоце на сајму, такође доприноси повећању комуникационог домета. По-
сетиоци добијају одговоре, провере и остале детаље које траже у реалном 
времену. Излагачи добијају непосредни feed back о свом раду, комуника-
цијама, производима, услугама, промоцијама, реаговању конкурената 
итд., али изнад свега могу да започну и учврсте дијалог са оним купцима 
и партнерима који ће бити од фундаменталног значаја у дугом периоду. У 
ери повећања производне диференцијације и конкуренције нетворка, ко-
муникациони канал може да омогући то.

7  Зарић С., Чаробни свет сајмова, ПС Грмеч – Привредни преглед, Београд, 1999., стр. 38
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Ако је одлика сајмова да утичу на фазу прикупљања информација по-
тенцијалних купаца, довољно је сетити се оне робе и услуга које захтевају 
највеће инвестиције у овој фази од стране потенцијалног купца, а у циљу 
дефинисања специјализованог робног сектора на овим манифестацијама.

У погледу  специјализације, ово се пре свега односи на капитална добра 
у ком случају сајмови представљају одабрану везу управо зато што купац 
жели да прикупи информацију (ово се сматра куповином високог ризика). 
За разлику од овога, за робу широке потрошње нарочито за најнеопход-
није намирнице, економска пропаганда свакако игра одлучујућу улогу.

Ова специјализација показује на разлике у експлоатацији сајмова као 
што је показано у многобројним емпиричким студијама назначавајући 
различите нивое инвестирања у различитим секторима привреде. Пре 
свега, у сајмове изузетно много улажу производни сектори због своје пот-
ребе поређења производа, што је типично диференцирано. Такође улажу 
фрагментни сектори, јер се нуди велики број алтернативних производа, 
као што то чине извођачи, а узимајући у обзир физичке тешкоће у кон-
тактирању купаца.

СТРАТЕГИЈА САЈМОВА ПРЕМА ЖИВОТНОМ ЦИКЛУСУ 
ПРОЈЕКТА НАСТУПА

Истраживања спроведена на сајму потврђују раније познату чињени-
цу да су сајмови један од најважнијих инструмената за лансирање нових 
производа, који са пословним часописима и Интернетом чине комуника-
цијску целину.
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График 3. Најефикаснији инструменти маркетинг комуницирања за 
лансирање новог производа

Сајмови
27%

Интернет
20%

ТВ
10%

Лична продаја
3%

Штампа
4%

ПР
5%

Директни 
Маркетинг

7%

Пословни 
часописи

24%

Извор: Резултати анкетирања излагача, које је спроведено за потребе 
овог рада, на „Међународном пољопривредном сајму“ одржаном у Новом 

Саду од 14. до 21. маја 2011. методом испитивања (попуњавање анкетног 
упитника) на узорку од 50 излагача.

Истраживање потврђује сазнање да су сајмови са (27%), најважнији ин-
струмент за представљање нових производа на сајму за домаће произвођа-
че, као и раније потврђено сазнање да пословни часописи (24%) и Интер-
нет (20%) график 3, чине оптималну комбинацију инструмената маркетинг 
комуникације.

Овим истраживањем је потребно открити, које су то активности и ин-
струменти маркетинг комуницирања, које је потребно предузети за при-
влачење посетилаца да посете штанд и увиде практичну корист од новог 
производа. Дакле, потребно је решити проблем међусобне комуникације 
на самом штанду, с обзиром да истраживања показују да су сајмови један 
од најважнијих инструмената маркетинг комуницирања за лансирање но-
вог производа. 

Да би се решио проблем потребно је уверити посетиоце штанда преду-
зећа о следећем:
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•	 да нови производ решава постојеће проблеме потрошача;
•	 једноставном поруком упознати потрошача о конкретним корис-

тима које би имао куповином њиховог производа;
•	 практична демонстрација производа и његова улога у задовољењу 

потреба потрошача;
•	 двосмерна комуникација и стварање осећаја међусобног поверења 

и разумевања.

Имајући у виду значај непосредне комуникације на штанду, јавља се 
потреба за конкретним уважавањем жеља и захтева потрошача. Непосред-
ни примери примедби и захтеви купаца, представљају обавезу предузећа 
за њихово уважавање.

Управљање пројектом наступа предузећа на сајму представља скуп 
различитих активности којима се пројекат води ка планираном и дефини-
саном циљу. Посебно, управљање пројектом наступа на сајму може се де-
финисати и као планирање, координација и контрола реализације проје-
кта, са циљем да се остваре зацртани циљеви и да се обезбеди завршетак 
пројекта наступа са предвиђеним финансијским средствима и у предвиђе-
ном времену. Успешна реализација пројекта, мора састојати јасно одређен 
и утемељен план, јер од њега зависи и сама организација, имплементација 
и контрола реализације планираних циљева.

Када су сви циљеви прецизно дефинисани, планови утврђени, све 
организационе припреме завршене и сви потребни ресурси обезбеђени, 
долазимо до кључне фазе процеса, када менаџмент сајма мора извршити 
имплементацију пројекта наступа предузећа на сајму. Имплементација 
пројекта наступа мора бити усаглашена са другим елементима реализације 
пројекта као што је представљено на слици.
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Слика 1. Животни циклус пројекта наступа на сајму
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У складу са дефинисаним циљевима наступа предузећа на сајму, им-
плементација пројекта представља фазу непосредног управљања ресурси-
ма и кординисања активностима, како би се циљеви пројекта остварили, 
односно предвиђене активности у реализацији пројекта обавиле на време 
и у оквиру пројектованих финансијских средстава.

Фаза имплементације пројекта наступа не може се посматрати одвоје-
но од планирања и организације, које јој претходе или од контроле која 
иде упоредо и након имплементације. Само ове четири фазе заједно чине 
целину у реализацији пројекта наступа предузећа на сајму, те само њихово 
стручно, одговорно и координирано обављање може дати пун ефекат.

Планирањем, организовањем, имплементацијом и контролом реали-
зације пројекта наступа на сајму постиже се:

•	 Елиминисање или смањење ризика услед неизвесности и промена у 
току реализације пројекта

•	 Повећање ефикасности реализације пројекта
•	 Усмеравање пажње на критичне и важне проблеме
•	 Стварање основе за управљање и контролисање реализације проје-

кта
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Да би се у данашњим временима и у временима која предстоје процес 
управљања пројектом наступа успешно одвијао, потребно је да менаџер и 
цео пројектни тим поседују специфична знања и способности.

УСПЕШНОСТ СТРАТЕГИЈЕ НАСТУПА НА САЈМУ

„Успех било које стратегије зависи о тачној процени тржишних могућ-
ности и шанси, те вештини прилагођавања интерних ресурса предузећа 
тим могућностима. Постављање реалних циљева представља основу ус-
пешне стратегије. Временска димензија за постављање стратегије пред-
ставља такође кључан чинилац успешности испуњења стратегије, као и 
предвиђања прихватљивог ризика. Ако је ризик повезан с прихваћеном 
стратегијом у одређеном временском раздобљу превелики, потребно је 
смањити временски распон и ревидирати постојећу стратегију.“ 8

Професионална комуникација предузећа на сајму и успешно закљу-
чена продаја може се дефинисати као умешност представљања произво-
да или услуге на тако атрактиван и ефикасан начин да купац непосредно 
осети задовољство производом или услугом, и као резултат тога донесе 
одлуку о куповини. 9

Дакле, ефикасно је оно предузеће које остварује своје циљеве приме-
ном одговарајуће стратегије наступа на сајму као интегралном елементу 
интегрисаних маркетинг комуникација. Размишљајући на овај начин, 
ефикасан модел у примени стратегије наступа предузећа на сајму, састоји 
се из низа активности које је потребно предузети да би стратегија наступа 
била успешна, како би се остварили економски и комуникацијски циљеви 
предузећа.  

Управљање активностима за успешан модел наступа предузећа на 
сајму се односе на:10

1. Планирање наступа на сајму (девет месеци унапред)

•	 Дефинисање циљева наступа

 - Економски

8 Кесић Т., Маркетиншка комуникација, Мате, Загреб, 1997., стр. 334.
9 Прдић Н., Сајмови грађевинарства – инструмент маркетинг комуницирања, 

Економски факултет Суботица, 2010. стр. 8
10 Ибид. стр. 134
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 - Комуникацијски
•	 Избор сајма

 - одлука предузећа о учешћу на сајму
•	 Утврђивање неопходних финансијских средстава
•	 Предвиђање трошкова и повраћаја инвестиције
•	 Формирање тима пројект менаџера наступа
•	 Интерна комуникација

2. Организовање наступа на сајму (пет до осам месеци унапред)

•	 Пријава организатору сајма
•	 Одређивање величине штанда
•	 Избор изложбених производа
•	 Планирање штанда
•	 Избор предузећа за изградњу штанда
•	 Конструкција и дизајн штанда
•	 Изградња штанда
•	 Подаци за сајамски каталог
•	 Одлука о комуникацијским активностима
•	 Захтев организатору за прикључење интернета, воде, струје, 

телефона итд.
•	 Резервације путовања и смештаја
•	 Транспорт експоната и осигурање.

3. Комуникацијски део пројекта наступа-имплементација пројекта

•	 Комуникацијске активности пре наступа (три месеца пре 
наступа)

 - рекламирање, билборди, панои и др.
 - публицитет у новинама и часописима
 - наградне игре и подстицаји
 - позиви на веб сајту
 - пресс активности
 - спонзорство и др.

•	 Реализација пројекта наступа
 - комуникацијске активности на штанду
 - регистрација посетилаца
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 - проучавање конкуренције

4. Мерење-контрола успешности наступа

•	 После сајамске активности (месец дана после наступа)
 - извештаји за медије
 - одржавање публицитета
 - посете купцима и потенцијалним купцима

•	 Мерење економских ефеката наступа (три месеца након сајма)
 - трошак по оствареном контакту
 - вредност остварене продаје
 - повраћај на уложена средства

•	 Мерење комуникацијских ефеката наступа (три месеца након 
сајма)

 - број контактираних потенцијалних купаца
 - тип и значај посетилаца
 - утицај особља предузећа на посетиоце
 - ставови медија и јавности о предузећу
 - стручни ставови и мишљења.

•	 Истраживања за будућност предузећа (три месеца након сајма)
 - коначни извештаји/документација
 - одлучивање о следећем сајму.

Након спроведених истраживања за потребе овог рада, закључак је да 
велики број домаћих предузећа не примењује стратешки приступ у кому-
ницирању са тржиштем приликом наступа на сајму.

Приликом анкетирања за потребе овог рада које је спроведеном на 
Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду одржаном 14-21. маја 
2011 године на питање да ли имате адекватан стратешки модел наступа на 
сајму, 14% анкетираних је одговорило потврдно, док је 86% анкетираних 
домаћих предузећа изјавило да не користи адекватан стратешки плански 
модел приликом реализације пројекта наступа на сајму.

Да би се променило садашње стање у комуникацији домаћих преду-
зећа са тржиштем, потребно је предузети све неопходне активности за 
реализацију пројекта наступа предузећа на сајму, те усвајање адекватног 
модела стратешког наступа.
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Све предложене активности за наступ домаћег предузећа на сајму мо-
рају се предузети, стога се могу сватити као препоруке које треба уважити 
како би стратегија наступа домаћих предузећа на сајму била успешна, као 
и успешнијим наступом на тржишту дошло до обезбеђивања остварења 
економских и комуникацијских циљева и укупних пословних резултата.

ЗАКЉУЧАК

Сајмови су прихваћени као значајан инструмент комуникацијског ми-
кса предузећа, али је њихова ефикасност генерално била дискутабилна, 
без потврде од стране научних истраживања. Како се резултати било ког 
истраживања морају проверити у великом броју различитих ситуација, 
сматра се да је ово истраживање добар почетак у том смеру.

Наиме, сајмови су прихаваћени као значајан инструмент комуника-
цијског микса предузећа у тржишно развијеним привредама. Сајмови су 
јединствен инструмент комуницирања предузећа са тржиштем и као што 
резултати истраживања показују у водећој земљи у сајамској индустрији 
Немачкој, имају доминантно место у комуникацијском миксу маркетинг 
оријентисаних предузећа(Табела 1).. 

Имајући у виду значај сајмова у систему интегрисаних маркетинг кому-
никација, овај рад управо ставља акценат на плански процес и стратегију 
коришћења сајмова као комуникацијског средства домаћих предузећа, 
ради унапређења продаје. Моделом, који подразумева дефинисање сај-
ма у интегрисаном комуникацијском миксу предузећа и његов допринос 
ефектима пословања, концепт сајма као комунмикацијског инструмента 
поставља се у оквире који, с једне стране омогућава ефикасно коришћење 
сајма у смислу изградње стабилне конкурентске позиције и остваривања 
постављених пословних циљева и с друге стране, задовољење потреба и 
захтева циљног тржишта.

SUMMARY 
STRATEGY OF FAIRS IN INTEGRATED MARKETING 

COMMUNICATIONS SYSTEM

Faires are an unique method of selling, promotion and communication 
between a company and the market.  It is necessary to compare fair 
characteristics with the other instruments of icm system, in order to define 
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the strategic advantages that  fairs provide for potential exibitors. The greatest 
effect is obtained by combining the fairs with other available instruments of 
communicational mix. A fair is unique since the concept of icm is usable there; it 
is special instrument that gathers the whole market participants (buyers, sellers, 
competitors) for a few days, together with the possibility of direct contact with 
the great number of decision makers.

Key words: fairs, strategy, integrated marketing communications...
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RESUME

Profesional communication of companies on fairs and successfully 
performed selling may be defined as capability of product/service presentation 
in an attractive and efficient way, so that buyer feels direct satisfaction with the 
product or service and makes purchase decision.

So, efficient is the company which achieves its goals by implementation of 
appropriate strategies of fair exibitions as integral element of imc.  Thinking 
that way, efficient model in that strategy  includes a range of activities needed for 
success of exibition strategy in achieving economic and communicational goals 
of the company.

Having in mind the importance of fairs in imc system, this paperwork 
points out planning and strategies of fairs as means of communication for 
domestic companies and improvements of their selling. With this model,  which 
consides defining fairs in integrated communicational mix of the company 
and its contribution to business effects, concept of fairs as communication 
means is placed in the frame which enables efficient use of fairs for developing 
solid competitive postition, and, on the other side, satisfaction of needs and 
requirements of target markets.

Овај рад је примљен 17.01.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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МЕДИЈИ ДИРЕКТНОГ МАРКЕТИНГА У 
ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНЕ 
КОНКУРЕНТНОСТИ

САЖЕТАК: У настојању да остваре растућу тражњу 
својих производа на тржишту, предузећа се суочавају 
са великим изазовима који се, пре свега, огледају у све 
комплекснијим захтевима потрошача у погледу квалитета 
производа и услуга. Креирање задовољних и лојалних потро-
шача на дуги рок представља круцијалан задатак менаџмента 
предузећа. Међутим, остваривање дугорочне лојалности 
потрошача подразумева потпуно редефинисање њихове 
улоге у комуникационом систему. Медији интерактивног 
комуницирања имају веома важну, ако не и пресудну, уло-
гу у процесу трансформације потрошача од пасивног при-
маоца промотивних порука до кључног саговорника у по-
словном процесу. Стога је у раду посебна пажња посвећена 
процесу одабира медија директног маркетинга применом 
општеприхваћених метода. Компанија Dell представља пи-
онира у примени концепта директне продаје и лидера у об-
ласти интерактивне комуникације са потрошачима, те је она 
предмет истраживања аутора у другом делу рада. 

1 vladimir.radivojevic@gmail.com
2 krsticmilo3@gmail.com
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Кључне речи: директни маркетинг, медији, AIMRITE ок-
вир, Dell…

УВОД

Како Мирослав Печујлић у својој критици процеса глобализације на-
води, «роба (више) није само ствар која испуњава садржинске људске пот-
ребе већ и симболички објекат у коме се отелотворују друштвени симболи. 
Она постаје симбол статуса, улог у трци за престижом; куповање постаје 
симболички доживљај, израз животног стила који подиже сопствени 
имиџ. Потрошња постаје основни облик самоизражавања, извор иденти-
тета. Производи, бескрајни у својој разноликости, имају заједнички темељ, 
припадају једном истом генусу – потрошачкој култури, која има пресуд-
ну улогу у формирању и одржавању светског привредног строја. Питање 
бити или не бити транснационалних компанија јесте: како одржати рас-
тућу тражњу својих производа». Тежња ка самоодржању и побољшању 
пословне конкурентности у условима глобализације наглашава потребу 
креирања задовољних и лојалних потрошача. 

Суштина је у проналажењу комбинације комуникационих облика која 
ће омогућити ефикасно и ефективно преношење одговарајуће промотивне 
поруке циљном тржишту. У том контексту, медији који се користе у инте-
рактивном комуницирању са потрошачима имају кључну улогу. Стога је 
први одељак, који носи назив «Савремене тенденције у развоју маркетинга 
и улога медија интерактивног комуницирања», посвећен специфичности-
ма које прате интерактивно комуницирање са потрошачима, али и улози 
медија у самој персонализацији односа.

Други одељак, који носи назив «Медији директног маркетинга», односи 
се на веома сложен процес одабира медија интерактивног комуницирања, 
који захтева доста спретности и пажње. Када се узме у обзир да је основ-
ни циљ директног маркетинга добијање одговора (изазивање реакције) од 
стране потрошача, онда је јасно да је одабир медија, са економског аспекта 
посматрано, детерминисан настојањем да се његовом употребом изазове 
максимална жељена реакција потрошача (продаја) уз минималне трошко-
ве. Будући да је адекватна елаборација свих медија директног маркетинга 
у радовима овог обима технички и теоријски неизводљива, аутори су од-
лучили да представе три медија која се најчешће користе, и то: директну 
пошту, телефон и Интернет (Веб сајт и е-пошта). У основи, у овом делу 
рада представљени су кључни сегменти одељка из књиге Алана Тапа (Tapp, 
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2005), који дефинише општеприхваћени метод при одабиру медија дирек-
тног маркетинга кроз тзв. AIMRITE оквир и указује на предности и не-
достатке појединих медија интерактивног комуницирања. Такође, у овом 
поглављу аутори указују на акутни проблем директног маркетинга који се 
односи на заштиту приватности потрошача и културу комуницирања.

Након теоријскиог осврта на медије директног маркетинга, у раду је 
кроз свеобухватну анализу релевантних података изложена аргументација 
којом се потврђује значај коришћења одређених техника директног 
маркетинга на примеру компаније Dell Computers Inc. Студија случаја, 
представљена у трећем одељку, односи се на компанију која се бави 
продајом компјутерског хардвера и општеприхваћеног пионира у области 
директне продаје. 

САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У РАЗВОЈУ МАРКЕТИНГА И УЛОГА 
МЕДИЈА ИНТЕРАКТИВНОГ КОМУНИЦИРАЊА

У условима све израженијег процеса глобализације и повећане конку-
ренције долази до сразмерног раста трошкова придобијања нових потро-
шача. Поједине анализе указују на податак да су трошкови придобијања 
нових потрошача пет пута већи од трошкова задржавања постојећих пот-
рошача. Из тог разлога успостављање дугорочних односа са купцима, а 
нарочито са оним који имају високу вредност за компанију (тзв. «животна 
вредност потрошача»), има значајан удео у профиту компаније. «Животна 
вредност потрошача» је маркетинг мера за пројектовање вредности потро-
шача током целокупног периода у коме фирма успоставља односе са њима. 
Она се може дефинисати и као будући ток нето профита, дисконтован на 
садашњу вредност, који компанија може остварити током међузависности 
(односа) са одређеним потрошачем (Барац и др., 2006, стр. 16). Дакле, на-
гласак је на остваривању дугорочне сатисфакције потрошача, а не на крат-
корочном максимирању прихода од продаје. У том смислу, потреба за ус-
постављањем дугорочних односа са потрошачима потпуно редефинише 
њихову улогу у комуникационом систему. Фокус је на трансформацији 
потрошача од пасивног примаоца промотивних порука до кључног саго-
ворника у пословном процесу. 

Дакле, у остваривању својих амбиција, а сходно условима у којима 
послују (глобализација тржишта, веома оштро конкурентско окружење, 
све захтевнији и софистициранији купци), предузећа су принуђена на пер-
сонализацију односа са потрошачима, односно прилагођавању укупног 
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пословног процеса жељама и потребама сваког корисника посебно. Ова-
кав стратешки приступ тржишту захтева коришћење различитих техника 
директног маркетинга.

Из наведених разлога може се закључити да директни маркетинг пред-
ставља једно од најдинамичнијих подручја маркетинга, које је током свог 
развоја мењало технике и оруђа деловања. Према дефиницији америчког 
удружења директног маркетинга, директни маркетинг је «интерактиван 
систем маркетинга који користи један или више медија за оглашавање 
како би утицао на мерљив одговор и/или трансакцију на било којој лока-
цији» (Дворски и др., 2004, стр. 620). Међутим, називи попут: интегрисани 
маркетинг, маркетинг «један на један», маркетинг заснован на базама пода-
така или маркетинг односа упућују на основну карактеристику директног 
маркетинга – директну (непосредну) комуникацију са потрошачем.

Директни маркетинг представља интерактивну употребу медија 
оглашавања са сврхом (тренутног) подстицања реакције потрошача на на-
чин да се та реакција може пратити, бележити, анализирати и архивира-
ти у базама података са циљем њиховог поновног коришћења у наредним 
кампањама (Stone, 2001, стр. 5).

Међутим, упркос разним дефиницијама којима се у одређеном време-
ну и на одређеном подручју деловања настоје што целовитије обухватити и 
дефинисати све активности директног маркетинга, потребно је усредсре-
дити се на неколико њихових заједничких карактеристика (Дворски и др., 
2004, стр. 621):

1. Интерактивност – тзв. «један на један» комуникација између марке-
тара и потрошача, тј. двосмерна комуникација између произвођача 
и потрошача, коришћењем више медија оглашавања, што резулти-
ра синергијским ефектом. Сматра се да је управо интерактивност 
најзначајније преобликовала природу маркетинга крајем 20. века. 
Тренд који транспарентно карактерише ту промену јесте прелаз са 
«масовног – једносмерног», на «интерактиван – двосмерни марке-
тинг».

2. Један или више медија оглашавања – активности директног марке-
тинга нису ограничене избором само једног преносника (медија). 
Напротив, утврђена је одређена синергија између медија, па се њи-
ховом комбинацијом постижу и бољи резултати.

3. Мерљив одговор – могућност квантифицирања остварене продаје 
сматра се основним обележјем директног маркетинга. Покретачи 
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директног маркетинга знају колико су на своје активности утроши-
ли и колико су на основу тога добили (остварена продаја).

4. Трансакција на било којој локацији – користећи се свим располо-
живим медијима, контакт са потрошачима могуће је остварити са 
било ког места: телефоном, у киоску, поштом, у кући, у трговини и 
сл.

5. Потрошачева наруџбина – због директног начина поручивања ди-
ректни маркетинг често називају и маркетингом директне наруџ-
бине. Управо због такве комуникације продавци успостављају ду-
горочан и поверљив однос са потрошачима.

Два основна инструмента директног маркетинга су базе података и ме-
дији интерактивног комуницирања. Захваљујући великим могућностима 
рачунара и комуникационим технологијама могуће је пратити и регис-
тровати велики број географских, демографских, психографских подата-
ка о потрошачима и њихово реаговање на маркетинг напоре предузећа. 
Електронским записивањем ових информација стварају се базе података 
као листе које се користе са одређеним циљем и сврхом (Станковић и др., 
2007, стр. 96). На тај начин базе података омогућавају адакватан одабир 
циљног тржишта према којем се, посредством одговарајућег медија, врши 
слање промотивног садржаја у циљу брзе и ефикасне изградње пословних 
односа и креирања дугорочне лојалности потрошача. Међу најпознатијим 
медијима директног маркетинга су: директна пошта, телевизија и телефон, 
док се у пракси, под утицајем технолошке и информатичке револуције, по-
следњих година све више користи Интернет (Веб сајт и е-пошта).

Поред наведеног, медији директног маркетинга имају веома важну 
улогу и у формирању листе купаца. Веома је чест случај да компаније из 
различитих области кроз тзв. мотивишуће програме лојалности награђују 
лојалност својих клијената. Ови програми, пре свега, имају за циљ појача-
вање односа са клијентима, а не тежњу за ефектнијом и обимнијом про-
дајом. Кључна ствар ових програма се састоји у томе што се директно и 
без већег напора може доћи до информација о клијентима, али и да се те 
информације могу искористити за усклађивање маркетиншких активнос-
ти са жељама и потребама клијената (Коцић, 2006, стр. 89). 

Наиме, усмеравањем активности по моделу «стимуланс-реакција» 
пружена је могућност веома поузданог формирања релевантних листа. 
Дакле, циљ је да се, уступањем различитих врста привилегија, потрошачи 
анимирају да посредством одређеног медија пошаљу одговор компанији. 
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У ту сврху могу се користити различити медији, при чему се мора водити 
рачуна о ефикасности у досезању масовних тржишта и трошковној вели-
чини. Тек онда када је остварена нека врста баланса између трошковних 
величина, усмерених на стимулисање акције клијената и ефеката, од-
носно, адекватног броја оних који су реаговали на активности директног 
маркетинга, може се закључити да је процес формирања листе купаца, не 
само економски оправдан, већ и кључан замајац у процесу генерисања бу-
дућих профила (Коцић, 2006, стр. 96). У том смислу, улога медија директ-
ног маркетинга у изградњи листе купаца има велики значај у одржавању и 
унапређивању односа са постојећим и потенцијалним потрошачима.

МЕДИЈИ ДИРЕКТНОГ МАРКЕТИНГА

На Слици 1 представљени су медији који се користе у директном мар-
кетингу. Традиционално најважнији медији директног маркетинга били 
су директна пошта и телефон, који се и данас масовно користе. Међутим, 
технолошки и информатички развој генерисао је нове медије, међу којима 
се најчешће користе интерактивна телевизија и Интернет.

Слика 1. Медији директног маркетинга

Извор: Tapp, A., Principles of direct and database marketing, стр. 298
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Одабир медија који ће се користити у директном маркетингу је вео-
ма сложен процес који захтева доста спретности и пажње. У том смислу, 
веома је важно успоставити објективан и конзистентан начин за одабир 
медија који ће се користити. Постоје одређени параметри који се могу 
подвести под заједнички оквир, а који би омогућио објективан (и донекле 
стандардизован) одабир медија директног маркетинга. 

Овај оквир, назван по иницијалима енглеских речи – AIMRITE, састоји 
се из следећег (Tapp, 2005, стр. 299):

•	 Циљна група (енг. Audience): Да ли медиј досеже до циљне групе?
•	 Утицај (енг. Impact): Да ли медиј има утицај, односно да ли омогућава 

поруци да се пробије кроз групу незаинтересованих појединаца?
•	 Порука (енг. Message): Да ли медиј кроз слање поруке обезбеђује 

јасну комуникацију са потрошачима?
•	 Одговор (енг. Response): Да ли медиј пружа могућност за једноставан 

одговор?
•	 Интерно управљање (енг. Internal management): Да ли медиј 

омогућава ефикасно управљање кампањом?
•	 Крајњи резултат (енг. The End result): Колики су трошкови, а колики 

је приход такве кампање?

Пре детаљније елаборације сваког од наведених параметара, морамо 
напоменути да је основни циљ директног маркетинга добијање одговора 
(изазивање реакције) од стране потрошача. Стога је, са економског аспе-
кта посматрано, одабир медија директног маркетинга детерминисан на-
стојањем да се његовом употребом изазове максимална жељена реакција 
потрошача (продаја) уз минималне трошкове. 

Циљна група – Одабир медија директног маркетинга у великој мери 
зависи од претходно одабране циљне групе. Уколико се таргетирање врши 
на основу животног стила и циљну групу представљају, рецимо, љубитељи 
олдтајмера, логичан избор медија односио би се на ауто магазине или ди-
ректну пошту. Са друге стране, географско таргетирање циљне групе под-
разумева поделу пропагандног материјала од врата до врата на територији 
на којој локално предузеће продаје своје производе или пружа услуге.

Међутим, уско дефинисане циљне групе могу бити контактиране пу-
тем много «прецизнијих» медија. Рецимо, сви потрошачи се најпре поделе 
у две групе: постојећи потрошачи (за које предузеће поседује базу подата-
ка) и потенцијални потрошачи (са којима предузеће нема контакт). Оваква 
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подела подразумева употребу потпуно различитих медија директног мар-
кетинга, што илуструјемо примером који следи.

Посматраћемо фирму која се бави продајом позоришних карата у Бео-
граду. Уколико је циљна група дефинисана као «људи у Београду», логичан 
одабир медија односио би се на Радио Београд или на локалну штампу. 
Међутим, уколико је циљна група дефинисана као «људи који су у проте-
клој години посетили позориште у Београду», онда би се логичан одабир 
медија односио на директну пошту. Други случај обезбеђује већи степен 
ефикасности, али не због тога што је директна пошта бољи медиј од радија 
или штампе, већ због тога што је у другом случају циљна група прецизније 
дефинисана. Веза између избора медија и циљне групе приказана је и на 
примеру у Табели 1.

Табела 1. Избор медија на основу дефинисане циљне групе

ТИП ЦИЉНЕ ГРУПЕ ЦИЉНА ГРУПА МЕДИЈ

Потенцијални Људи у Београду Радио Београд

Могући Људи у елитнијим 
деловима Београда

Пропагандни материјал од 
врата до врата

Заинтересовани Посетиоци позоришта
Директна пошта 

посетиоцима београдских 
позоришта

Потрошачи Корисници услуга 
посматране фирме

Директна пошта 
посетиоцима посматраног 

позоришта 

Извор: Tapp, A., Principles of direct and database marketing, стр. 300

Пример из Табеле 1 имплицира реципроцитет између величине циљне 
групе и степена прецизности у дефинисању, што указује на чињеницу да 
повећање прецизности у дефинисању циљне групе смањује њен квантитет, 
чиме се битно утиче на подобност медија који ће се користити.

Такође, битан фактор који се односи на избор медија директног мар-
кетинга у зависности од дефинисане циљне групе јесте могућност брзог и 
прецизног одговора потрошача на спроведену кампању. 

Свакако, поуздане контакт листе су у том смислу веома важне. Међу-
тим, људи користе различите медије приликом обављања одређеног посла. 
Рецимо, док одређена група људи преферира коришћење телефона при-
ликом резервисања аутобуских карата, друга група у ту сврху користи е-
пошту. Стога је поседовање информације о томе које медије дефинисана 



181

СТР.  173-198

циљна група користи од стратегијског значаја приликом одабира медија 
директног маркетинга. 

Утицај – У свету у коме су људи континуирано «бомбардовани» пору-
кама различитих формата и садржаја, процес одабира медија који ће омо-
гућити да промотивни апел допре до циљне групе веома је сложен. Постоје 
две основне димензије утицаја медија. Прва се односи на тип медија који 
ће успети да заокупи пажњу циљне групе. У том смислу, тзв. «приватни» 
медији, каква је рецимо директна пошта, знатно су погоднији од масов-
них медија, каква је штампа. Друга димензија утицаја медија је сумирана у 
фрази «медиј је порука». 

Порука – Медиј има улогу да заокупи пажњу посматрача и да промо-
тивну поруку пренесе на што убедљивији начин. На пример, интерактивна 
телевизија је због визуелног ефекта и звука веома ефикасан медиј за изази-
вање емотивне реакције посматрача. Са друге стране, директна пошта се 
често користи за преношење велике количине података о сложеним произ-
водима или услугама, какве су, на пример, финансијске услуге банака и сл. 
Стога, правилан одабир медија подразумева детаљно разматрање количи-
не и типа информације која се преноси.

Одговор – Овде није нагласак на квантитету одговора, већ на следећем 
питању: Колики је напор неопходан потрошачима како би одговорили на 
поруку послату посредством различитих медија?

На пример, у појединим ситуацијама за преношење промотивног апела 
користе се постери. Међутим, да ли је реално очекивати да ће потрошач 
упамтити број телефона исписан на постеру и да ће по пристизању кући 
бити мотивисан да контактира посматрану фирму? Морамо признати да је 
овакав начин преношења поруке крајње дискутабилан. Узимајући у обзир 
крилатицу да «време убија одговор», није тешко спознати разлог слабог 
коришћења постера у директном комуницирању са потрошачима. Теле-
фон и директна пошта, као и Интернет, нуде бројне предности у односу на 
постере и радио, нарочито када је у питању проценат успешности медија у 
интерактивном комуницирању са потрошачима.

Интерно управљање – Интерно упављање односи се на усклађивање 
активноси унутар фирме на начин који обезбеђује адекватну операциона-
лизацију свих планираних мера у циљу максимирања резултата. Између 
осталог, интерно управљање подразумева доношење одлуке о томе када 
ће промоција бити пласирана у јавност, који би медиј био најпогоднији за 
спровођење такве кампање и сл.
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Крајњи резултат – Након разматрања горе наведених параметара, а 
пре коначног одабира медија који ће се користити, неопходно је изврши-
ти тзв. cost-benefit анализу, односно ставити у однос трошкове и користи 
који се односе на сваки потенцијални медиј понаособ. И управо је ова 
компарација оно што процес одабира медија чини сложеном материјом 
која се заснива на упоредном разматрању губитака и добитака који про-
изилазе из сваког појединачног стања или понашања на тржишту. Основ-
на тежња приликом одабира медија директног маркетинга односи се на 
изазивање максималне могуће реакције потрошача уз најниже трошкове.

Пракса је показала да је за адекватну одлуку у одабиру медија неоп-
ходно да се сваки потенцијални медиј тестира кроз наведене компоненте 
AIMRITE оквира. То је из разлога што не постоји универзални медиј који 
обезбеђује максималану реакцију потошача уз најниже трошкове. У суш-
тини, медиј који даје добре резултате често је праћен високим трошковима 
употребе. На пример, чињеница је да се применом телефона у директном 
маркетингу обезбеђује висок степен реакције потрошача, али је она истов-
ремено праћена високим трошковима. 

Према одређеним истраживањима, трошкови добијања једног од-
говора варијају у распону од £12 до чак £600, са просеком од £250 (Tapp, 
2005, стр. 303). Међутим, поставља се питање шта су то просечни трошко-
ви добијања једног одговора и какав је њихов информативни капацитет. 
Управо ово истраживање, базирано на емпиријским подацима, указује на 
опасност генерализовања појма просечности, што анализирамо у наставку 
који следи.

Према истраживању компаније Direct Mail Information Service, просеч-
на стопа одговора циљне групе коришћењем директне поште износи око 
1%. Уколико су просечни трошкови слања 1000 пошиљки око £500, а 1% 
на 1000 пошиљки износи 10 одговора, доћи ћемо до податка да трошкови 
добијања једног одговора коришћењем директне поште износе £50. Ова 
анализа илустрована је у Табели 2.
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Табела 2. Компарација трошкова употребе медија и релативна стопа 
одговора циљне групе

Медији
Трошкови 
на хиљаду 

контаката (£)

Одговор циљне 
групе (%)

Степен таргетирања 
циљне групе

Директна пошта 500 1-2 врло висок

Телемаркетинг 6000 10-20 врло висок

Штампа 4-20 0.01-0.1 низак - средњи

Магазин 10-50 0.02-0.5 средњи

Проспекти 40-70 0.1-1.0 низак - средњи

Од врата до врата 40-250 0.1-2.0 средњи - висок

ТВ 7-15 0.01-0.05 низак

Радио 2 0.005 низак

Интернет <5000 ? пасиван

Е - пошта 5-20 0-2 средњи - висок

Извор: Tapp, A., Principles of direct and database marketing, стр. 303

ДИРЕКТНА ПОШТА

Директна пошта представља медиј којим се прецизно адресиране по-
шиљке шаљу потрошачима посредством поштанског сервиса. Због свог 
историјског значаја, овај медиј је током дугодишњег развоја неретко ко-
ришћен као синоним директном маркетингу. 

Иако употреба директне поште, пре свега под утицајем технолошког и 
информатичког развоја, последњих година бележи благи пад, она и данас 
заузима веома битно место у интерактивном комуницирању са потроша-
чима.

Ипак, употреба овог медија у појединим ситуацијама бива јако кон-
традикторна, што можемо илустровати анализирањем две основне стране 
маркетинг стратегије предузећа – придобити нове или задржати постојеће 
потрошаче. Задржавање постојећих потрошача подразумева коришћење 
адреса из властите базе података, што могућност «погрешно адресираних» 
пошиљки своди на најмању могућу меру. Слање промотивног садржаја 
(промоција нових производа, обавештење о стицању повластица при свакој 
наредној куповини и сл.) овако адресираним пошиљкама ће са највећим 
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степеном извесности изазвати позитивне реакције постојећих потроша-
ча. Са друге стране, коришћење овог медија у придобијању нових потро-
шача, пре свега због потенцијално «погрешног адресирања» пошиљки, 
може се подвести под појам рискантног пословног потеза. Према бројним 
истраживањима, приспеће нежељене поште (енг. junk mail) може изазвати 
негативну реакцију потенцијалног потрошача, а у појединим ситуацијама 
чак и аверзију према пошиљаоцу.

На пример, трошкови директне поште на територији Велике Британије 
у 2002. години износили су импресивних £2.47 милијарди, што је овај 
медиј позиционирало на друго место према висини трошкова употребе. 
Стопа раста употребе директне поште била је таква да су укупни трош-
кови коришћења овог медија дуплирани у периоду између 1995. и 2002. 
године. Међутим, и поред противљења присталица директне поште који 
су били импресионирани стопом раста трошкова употребе овог медија, 
коришћење Интернета, СМС-а и е-поште у наредним годинама битно је 
угрозило дотадашњу доминантну позицију директне поште. Поред наве-
деног, спроведена истраживања указала су на податак да је током 1985. го-
дине отворено чак 83% од укупног броја послатих пошиљки, док је у 2001. 
години овај параметар смањен на 68%. Овакав пад ефикасности директне 
поште условљен је, пре свега, експанзивним растом употребе овог медија 
у петнаестогодишњем периоду, који је изазвао «претрпаност» потрошача 
различитим врстама пошиљки. С тим у вези, истраживања показују да је 
сваки потрошач примио у просеку по 1.5 пошиљку недељно током 1985. го-
дине, док је овај број у 2001. години нарастао на чак 5.9 пошиљки недељно 
(Tapp, 2005, стр. 304-305).

Циљна група – Свако ко поседује адресу може бити контактиран путем 
директне поште. Међутим, произвољно адресирање пошиљки, пре свега 
због потенцијалног расипања финансијских средстава и добијања епите-
та нежељене поште, често не обезбеђује потребан степен ефикасности у 
комуницирању са потрошачима. Из тог разлога постоје специјализоване 
компаније које се баве прикупљањем података о потрошачима (основни 
подаци, адреса, преференције и сл.), чијом се селекцијом формирају ли-
сте купаца које се касније продају заинтересованим фирмама. Као и код 
осталих медија, најбољи резултати примене директне поште постижу се 
у ситуацији у којој је циљна група прецизно дефинисана, односно када је 
она репрезент постојећих потрошача за које фирма поседује властиту базу 
података.

Утицај – У поређењу са другим медијима, утицај директне поште је 
неоспоран. Напросто, веома је тешко игнорисати прецизно адресирану 
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пошиљку која рано ујутру доспе у поштанско сандуче. У том смислу, ди-
ректна пошта има недостижну предност у односу на друге медије, као што 
је, на пример, штампа, проспект, радио и сл. 

Порука – Уколико је сегментација адекватно извршена, опредељујући 
фактор успешности директне поште огледа се у способности фирме да 
путем адресиране пошиљке примаоцу пренесе одговарајућу поруку. У за-
висности од ситуације и намера фирме, директном поштом се могу слати 
разноврсне поруке, од, рецимо, изражавања захвалности због присуство-
вања примаоца на одређеном догађају, преко рекламирања нових произ-
вода, до обавештавања о повластицама приликом будућих куповина. На 
тај начин, директна пошта постаје важна компонента у примени стратегије 
један-на-један. Предност директне поште огледа се и у њеној подобности за 
слање сложених и садржајних порука. Из тог разлога често се може чути да 
овај медиј подржава слање свих врста пошиљки чија величина не према-
шује величину поштанског сандучета, а тежина не прелази 60 грама (што 
подразумева сврставање пошиљке у категорију са најнижим поштанским 
трошковима). 

Одговор – Директна пошта и телефон представљају кључне медије 
којима се врши комуникација са постојећим потрошачима. Управо због 
могућности једноставног одговора и апсолутног прилагођавања на инди-
видуалном нивоу, директна пошта пружа бројне предности интеракти-
вног комуницирања са потрошачима.

Интерно управљање – Са становишта интерне организације, директ-
на пошта, у најмању руку, представља прави пословни изазов. Она садржи 
веома сложене и, у поређењу са другим медијима, бројне операције, као 
што су:

•	 осмишљавање поруке,
•	 техничка израда садржаја,
•	 штампање и производња,
•	 организовање података о потрошачу,
•	 штампање индивидуалних детаља,
•	 груписање свих компоненти пошиљке и слање.

Такође, специфичност овог медија огледа се и у дужини временског 
периода који протекне од момента осмишљавања поруке до њеног присти-
зања на адресу примаоца. Овај временски период у просеку износи око 6 
недеља, што намеће потребу озбиљног разматрања овог параметра прили-
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ком избора медија који ће се користити у интерактивном комуницирању 
са потрошачима.

Са друге стране, директна пошта пружа одличне могућности за про-
цену ефикасности свих компоненти спроведене кампање, нарочито када 
је у питању одабир циљне групе. Наиме, примена овог медија пружа тачне 
податке о броју послатих пошиљки, броју примљених пошиљки и броју по-
шиљки које су иницирале одговор примаоца, што, морамо признати, може 
имати импозантан утицај на будуће опредељење фирме у слању промоти-
вног садржаја циљном тржишту. 

ТЕЛЕФОН (ТЕЛЕМАРКЕТИНГ)

Телефон је постао кључно средство комуницирања у савременом све-
ту. Број минута који просечна особа проведе телефонирајући последњих 
година прогресивно расте. Стога је улога телефона у интерактивном кому-
ницирању са потрошачима од круцијалног значаја за спровођење марке-
тинг стратегије.

Данашњи услови привређивања наметнули су потребу прерастања 
аутоматских телефонских централа у тзв. call центре са великим бројем 
запослених и техничком подршком која олакшава иницирање контакта, 
примање захтева и давање одговора на њих. Обављање ових активности 
захтева специфичне предуслове за рад, па се предузећа последњих година 
често одлучују на аутсорсинг (енг. outsourcing) ових пословних процеса. 
Традиционално атрактивне аутсорсинг дестинације, пре свега због јефти-
не радне снаге, јесу Индија и Кина.

Употреба телефона у директном маркетингу подразумева два основна 
типа комуницирања. Један се односи на позивање потрошача – аутбаунд 
маркетинг, а други на примање позива – инбаунд маркетинг. Аутбаунд те-
лемаркетинг поседује епитет најмоћнијег медија када је у питању утицај на 
потрошаче и једноставност у добијању одговора. Предности и недостатке 
примене овог медија анлизираћемо помоћу AIMRITE оквира.

Циљна група – Свако ко поседује телефон може бити контактиран 
аутбаунд телемаркетингом. Као и код директне поште, и телемаркетинг 
остварује највећи степен ефикасности при контактирању потрошача из 
властите базе података. У том смислу, употреба овог медија омогућава 
врло прецизно дефинисање циљне групе.
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Утицај – Када је у питању овај параметар AIMRITE оквира, несумњиво 
је да телемаркетинг, у поређењу са другим медијима, заузима убедљиво прво 
место. Пренос промотивног садржаја посредством телефона омогућава 
непосредан контакт са потрошачем, чиме се елиминише могућност било 
каквог ометања и усложавања интерактивног комуницирања са циљним 
тржиштем. 

Порука – Непосредан контакт дозвољава да се на основу прикупљених 
података о конкретном потрошачу изврши потпуно прилагођавање садр-
жаја, оствари интерактивност и дијалог. С обзиром да непосредан контакт 
са потрошачем у реалном времену наглашава спонтаност у преношењу 
пропагандног садржаја, телефон, за разлику од других медија, пружа мо-
гућност верног преноса «искрених» порука. 

Одговор – С обзиром на то да употреба телефона у интерактивном ко-
муницирању изједначава број добијених одговора са бројем контактира-
них лица (стопроцентан учинак), јединственост овог медија се не доводи 
у питање. Дакле, коришћење телефона увек генерише одређену врсту од-
говора који се може искористити у даљем комуницирању са потрошачима. 
Тако се, чак и у ситуацији када је понуда одбијена, добијени одговор може 
употребити у поступку даљег побољшања и прилагођавања промотивног 
садржаја циљном тржишту.

Интерно управљање – Процес позивања потрошача и преношења 
промотивног садржаја може бити веома сложен и захтеван, те изискује по-
седовање специфичних вештина оператера који су непосредни учесници 
у интерактивном комуницирању са потрошачима, односно представници 
компаније. У том смислу, многе компаније врше снимање инбаунд позива, 
којима потрошачи врше наручивање производа (услуга), упућују притуж-
бе, сугестије и сл. Касније се снимљени материјал употребљава за обуча-
вање оператера у call центрима за обављање аутбаунд позива.

Телефон је један од медија који, уз адекватно интерно управљање, омо-
гућава висок степен тестабилности (мерљивости). Дакле, пре покретања и 
током спровођења кампање посредством телефона, а у циљу ефикасније 
комуникације са потрошачима, могуће је тестирати кључне факторе, као 
што су: циљна група, понуда, време позивања и сл. Основни разлог због 
кога телефон сврставају у групу медија погодних за тестирање је управо 
висока стопа одговора потрошача, која омогућава валидне податке већ на-
кон контактирања малог броја потрошача. То даље имплицира да се до ко-
рисних информација може доћи у кратком временском периоду, што ком-
панији омогућава текуће прилагођавање условима на тржишту. 



188

В. РадиВојеВић, М. КРстић Медији диРеКтНоГ МаРКетиНГа...

Крајњи резултат – Како смо већ напоменули, трошкови коришћења 
телефона у интерактивном комуницирању са потрошачима у великој 
мери премашују трошкове коришћења других медија. Међутим, релатив-
но високе трошкове коришћења овог медија компензују његове велике 
могућности: двосмерна комуникација, стопроцентан одговор потрошача 
(максималан учинак), опсежно информисање, флексибилност, као и већа 
продуктивност.

Поред трошкова, телемаркетинг има и друге недостатке, међу којима се 
најчешће истичу: ефекат изненађења, посредни ефекат, обмане и сл. При-
мена телемаркетинга је посебно значајна у следећим маркетинг активнос-
тима (Ђукић, 2007, стр. 96): 

генерисању продаје – креирање и повећање поруџбина, 

комуницирању са продавцима – у погледу упита и захтева за додатним 
информацијама,

супституцији посета продаваца, решавању рекламација, истраживању 
тржишта и ширењу информација,

реактивирању потрошача, изражавању захвалности, проверавању кре-
дитне способности.

Табела 3. Добре и лоше стране телемаркетинга

Добре стране Лоше стране

Висок степен таргетирања циљне групе Високи трошкови употребе

Стопроцентан учинак у добијању одговора од 
стране потрошача Потенцијално наметљив

Интимност у комуницирању Сложено интерно управљање

Неодложан (брз) одговор Порука мора бити једноставна

Збирно: најбољи интерактивни медиј

Извор: Tapp, A., Principles of direct and database marketing, стр. 317

ИНТЕРНЕТ (ВЕБ САЈТ И Е-ПОШТА)

Интернет технологија је изазвала фундаменталне промене у комуни-
кационој сфери. У поређењу са другим медијима, Интернет је несумњиво 
најекономичнији медиј у интерактивном комуницирању са потрошачима. 
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Управо из тог разлога Интернет представља најједноставнији, а некада 
и једини, начин промоције малих предузећа, која нису у могућности да 
издвоје значајнија средства за оглашавање. Међутим, Интернет не треба 
посматрати само као средство чијом се употребом смањују трошкови огла-
шавања, већ као развојни медиј који обједињава два веома важна сервиса 
(е-пошта и Веб сајт). Комбиновањем ових сервиса, Интернет пружа бројне 
предности у интерактивном комуницирању са потрошачима. 

Основна предност е-поште огледа се, пре свега, у томе што она предста-
вља тзв. приватни медиј и омогућава непосредан контакт са потрошачем. 
Међутим, с обзиром на техничке, тј. графичко-мултимедијалне недостатке 
е-поште, њену велику испомоћ чини адекватна Веб презентација. У обрну-
том случају, Веб презентација не може да пружи могућност интерактивне 
комуникације са потенцијалним потрошачем. Оно што пружају Веб и е-
поште сервиси Интернета јесу неограничене могућности везане за поду-
чавање потенцијалних потрошача о производу или услузи, промовисање 
нових производа, афирмативно деловање, вођење дискусија на тему која је 
у интересу деловања фирме и сл. 

Према истраживању америчког удружења директног маркетинга спро-
веденом 2003. године, Интернет представља супститут телемаркетингу. 
Наиме, кључни закључци истраживања указују на податак да је у години у 
којој су трошкови употребе телефона у интерактивном комуницирању са 
потрошачима, након експанзивног раста, почели да се смањују, дошло до 
истовременог раста трошкова употребе Интернета. 

Предности у коришћењу Интернета, а посебно Веб-а као његовог нај-
популарнијег сервиса у интерактивним комуникационим активностима 
су многоструке (Ђукић, 2007, стр. 92):

•	 Циљна фокусираност – главна предност Веб-а је способност усме-
равања промотивних напора према специфичној групи појединаца 
са минималним губитком времена и места;

•	 Интерактивне способности доводе до већег интересовања аудито-
ријума, продубљују комуникацију и стварају поверење и приврже-
ност;

•	 Константна расположивост информација на Интернету – посећи-
вањем Веб локације фирме, аудиторијум може располагати масом 
информација о производу, условима продаје и осталим аспектима 
пословања;

•	 Ефикасан трансфер информација (са минималним губицима и 
трошковима);
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•	 Флексибилност – Интернет пружа већу могућност за прилагођа-
вањем и променама у понуди и директном комуницирању;

•	 Удобност – интегрисање комуникација и трансакција омогућава 
директно поручивање производа, с електронским трансфером нов-
ца.

•	 Креативност – обликовање Веб сајта са комбинованим садржајем - 
текста, анимација, звука, графике и видео записа чини га привлач-
ним са посетиоце, што увећава њихову жељу за поновним посетама;

•	 Нижи трошкови – Интернет омогућава нулте инкременталне 
трошкове и приступ целом светском тржишту.

Употреба Веб сајта, за разлику од осталих медија, подразумева ини-
цирање контакта од стране потрошача. То јасно упућује на потпуно дру-
гачији приступ у процесу креирања поруке која ће се преносити циљном 
тржишту. 

Поред наведених добрих страна, употреба Интернета у интерактив-
ном комуницирању са потрошачима има и своје лоше стране. Посебно 
парадоксална особина Интернета огледа се у могућности да свако ко има 
приступ рачунару и Интернет конекцију може постати произвођач садр-
жаја на Веб-у. Због тога се Интернет често представља као хаотична ме-
шавина информација и дезинформација. Међутим, поред публиковања 
неквалитетних садржаја, социјалне изолације и сл., Интернет своју највећу 
слабост испољава у области заштите приватности потрошача. 

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ ПОТРОШАЧА И КУЛТУРА 
КОМУНИЦИРАЊА

Приватност је једно од основних својстава човекове личне слободе. 
Она подразумева аутономност, достојанство, поверење, као и право на 
анонимност. Свакако ћемо се сложити са постојањем човекове потребе за 
приватношћу, било да она јесте или није универзална људска потреба. Али 
се исто тако морамо сложити и са чињеницом да су у свакодневном животу 
ствари које изгледају тако очигледне изузетно тешко оствариве, пре свега 
због политичких, економских, социолошких или технолошких околности.

Проблем заштите приватности потрошача у преношењу промотивног 
садржаја првенствено произлази из измењеног односа између медија и ко-
рисника. Заокрет са једносмерне (масмедијске) комуникације ка двосмер-
ној (интерактивној) комуникацији између медија и корисника поставио је 
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нове захтеве у спровођењу кампање. Основни предуслов за остваривање 
оваквог дијалога јесте да корисници (потрошачи) уступе своје личне по-
датке компанији, што представља плодно тло за њихову злоупотребу.

Проблем заштите приватности потрошача је нарочито изражен на Ин-
тернету. Наиме, постојеће технологије омогућиле су да се врло једноставно 
и готово бесплатно прикупљају лични подаци и надзиру online активности 
корисника. Многе студије утврдиле су да је више од 80% корисника широм 
света забринуто због степена заштите своје приватности на Интернету. 

Правило рекламирања на Интернету се у многим сегментима значајно 
разликује од рекламирања у реалном свету, а и свету осталих медија 
(телевизија, новине, радио и сл.). Приликом рекламирања помоћу е-поште 
постоје посебна правила која се разликују од Веб рекламирања. Корисни-
ци ових сервиса, једноставно, не размишљају о последицама својих по-
ступака, без обзира што ти поступци директно воде до лоших ефеката 
приликом пословне комуникације. У светским размерама тзв. spam по-
руке су најчешћи облици нежељене комуникације са корисницима ових 
сервиса. Верује се да spam чини чак 40% свих електронских порука, што 
загушује Интернет линије и, што је још горе, пословним људима, којима је 
е-пошта постала основни вид комуникације, одузима драгоцено време. На 
тај начин spam би ускоро могао да обесмисли електронску пошту као вид 
комуникације, а штете се већ сада мере милијардама долара. Дакле, дирек-
тни продавци морају поступати са информацијама на начин који ће ува-
жавати етичке принципе и поштовати захтеве потрошача који се односе 
на поверљивост њихових личних података. Уколико дође до угрожавања 
приватности клијената, онда ће сигурно важити пословни мото: ‘’једном 
преварени клијент је трајно изгубљени клијент’’ (Коцић, 2007, стр. 102).

Овај одељак представља кратак осврт на заштиту приватности потро-
шача у интерактивном комуницирању. Међутим, заштита приватности 
је само једна од компоненти етике и морала у маркетингу. Обмане пот-
рошача, дампиншке цене, привидна снижења, као и квалитет и трајност 
производа, такође, имају етичке димензије. Колики се значај у комуници-
рању са потрошачима приписује етици, говори и чињеница да је заштита 
приватности други важан проблем у директном маркетингу. Сходно томе, 
неретко се у радовима из ове области може уочити крилатица: «етичко по-
нашање је за предузеће увек дугорочно рентабилно».
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СТУДИЈА СЛУЧАЈА: УПОТРЕБА МЕДИЈА У КОМПАНИЈИ DELL 
COMPUTERS

Tрадиционална насупрот директне продаје и улога DELL-а 

Крај 1998. године обележио је заокрет од традиционалних мето-
да продаје ка новим техникама које су, у основи, подразумевале две ал-
тернативе – изградњу бренда и директну продају. Првобитна практична 
примена директне продаје у дистрибуцији компјутерског хардвера везује 
се за компанију Dell, док се, са друге стране, изградња бренда приписује 
Compaq-у. Ипак, неоспорно је да је Compaq у изградњи бренда користио и 
поједине технике директног маркетинга. 

Померање ка изградњи бренда и директном маркетингу изазвало је 
сразмерно повећање трошкова, који су се, пре свега, односили на употребу 
медија. IT компаније су у овом временском периоду у просеку трошиле 
између 3% и 5% (поједине компаније чак 10%) укупног прихода на наведене 
активности, са тенденцијом пораста трошкова у наредном периоду (Tapp, 
2005, стр. 338). Компанија Dell је начинила огроман искорак игнорисањем 
традиционалног начина испоруке PC-а заобилажењем посредника и ди-
ректном продајом пословним купцима. Међутим, Dell-ов нагли успон 
је мотивисао и остале произвођаче да промене свој стратешки приступ 
тржишту. Крајем деведесетих година сукоб између директне и индирек-
тне продаје на територији Велике Британије почиње да се захуктава. DSG, 
са својим огранцима PC World, Currys и Dixons, настојао је да освоји 40% 
укупног учешћа на тржишту малих купаца (енг. «Small Office Home Office”). 
Са друге стране, компанија Mintel је веровала да ће директна продаја у на-
редне две године доживети експанзиван раст, те да ће она убрзо постати 
доминантан канал дистрибуције. Многи други произвођачи, као што су 
Time, Тiny и Gatewаy, задржали су присуство у малопродаји уз истовреме-
но одржавање коцепта just-in-time производње. 

Крајем 1998. године Dell је поседовао 31% укупног тржишног учешћа 
у продаји десктоп рачунара великим компанијама на територији Велике 
Британије, испред IBM-а и Compaq-а. Када је у питању продаја рачунара 
малим предузећима, Dell је делио друго место са компанијом Compaq са 
12% укупног тржишног учешћа. Међутим, 1998. године Dell заузима прво 
место у продаји компјутерског хардвера посредством Интернета, при чему 
је укупна дневна продаја (само преко овог медија) премашивала £3.7 мили-
она. Године 1999. Dell је надмашио Compaq Computers и заузео прво место, 
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као највећи продавац на територији Велике Британије са 18.7% укупног 
тржишног учешћа. 

Својом кампањом «Мисли другачије» (енг. «Think different”), компанија 
Apple је направила велики искорак у брендирању. Како је говорио Alan 
Hely, директор маркетинга у Apple-у, кампања је компанији омогућила 
статус “јединог lifestyle бренда у индустрији”. IBM је, такође, искористио 
свој бренд, изграђен употребом медија чији су трошкови износили £1.6 
милијарди, и позиционирао се као компанија која «е-пословање чини ре-
алним». Dell се, међутим, одлучио за маркетинг стратегију којом ће фаво-
ризовати концепт директне продаје. Стратегија је спроведена употребом 
директне поште, Интернета и телефона. Један од Dell-ових менаџера је 
говорио: “Производимо хардвер који оправдава статус нашег бренда. На 
овом тржишту (мали и средњи купци) кључ успеха јесте – вредност за но-
вац”. 

Мајкл Дел (Michael Dell) основао је команију Dell Computers Inc. 1984. 
године у Аустину (САД) са идејом да производе продаје директно купци-
ма. Dell је данас једна од највећих и најуспешнијих компанија која се бави 
продајом компјутерског хардвера. Адекватан приступ тржишту омогућио 
је овој компанији да у данашњим условима привређивања оствари контакт 
са чак 5.4 милиона корисника широм света сваког дана (телефоном, Веб 
презентацијом или директним контактом), али и да свакодневно испоручи 
преко 110.000 пошиљки у 180 земаља.

Један од кључних развојних фактора директног маркетинга је, свака-
ко, поверење потрошача. Физичка лица (тржиште PC-а за кућну употребу) 
куповину радије остварују у малопродаји, пре свега због тога што им она 
омогућава контакт лицем-у-лице са продавцем. Међутим, када је у питању 
сектор малих и средњих предузећа, специјализована IT литература, ката-
лози и сл. омогућавају адекватну примену модела директне продаје. Упра-
во је у овом сектору Dell пронашао своју пословну позицију и свој low-cost 
пословни модел учинио веома атрактивним.

Вредност коју нуди Dell базира се на обећању да ће ваљано и за неко-
лико дана монтирати PC-е различитих перформанси које глобални купци 
желе. На пример, да би брзо одговорио на захтеве купаца Dell је закључио 
уговор са Business Post-ом из В. Британије о испоруци производа од своје 
фабрике у Ирској до купаца широм В. Британије. Што више купци буду 
ценили брзу испоруку, то ће Dell више бити у стању да одржи добре одно-
се са својим купцима па ће они наставити да купују производе Dell-а, а не 
производе његових конкурената (Барац и др., 2006, стр. 18).
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СУШТИНА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА КОМПАНИЈЕ DELL

По мишљењу многих, два су кључна елемента у пословном успеху Dell-
а. Прво, Dell је омогућио једноставан и брз проток информација од по-
трошача према компанији, што је омогућило потпуну синхронизацију 
производње PC-а са захтевима потрошача. Друго, овакав начин пословања 
омогућио је компанији производњу без залиха (just-in-time концепт), чиме 
је компанија остварила битне уштеде елиминисањем трошкова залиха. 
Скраћивање ланца снабдевања и уштеда трошкова омогућила је Dell-у да 
финансијска средства трансферише ка јачању односа са потрошачима и 
побољшању конкурентности. Из перспективе компаније овакав пословни 
модел понудио је неколико предности (Вушовић и др., 2005, стр. 414):

•	 Цена за перформансу – елиминацијом препродаваца, малопродаје и 
других врста посредника, компанија је веровала да нуди моћнији и 
богатији систем понуде за исти новац у поређењу са конкуренцијом. 
Компанија је омогућила ефикасну набавку, производњу и процес 
дистрибуције.

•	 Прилагођавања – сваки систем који је Dell испоручио био је 
направљен према наруџбини. Потрошачи су добијали тачно оно, 
и само оно што су они желели. Dell је проширио ову стратегију на 
Интернет и био је пионир онлине масовног прилагођавања.

•	 Подршка и помоћ – Dell користи знање стечено директним кон-
тактом пре и после продаје како би обезбедио супериоран сервис 
прилагођен кориснику. 

•	 Најновија технологија – Dell-ов модел подразумева да се најновија 
позната технологија уводи у производне линије брже него преко 
индиректних дистрибуционих канала. На тај начин се залихе ми-
нимизирају.

•	 Супериорна вредност за све заинересоване стране.

DELL-ОВА УПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА У ИНТЕРАКТИВНОМ 
КОМУНИЦИРАЊУ СА ПОТРОШАЧИМА

У фокусу Dell-овог Интернет пословања је, наравно, Веб сајт (www.
dell.com). Dell је са електронском трговином започео давне 1995. године, 
а већ 2000. године ова компанија је посредством Интернета остваривала 
чак 50% укупне продаје. Данас је Dell-ов Веб сајт доступан на 31 језику 
и садржи око 150.000 страница које се односе на производе и услуге ове 
компаније. Већ прва посета сајту указује на Dell-ову поделу циљне групе 



195

СТР.  173-198

у четири сегмента, и то: физичка лица (кућна употреба), мала и средња 
предузећа, јавна предузећа (просвета, здравство, јединице локалне само-
управе и републички нивои власти) и велике команије.

Dell-ов Веб сајт представља прави пример промоције ефикасности 
пословања компаније, укључујући набавку, техничку подршку потроша-
чима, као и управљање односима са њима. На Dell-овом сајту потрошачи 
могу да прегледају, конфигуришу и виде цене за целу производну линију. 
Такође, потрошачима је у сваком тренутку доступан директан контакт 
са оператером, online поручивања, али и праћење кретања поруџбине од 
произвођача до потрошача. Изглед сваког производа, који има свој детаљан 
опис, број и цену (тржишна цена и цена директне куповине), може се по-
сматрати из различитих углова. Дакле, Dell-ов сајт представља електронску 
продавницу са милионима производа, који су класификовани и обележени 
тако да се сваки од њих може купити према различитом броју критеријума. 
Једном речју, садржајност Dell-овог Веб сајта омогућава његову апсолутну 
персонализацију према индивидуалним преференцијама потрошача. 

Такође, Dell заступа концепт виртуелног ланца вредности ширењем 
према добављачима, који имају своје индивидуализоване Веб стране. 
Постоји сајт који је доступан само добављачима где се налазе сви аспек-
ти односа – испоруке у реалном времену, квалитет, трошкови, производи, 
информације о поруџбинама. Интеграција ланца вредности на овај начин 
довела је до повећања онлине поруџбина, до смањења залиха на само 6 дана 
и до ROI од 290% (Вушовић и др., 2005, стр. 414). Пословни модел примењен 
у компанији Dell постао је образац понашања и других компанија које теже 
остваривању дугорочне сатисфакције потрошача.

ЗАКЉУЧАК

Традиционални маркетинг и масовно тржиште наглашавали су тран-
сакције засноване на масовним комуникацијама и стандардизованим 
порукама. Са друге стране, директни маркетинг заговара односе који се 
заснивају на интерактивној размени персонализованих порука. Стога се 
морамо сложити да пораст популарности директног маркетинга предста-
вља одговор на маркетиншку стварност у измењеним условима привређи-
вања. Наиме, то је одговор на започети процес тзв. тржишног «одмасо-
вљавања» у чијем се средишту налазе потребе потрошача за активнијом 
улогом у комуникационом систему. 
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Нагласак је на медијима који омогућавају континуирани дијалог са 
циљним аудиторијумом и који обезбеђују већи ниво интерактивности и 
конзистентности поруке која се преноси. У том смислу, у раду је посебна 
пажња посвећена процесу одабира медија интерактивног комуницирања 
применом општеприхваћених метода. Међутим, искључиво ослањање на 
поједине медије и њихово деловање даје појединачне и недовољне ефекте у 
интерактивном комуницирању са потрошачима. Акценат се мора ставити 
на синергетском ефекту и унакрсном дејству који се остварује интегриса-
ним маркетинг комуникацијама.

SUMMARY 
DIRECT MARKETING MEDIA IN FUNCTION OF 

IMPROVING BUSINESS COMPETITIVENESS

In an effort to realize the growing demand of its products in the market, 
companies are faced with significant challenges that are primarily reflected 
in the increasingly complex demands of consumers for quality products and 
services. Creating satisfied and loyal customers in the long run is a crucial task for 
enterprise management. However, achieving long-term customer loyalty implies 
a complete redefinition of their role in the communication system. Interactive 
comunication media have an important, if not essential, role in the process of 
transforming customers from passive recipients of promotial messages to a key 
participant in the business process. Therefore, this paper gives special attention 
to the process of selecting direct marketing media using generally-accepted 
methods. Dell is a pioneer in applying the concept of direct selling and leader in 
the field of interactive communication with customers, therefore it is the subject 
of research in this paper.

Key words: direct marketing, media, AIMRITE framework, Dell…
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RESUME

In pursuing their ambitions, and accordance with the operate conditions 
(market globalization, competitive environment, more demanding and 
sophisticated customers), companies are forced to personalize relationships 
with customers, ie. to adjust business process with needs and desires of each 
user separately. This tendency toward self-preservation and improvement of 
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business competitiveness in terms of globalization, highlights the need to create 
satisfied and loyal customers. In this sense, the creation of long-term customer 
loyalty requires a complete redefinition of their role in the communication 
system. The essence of this process is reflected in the active participation of 
consumers in the implementation of all enterprise business processes, through 
a combination of finding forms of communication that will enable efficient and 
effective transfer of appropriate promotional messages to the target market. 
For these reasons, it can be concluded that direct marketing is one of the most 
dynamic areas of marketing, which is changed techniques and tools of action 
during its development. Considering that the main goal of direct marketing 
is obtaining a response (causing reactions) from customers, it is clear that the 
choice of media, from an economic point of speaking, determined by efforts 
to cause the maximum customer reactions (sales) with minimal costs. In 
this regard, it is important to establish objective and consistent way to select 
media which will be used. Among the best known direct marketing media are: 
direct mail, television and telephone, while in practice, under the influence of 
technological and information revolution, has increasingly used the Internet 
(Web site and e-mail). There are certain parameters that can be subsumed 
under a common framework, which would provide an objective (and somewhat 
standardized) selection of direct marketing media. By applying the so-called 
AIMRITE framework, it points out the advantages and disadvantages of different 
interactive communication media. This framework includes testing each of the 
available media through the following parameters: Audience, Impact, Message, 
Response, Internal Management and The End result. In addition, media selection 
must take into account the acute problem of direct marketing, which refers 
to the consumer privacy protection and communication culture. And exactly 
this comparison makes the process of media selection complex matter, which 
is based on a comparative review of losses and gains by using each interactive 
media. One of meny  companies which has achieved excellent business results 
by applying the concept of direct sales is Dell Computers Inc., company which is 
generally accepted as pioneer in this field. The business model implemented in 
Dell Computers became a pattern of other companies that seek to achieve long-
term customer satisfaction.

Овај рад је примљен 20.02.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 14.03.2012. године.
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САЖЕТАК: Концепт социјалног предузетништва и 
социјалних предузећа нарочито се развио у последњих два-
десет година, иако се поједини елементи (модерног) концеп-
та јављају у XVIII и XIX веку, са развојем индустријског ка-
питализма. Међутим, међу научницима, носиоцима јавних 
политика и „социјалним предузетницима“ још увек се води 
жива дебата о битним елементима овог концепта и његовим 
импликацијама са становишта јавних политика. Намера 
рада је да допринесе овој дебати, нудећи критичку анализу 
разних школа мишљења и импликација које оне имају на за-
конодавну и друге јавне политике. У уводном делу рада де-
финишту се питања која су у раду обрађена. У другом делу 
рада анализирају се битне карактеристике социјалног пред-
узетништва и њихове импликације са становишта јавне по-
литике. У трећем делу рада анализирају се битне каракте-
ристике социјалних предузећа и институционалне форме у 
којем она делују. У четвртом делу рада анализира се политика 
Еворпске уније на стварању подстицајног окружења за развој 
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социјалног предузетништва. 

Кључне речи: социјално предузетништво, социјална 
предузећа, организације цивилног друштва...    

УВОД

Концепт социјалног предузетништва (social entrepreneurship) и со-
цијалног предузећа (social enterprise) предмет је појачаног научног инте-
ресовања у последњих двадесет година, а превасходно су последица кри-
зе тзв. „државе благостања“ (welfare state). Социјално предузетништво је 
инкорпорирано као посебан предмет у курикулуме многих универзитета, 
издају се посебни часописи на ову тему, организују семинари, оснивају 
истраживачки центри, а њим се баве и међународне, мултилатералне ор-
ганизације (Светска банка, Организација за економски развој и сарадњу, 
Европска унија итд).3 Поједини елементи социјалног предузетништва у 
пракси се јављају знатно раније, са развојем индустријског капитализма у 
XVIII и XIX веку. Нарочито се то односи на оснивање удружења за узајам-
ну помоћ друштвено рањивих група, удружења за заштиту права радника, 
удружења за заштиту права потрошача и развој задругарства.4 Међутим, 
у литератури, а још мање у законодавној пракси, не постоји сагласност у 
погледу тога које су битне карактеристике социјалног предузетништва и 
социјалног предузећа. Штавише, ради се о концептима о којима понекад 
постоје потпуно дивергентна стајалишта. У раду се анализирају основне 
карактеристике социјалног предузетништва и социјалног предузећа, пи-
тања која су од значаја за правни статус социјалног предузећа, као и по-
литика Европске уније на стварању подстицајног окружења за развој со-
цијалног предузетништва.  

3 . Chell, E., Nicolopoulou, K., Karataş-Özkan, M., Social Entrepreneurship and enterprise: 
International and innovation perspectives, Entrepreneurship and Regional Development, 
Vol. 22, No. 6, October 2010, стр. 485. 

4 Centre international de recherces et d’information sur l’économie publique, sociale 
et cooperative-CIRIEC, Rafael Chaves, José Luis Monzón, The Social Economy in the 
European Union, No. CESE/COMM/05/2005, стр. 11-14.
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СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО: ДЕФИНИЦИЈА И ОСНОВНЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ

Одговор на питање шта се сматра социјалним предузетништвом није 
само схоластичке природе, већ има и опипљиве практичне консеквенце. 
Наиме, ако је концепт социјалног предузетништво различит од генерал-
ног концепта (пословног) предузетништва, нужно је развити посебан сет 
критеријума на основу којег ће се ценити практична примена овог кон-
цепта у односу на генерални концепт предузетништва. Поред тога, нуж-
но је стварање одговарајућег правног и институционалног оквира који 
ће подстицајно деловати на примену овог концепта у пракси. Коначно, у 
том је случају сасвим је могуће да је комбинација инструмената јавних по-
литика и иновативне праксе неопходне за успешну реализацију концепта 
социјалног предузетништва различита од оне које је препозната за успеш-
ну предузетничку активност.5 

Grosso modo, у литератури постоје две школе мишљења о томе шта се под-
разумева под социјалним предузетништвом; оне се условно могу назвати 
конзервативном и либералнoм школом мишљења. Према конзервативној 
школи мишљења, социјално предузетништво представља примену добре 
пословне праксе у устројству и деловању организација цивилног друшт-
ва (недобитних, невладиних организација).6 Према либералној школи 

5 Ana María Peredo, Mutdith McLean: Social Entrepreneurship: A Critical Review of the 
Concept, The Journal of World Business, 2005, стр. 3-4. ial Economy in the European 
Union, No. CESE/COMM/05/2005, стр. 11-14. Ana María Peredo, Mutdith McLean: Social 
Entrepreneurship: A Critical Review of the Concept, The Journal of World Business, 2005, 
стр. 3-4.

6 Tako Reis, T., Unleashing the New Resources and Entrepreneurship for the Common 
Good: A Scan Synthesis and Scenario for Action, Battle Creek, MI: W.Kellog Foundation, 
1999. str. 27 и даље. Под појмом организације цивилног друштва у раду се 
подразумевају облици организовања који испуњавају следеће карактеристике: 1) 
основани су добровољно; 2) основани су инструментом приватног права (уговор, 
акт о оснивању), а не инструментом јавног права (закон, подзаконски акт, одлука 
органа јавне власти или локалне самоуправе); 3) основана су ради остваривања неког 
идеалног циља у заједничке или опште корисне сврхе, а не ради стицања и расподеле 
добити између оснивача, чланова,  управе  и са њима повезанимм лицима; 4) 
независне су од структура државне власти; 5) основане су као чланске организације 
(удружења - universitas personam) или као нечланске организације (фондације, 
задужбине, приватне установе, непрофитне корпорације - universitas rerum). У 
позитивном законодавству Републике Србије претходно наведене карактеристике 
испуњавају удружења, задужбине и фондације (фондови). Упореди: Голубовић Д., 
Јелачић, М.: Правни аспекти социјалног предузетништва у Србији, у: Социјално 
предузетништво: модели, компаративна пракса и правни оквир социјалног 
предузетништва у Србији (група аутора), Београд, , 2011, стр. 67 и даље
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мишљења, ради се о радикално новом концепту предузетничког деловања 
у остваривању општег добра, односно о иновативном моделу решавања 
комплексних друштвених потреба.7 У сваком случају да би се разумео кон-
цепт социјалног предузетништва, нужно је дати одговор на питање коли-
ко је социјално предузетништво заправо „предузетништво“, а колико је 
„социјално“? У одговору на прво питање, у литератури постоје различита 
стајалишта,8 зависно од тога којој школи мишљења припадају поједини 
аутори. Посебно је референтно стајалиште које заступа Дис. Према Дису, 
социјално предузетништво је предузетништво у мери у којој: 1) препознаје 
и реализује нове могућности и шансе, у циљу остваривања друштвених по-
треба; 2) има способност сталних иновације и прилагођавања новим окол-
ностима на (социјалном) тржишту; 3) исказује храброст у примени нових 
идеја, без обзира на ограничене ресурсе са којима располаже.9 На основу 
претходно наведених параметара, Дис, али и други аутори који припадају 
либералној школи мишљења, под концептом социјалног предузетништ-
ва подразумевају и социјално одговорно пословање предузећа (corporate 
social responsibility).10  

Међутим, неслагања постоје у погледу тога да ли је стицање добити, 
односно продаја роба и услуга на тржишту, нужан (предузетнички) еле-
мент у концепту социјалног предузетништва. На једној страни су ауто-
ри који сматрају да за концепт социјалног предузетништва, барем када 
је реч о организацијама цивилног друштва, није нужно да организација 
стиче добит продајом роба и услуга на тржишту, односно да обавља при-
вредну делатност као споредну делатност: довољно је да организација 
примењује иновативне моделе у остваривању своје основне (недобитне) 
статутарне делатности, којим подиже ниво услуга за своје кориснике и 
остварује максималну алокацију ограничених ресурса. Сагласно томе, 
концепт социјалног предузетништва, на пример, обухвата и иновативну 
праксу коју организација користи како би бескућницима и сиромашним 

7 Johnson, S., Literature Review on Social Entrepreneurship, Canadian Center for Social 
Entrepreneurship, 2000, стр. 16 и даље. 

8 Види: Peredo, McLean, ибид, стр. 8-11.
9 Dees, G., Enterprising non-profits, Harward Business Reviw, January-February, 1998, стр. 

55-56.
10 Dees, G., The Meaning of “Social Entrepreneurship”, Boston, MA: Harvard Business 

School, Comments and suggestions contributed from the Social Entrepreneurship Funders, 
Working Group, 1998. Cornelius, N., Todres, M., Janjuha-Jivraj, S., Woods, A., Wallace, 
J., Corporate Social Responsibility and the Social Enterprise, The Journal of Business 
Ethics, 2008, str. 355-370. За даље референце види Austin, Reficco: Corporate Social 
Entrepreneurship, Harvard Business School, working paper, no. 9/101, 2009.
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на ефикаснији начин омогућила расподелу хране из народних кухиња.11 
На другој страни су аутори који сматрају да се концепт социјалног пред-
узетништва односи само на организације цивлног друштва и друге обли-
ке организовања (е.г. привредна друштва, предузећа за запошљавање и 
радну рехабилитацију инвалида, infra, поглавље, 3) који примењују ино-
вативне методе у продаји роба и услуга на тржишту, како би оствариле 
додатне приходе за финансирање својих основних (општекорисних) ста-
тутарних циљева, или у случају привредних друштава,  користиле део 
остварене добити у опште корисне сврхе.12 У литератури се ови облици 
организовања описују и као “хибридне организације”.13 У ширем смислу, 
под социјалним предузетништвом се подразумева и пракса финансирања 
односно реинвестирања добити привредног друштва у организацију ци-
вилног друштва која је основала то привредног друштво, као и корпора-
тивне донације организацијама цивилног друштва (corporate philanthropy). 
Ова је пракса позната под називом „комплементарно социјално предузет-
ништво“ (complementary social entrepreneurship).14

11 Dees, G., Anderson, B., For-profit social ventures, International Journal of 
Entrepreneurship  Education, 2, 2003, стр. 1-26.  

12 Сагласно доброј упоредној пракси, организације цивилног друштва могу, под 
одређеним условима, да непосредно обављају  привредну делатност као споредну 
делатност, како би стекле додатне приходе за финасирање своје основне (недобитне) 
статутарне делатности. О условима за обављање привредне делатности од стране 
организација цивилног друштва у Србији и  пореском третману прихода од такве 
делатности упореди Голубовић, Јелачић, оп, цит. стр. 67-71, 74, 77-78.  

13 Davis, L., The NGO Business Hybrid: Is the Private Sector the Answer? 1997, Baltimore, 
MD: Johns Hopkins University. У литератури се као пример оваквих организација 
наводе микроредитне организације, које дају микрокредите сељацима у руралним 
подручјима неразвијених земаља, које иначе карактерише слабо развијен банкарски 
сектор и банкарска понуда. Peredo, McLean, оп.цит. стр. 13-14.  Циљ микроредитних 
организација није првенствено стицање добити од камата на дате кредите, већ 
развој економије, пре свега пољопривреде и сточарства, у сиромашним, руралним 
подручјима. Међутим, да би механизам микрокредитирања успешно функционисао 
као облик социјалног предузетништва, неопходно је да микрокредитне 
организације буду под неком врстом надзора од стране централне банке или друге 
надлежне финансијске институције. Ово стога што оне, по правилу, наплаћују 
веће камате од прописане реферетне банкарске камате, али за узврат не траже 
од клијента никаква средства обзебеђења (отуда и већи ризик у пословању, који 
барем у теорији, оправдава и веће камате). Тако су у Босни и Херцеговини поједине 
микрокредитне организације након рата одобравале кредите пољопривредницима у 
руралним подручјима са каматом и до 35%, упркос чињеници да се стопа повраћаја 
кредита кретала око 85%. Ова је пракса толерисана зато што се ове организације 
нису налазиле под надзором Централне банке БиХ.

14 Peredo, McLean, оп. цит. стр. 14
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На другој страни, у литератури постоји сагласност у погледу тога 
шта се сматра социјалним у дефиницији социјалног предузетништва: 
остваривање неког идеалног (нематеријалног) циља у општекорисне сврхе, 
односно задовољење одређених социјалних потреба у широј или ужој 
друштвеној заједници (charitable purpose).15 Стога се овај концепт превас-
ходно, али не и искључиво, везује за организације цивилног друштва које 
делују у општекорисне сврхе, односно за јавно добро (charities, public benefit 
organizations), имајући у виду да је њихов статутарни циљ per definitionem  
деловање у општекорисне сврхе, а не стицање добити (infra, поглавље 3). 

Независно од претходно наведеног, са становишта законодавне и дру-
гих јавних политика, од посебног значаја је концепт социјалног предузет-
ништва чији је интегрални део продаја роба и услуга на тржишту од стране 
организација цивилног друштва и других облика организовања чији ос-
новни статутарни циљ није стицање добити (infra, поглавље 3), као и прак-
са комплементарног социјалног предузетништва. Ово стога што само ови 
облици и праксе социјалног предузетништва захтевају посебну законо-
давну интеревенцију, нарочито када је реч о прописивању услова за непо-
средно обављање привредне делатности од стране организација цивилног 
друштва, регулисања пореског третмана прихода остварених од такве де-
латности, или у случају комплементарног предузетништва, прописивања 
пореских олакшица за реинвестирање добити, регулисање режима јавног 
финансирања организација које делују у области социјалног предузет-
ништва, заштите конкуренције и питања јавних набавки. Стога се у на-
ставку рада нећемо бавити друштвено одговорним пословањем од стране 
предузећа, које неки аутори, како је претходно наведено, такође сматрају 
обликом социјалног предузетништва.    

Треба такође напоменути да концепт социјалног предузетништва 
(и у ширем смислу социјалне економије) није универзално прихваћен. 
Његови критичари истичу да се ради о недовољно дефинисаном, претеж-
но политичком концепту, који нагласак ставља на испуњавање услова за 
државну помоћ, коришћење пореских повластица и добијање јавне под-
ршке деловању у општекорисне сврхе, пре него што доприноси одржи-
вом економском развоју. Ради се о концепту који некритички спаја обли-
ке организовања који имаји различите интересе и мотиве (самопомоћ, у 
случају задруга, друштвена солидарност у случају организација које делују 
за јавно добро), као и различите погледе на однос са државом.16  

15 Ибид, стр. 12.
16 Види код Münkner , H., A comparative perspective on legal frameworks for the social 

economy, Marburg, 2005, стр. 1-2.
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СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ: ДЕФИНИЦИЈА И ОСНОВНЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

У литератури се наводе различите дефиниције и карактеристике 
социјалног предузећа. Ово свакако не представља изненађење, имајући 
у виду да концепт социјалног предузећа представља институционални 
израз концепта социјалног предузетништва. Тако Алијанса социјалних 
предузећа (Social enteprise Alliance) дефинише социјална предузећа као: 
„организацију или пословни подухват који остварује своју општекорис-
не циљеве коришћењем предузетничке стратегије у стицању прихода“.17 
Министарство трговине и индустрије Велике Британије под социјалним 
предузећем подразумева: „пословни подухват који првенствено има оп-
штекорисне циљеве, који вишак остварених прихода од пословне делат-
ности реинвестира у општекорисне циљеве или у друштвену заједницу, 
пре него што је вођен жељом за оптимализацијом добити за акционаре, 
чланове и власнике“. Поједињи аутори уместо дефиниције наводе опште 
карактеристике социјалног предузећа. Тако Аустријски институт за мала 
и средња предузећа под социјалним преудузећем подразумева облик 
организовања који има следеће карактеристике: 1) врши одређену друшт-
вену мисију; 2) задовољава потребе посебно осетљивих друштвених гру-
па; 3) делује у различитим статусно-правним облицима (infra, поглавље 3); 
4) значајно користи волонтерске ресурсе у свом деловању; 5) основано је 
ради остваривања неке општекорисне сврхе или, ако је основана у циљу 
стицања добити, реинвестира добит ради остваривања неких општекорис-
них циљева; 6) може да буде прималац буџетских средстава.18   

Према ЕМЕС-у (European Research Network) социјално предузеће има 
следеће економско-социјалне карактеристике:  1) продаја роба и услуга 
као трајна активност. У том смислу, социјално предузеће се разликује 
од организације цивилног друштва која се бави јавним заговарањем (пре 
него продајом роба и услуга), односно која врши расподелу новчаних сред-
става крајњим корисницима (grant distribution); 2) висок ниво управљачке 
аутономије. Социјално предузеће се често финансира из буџета, али влада 
нема утицаја на његово управљање; 3) значајан ниво економског ризика. 
Финансијска одрживост социјалног предузећа зависи од оснивача, радни-
ка и волонтера; 4) заступљеност плаћеног рада, барем у минималном оби-
му; социјално предузеће комбинује плаћени и неплаћени рад (волонтере), 

17 извор: www.se-alliance.org
18 Austrian Institute for SME Research: Study on Practices and Policies in the Social 

Enterprise Sector in Europe, Vienna, June 2007, стр. 2. 



206

Д.Голубовић, М. Галетин КонЦеПт СоЦиЈалноГ ПРеДуЗетниШтва...

али само подухват који инволвира и плаћене раднике има карактеристике 
социјалног предузећа; 5) основано ради остваривање неког општекорисног 
циља. Независно од институционалне форме у којој делује (infra), примар-
ни циљ социјалног предузећа је да служи заједници или одређеној друшт-
вено осетљивој групи; 6) резултат грађанске иницијативе. Социјално 
предузећа је резултат деловања једног или више појединаца које деле 
заједничку друштвену визију и систем вредности; 7) демократски начин 
гласања. Одлучивање у социјалном предузећу не заснива се на учешћу у 
основном капиталу, већ важи принцип један човек, један глас; 8) транс-
паретност деловања. Радници као и особе које су примарни корисници 
услуга социјалног предузећа по правилу имају одређену улогу у његовом 
управљању; 9) ограничења у дистрибуцији добити. За разлику од „кла-
сичних“ организација цивилног друштва, које не могу да деле добит (non 
distribution constraints), социјална предузећа могу у ограниченој мери 
вршити расподелу добити између оснивача и чланова, како би се спречи-
ло понашање које би водило максимализацији профита. Иако се наведена 
дефиниција социјалног предузећа вероватно најчешће користи у литера-
тури, последња карактеристика социјалног предузећа према ЕМЕС-у, сва-
како је контроверзна, нарочито са становишта законодавне политике.19   

Као области у којима социјална предузећа имају посебну улогу наводи 
се радна интеграција друштвено осетљивих и маргинализованих група, 
односно пружање финансијске, техничке и друге подршке предузетнич-
ким подухватима ових група.20 Овде долазимо до битне разлике између 
теоријског концепта социјалног предузетништва и концепта социјалног 
предузећа као предмета законодавне и других јавних политика. Наиме, 
као што смо претходно указали, дефиниција социјалног предузетништва 
подразумева примену иновативне предузетничке праксе од стране недо-
битних или добитних организација ради остваривања (било ког) опште-
корисног циља дефинисаног законом. На другој страни, предмет јавних 
политика превасходно су институционални облици организовања (до-
битни и недобитни) који применом иновативних предузетничких модела 
у финансирању, производњи и промету роба и услуга на тржишту допри-

19 Извор: http://www.emes.net/index.php?id=203 
20 Defourny, J., Nyssens, M., оп. цит. стр. 8.9. Spear, Bidet, Social Enterprise for Work 

Integration in 12 European Countries: A Descriptive Anlyses, Annals of Public and 
Cooperative Economics, 2005, str. 195-231. Teasdale, S., How Can Social Enterprise 
Address Disadvantage? Evidence from an Inner Cirty Community, Journal of Nonprofit 
and Public Sector Marketing, 2010, стр. 89-107. SECONS, Role of Social Enterprises in 
Employment Generation in CEE and CIS, National Study in Serbia, UNDP, Belgrade, 
September 2006. 
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носе радној интеграцији односно решавању тешког економског положаја 
друштвено осетљивих и маргиналних група.21   

Регулисање статусно-правног положаја социјалних предузећа значајно 
се разликује у појединим земљама. Ово је логична последица различитог 
разумевања концепта социјалног предузетништва и различитог степена 
развоја социјалних предузећа у појединим земљама. Компаративно по-
сматрано, социјална предузећа су најчешће статусно организована као 
удружења, фондације, приватне установе, непрофитне корпорације и за-
друге.22  

Први закон који је целовитије дефинише концепт социјалног 
предузећа донет је у Италији, 2005. године. Ради се о Закону за стварање 
подстицајног оквира за деловање социјалних предузећа,23 који социјално 
предузеће дефинише као: “непрофитну организацију која трајно произво-
ди и продаје робе и општекорисне услуге, у циљу решавања друштвених 
питања од општег интерса”.24 Очигледно је, дакле, да Закон не дефини-
ше социјално предузећа као посебну статусно-правну (институционалну) 
форму, већ овај термин користи у генеричном облику за све облике непро-
фитног организовања који испуњавају одређене карактеристике. Законом 
се задужују ресорна министарства да предложе законодавне мере неоп-
ходне за регулисање правног статуса социјалних предузећа, укључујући 
питања њихове статусне трансформације и стечаја, забрану расподеле 
добити остварене на тржишту, дефинисања социјалног елемента у појму 
социјалних предузећа итд. 

Једна од ретких земаља која предвиђа посебан статусно-правни об-
лик за социјална предузећа јесте Велика Британија. Ради се о компанији 
која делује у интересу заједнице (community interest company - CIC), која се 
дефинише као друштво капитала које је основано ради остваривања не-
ког општекорисног циља (пре него стицања добити), али које не мора да 
аплицира за тзв. charity status, односно статус организације која делује за 
јавно добро (која ужива одговарајуће пореске и финансијске олакшице). 

21 Defourny, Nyssens, оп. цит. стр. 8-9.  У појединим земљама (Белгија, Шведса, 
Француска), социјална предузећа све више делују и у другим областима, као што 
брига о деци, итд. Ibid. стр. 10-11.

22 Kerlin, J., Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning 
from the Differences, Voluntas (2006), стр. 247-263. Defourny, Nyssens (editors): Social 
Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments, EMES, WP no. 08-01.   

23 Службени лист Републике Италије број 153. од 4. јула 2005. године.
24 Члан 1. Закона. 
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CIC има следеће карактеристике: 1) имовина компаније не може се делити 
између оснивача и акционара; 2) за обавезе преузете у правном промету 
одговара својом имовином, а не имовином оснивача и акционара; 3) може 
да издаје преференцијалне акције са фиксном дивидендом; 4) обавезна је 
на већу транспарентност и одговорност према јавности у односу на редов-
не компаније (привредна друштва); 5) основни циљ компаније мора бити 
остваривање неке општекорисне сврхе, пре него стицање добити.25 При-
мер CIC  илустративан је за тешкоће у законском регулисању социјалног 
предузећа. Наиме, у Великој Британији тренутно делује око 10 000 CIC. Ис-
товремено, око 40 000 организација цивилног друштва које делују за јавно 
добро (charities) у својим се статутима такође дефинишу као „социјална 
предузећа“, како би користиле повластице које овај статус даје. 

ЕВРОПСКА УНИЈА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

На нивоу Европске уније, концепт социјалног предузетништва почиње 
да добија на значају крајем осамдесетих година прошлог века. Европска 
комисија је 1989. године објавила први извештај на ту тему (Businesses in 
the „Economie Sociale” sector: Europe’s frontier-free market), да би у наредним 
годинама спонзорисала низ конференција које су се бавиле социјалним 
предузетништвом.26 Члан 3. консолидованог текста Уговора о Европској 
унији (Лисабонски уговор), између осталог предвиђа да ће се Унија борити 
против ексклузије и дискриминације, да ће промовисати социјалну прав-
ду, једнакост полова, међугенерацијску солидарност, економску, социјалну 
и територијалну кохезију ,као и солидарност између држава-чланица.27 
У том смислу, концепт социјалног предузетништва помаже остваривању 
ових уставних начела и вредности. 

Међутим, треба напоменути да на нивоу ЕУ још не постоји посебна 
правна регулатива  која би уређивала ово питање. Ово је превасходно 
последица чињенице да се ради о концепту који није одговарајуће прав-
но нормиран у већини држава чланица, што је опет последица различи-
тог разумевања овог концепта и значаја који има у државама-чланицама 
(supra). Изузетак, у том смислу, представљају Правила Савета министа-

25 Bates, Wells and Braithwaite and Social Enterprise London Keeping it Legal: Legal Forms 
for Social Enterprises, London, 2003, стр. 40.  

26 CIRIEC: The Social Economy in the EU, стр. 17-18, Европско-социјални комитет, N°. 
CESE/COMM/05/2005, извор: www.socialeconomy.eu

27 Official Journal of the EU, br. 2010/C 83, извор: www.eur-lex.europa.eu
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ра којим се уређује статус задруга које делују на подручју две или више 
земаља чланице Европске уније (Statute of European Cooperation).28 Осим 
тога, Европска комисија је недавно дала сагласност на предлог Статута  ев-
ропске фондације (i.e. фондације која делује на територији две или више 
држава-чланица.29 Очекује се да ће иницијатива за доношење статута „ев-
ропског“ удружења, односно пословних удружења, усвајањем Статута ев-
ропске фондације, такође добити на моментуму (infra). 

Независно од недостатка одговарајуће регулативе, ЕУ посвећује значајну 
пажњу социјалном предузетништву. У Европском парламенту од 1990. го-
дине делује група за социјално предузетништво (the European Parliament 
Social Economy Intergroup).  Европски парламент је усвојио низ резолуција 
које се баве социјалним предузетништвом. У том смислу, од посебног 
значаја је Резолуција Европског парламента о социјалном предузетништву 
из 2009. године.30 У Резолуцији се констатује да је социјално предузетништ-
во кључни елемент европског модела социјалне кохезије и благостања, али 
и значајан економски чинилац. Социјално предузетништво учествује са 
10% у укупној европској економији, чине га више од 2 милиона “социјалних 
предузећа” (која делују у различитим статусно правним облицима, supra, 
поглавље 3), и запошљава 6% од укупне радне снаге у ЕУ. У Резолуциији 
се такође констатује да је социјално предузетништво хетерогени кон-
цепт, који се различито разуме у земљама-чланицама, и за које се користе 
и други називи (економија солидарности, трећи сектор), али да, незвисно 
од националних разлика, овај концепт има одређене заједничке црте које 
укључују: демократски начин организовања, радничка партиципација, со-
цио-економски циљеви (а не само стицање добити), начело солидарности, 
волонтирања и друштвене одговорности. Ове заједничке црте карактери-
шу сва „социјална предузећа“, независно од статусне форме у којој делују: 
предузећа, привредна друштва, задруге, удружења, фондације итд. Неза-
висно од хетерогености концепта, у Резолуцији се констатује потреба да 
се на нивоу ЕУ уреди деловање појединих статусних облика у којем делују 

28 Види: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for 
European Cooperative Society (SCE), извор: www.euricse.eu

29 Извор: http://www.efc.be/EuropeanFoundationStatute/ 
30 Види више: Resolution of the European Parliament 2008-2250 (INI); http://www.europarl.

europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0062&language=EN. Треба 
такође напоменути да је Економско-социјални комитет (саветодавно тело Европског 
парламента, Савета министара и Европске комисије, састављен од представника 
послодаваца, радника, слободних професија и заступника јавних интереса) објавио 
низ извештаја о утицају социјалног предузетништва на остваривање различитих 
јавних политика.
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социјална преузећа, пре свега, удружења која делују у опште корисне 
сврхе, фондација и удружења која делују у заједничке сврхе (то јест, про-
мовишу и штите интересе својих чланова). У том смислу Парламент по-
зива Комисију да подржи Предлог статута европског удружења које делује 
у општекорисне сврхе (associations) и удружења у заједничке сврхе (mutual 
asociations), који су повучени из процедуре и констатује да би „социјална 
предузећа“ требало да буду изузета од правила конкуренције ЕУ која важе 
за друге привредне субјекте. С тим у вези, Резолуција такође позива и 
земље-чланице да уложе додатне напоре за стварање подстицајног прав-
ног и пореског окружења за оснивање и деловање социјалних предузећа. 
Коначно, Резолуција позива и на стварање националних статистичких ре-
гистара за социјална предузећа, као и да Комисија и земље-чланице уло-
же напоре на промоцији Приручника Уједињених нација о непрофитним 
институцијама у систему националног рачуноводства (UN Handbook on 
Non-Profit Institutions in the System of National Accounts), како би се повећава 
видљивост ОЦД које се баве социјалном економијом.    

Осим тога, Европска комисија је 2010. године објавила комунике: „Ев-
ропа до 2020: европска стратегија за паметан, инклузивни и одрживи раст“ 
(Europe 2020: Strategy for Smart, Inclusive and Sustainable Growth).31 Комуни-
ке идентификује приоритете и циљеве Европске уније у наредних десет 
година, како би превазишла последице глобалне економске кризе, осигу-
рала водеће место ЕУ у међународној подели рада и тиме осигурала про-
сперитет за њене грађане. У уводном делу комуникеа, истиче се да  је, уп-
ркос изазовима, глобална економска криза показала снагу ЕУ: „Европа има 
многе предности: талентовану радну снагу, јаку технолошко-индустрију 
базу... јединствено тржиште и валуту, који су нам помогли да избегнемо 
најгоре....социјално-тржишну економију, која је издржала све изазове 
кризе“. У том смислу, као што назив комуникеа сугерише, Комисија пред-
лаже три узајамно комплементарна приоритета за ЕУ у наредних десет 
година, како би се обезбедио даљи развој социјално-тржишне економије 
(social market economy): паметни развој (економија заснована на знању и 
иновацијама), одрживи развој (промоција ефикасније, компетативније 
и еколошки напредне економије) и инклузивни развој (висока стопа за-
послености, у функцији територијалне и социјалне кохезије). Када је реч 
о инклузивном развоју, истиче се нужност преузимања мера којм ће се 
обезбедити континуирано образовање и преквалификација радне снаге, 
повећати процентуално учешће запослених жена, обезбедити јачање кон-

31 Види: European Commission, COM (2010)2020; извор: http://europa.eu/press_room/pdf/
complet_en_barroso___007_-_europe_2020_-_en_version.pdf
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цепта социјалне одговорности предузећа и смањити сиромаштво. Кому-
нике не садржи специфичне предлоге у погледу начина на који социјално 
предузетништво, као део социјално тржишне економије, може да допри-
несе остваривању инклузивног развоја и смањену сиромаштва како на ни-
воу ЕУ, тако и на нивоу држава-чланица, већ се то препушта на дискрецију 
земљама-чланицама.32  

ЗАКЉУЧAK

Концепт социјалног предузетништва (social entrepreneurship) и 
социјалног предузећа (social enterprise) предмет је појачаног научног 
интересовања у последњих двадесет година, а превасходно су после-
дица кризе тзв. „државе благостања“ (welfare state). Поједини елемен-
ти социјалног предузетништва у пракси се јављају знатно раније, са 
развојем индустријског капитализма у XVIII и XIX веку. Нарочито се то 
односи на оснивање удружења за узајамну помоћ друштвено рањивих 
група, удружења за заштиту права радника, удружења за заштиту права 
потрошача и развој задругарства. Међутим, у литератури, а још мање у 
законодавној пракси, не постоји сагласност у погледу тога које су битне 
карактеристике социјалног предузетништва и социјалног предузећа. Шта-
више, ради се о концептима о којима понекад постоје потпуно дивергентна 
стајалишта. Када је реч о социјалном предузетништву, одговор на питање 
шта се сматра социјалним предузетништвом није само схоластичке приро-
де, већ има и опипљиве практичне консеквенце. Grosso modo, у литератури 
постоје две школе мишљења о томе шта се подразумева под социјалним 
предузетништвом; оне се условно могу назвати конзервативном и ли-
бералном школом мишљења. Према конзервативној школи мишљења, 
социјално предузетништво представља примену добре пословне праксе у 
устројству и деловању организација цивилног друштва (недобитних, не-
владиних организација). Према либералној школи мишљења, ради се о ра-
дикално новом концепту предузетничког деловања у остваривању општег 
добра, односно о иновативном моделу решавања комплексних друштве-
них потреба. Концеп социјалног предузетништва није у теорији универ-
зално прихваћен, али нема сумње да добија на моментуму. Његови кри-
тичари истичу да се ради недовољно дефинисаном, претежно политичком 
концепту, који нагласак ставља на испуњавање услова за државну помоћ, 
коришћење пореских повластица и добијање јавне подршке деловању у оп-
штекорисне сврхе, пре него што доприноси одрживом економском развоју. 

32 Ибид, стр. 20-22.



212

Д.Голубовић, М. Галетин КонЦеПт СоЦиЈалноГ ПРеДуЗетниШтва...

Ради се о концепту који некритички спаја облике организовања који имаји 
различите интересе и мотиве (самопомоћ, у случају задруга, друштвена 
солидарност у случају организација које делују за јавно добро), као и раз-
личите погледе на однос са државом. 

Када је реч о концепту социјалног предузећа, у литератури се на-
воде његове различите дефиниције и карактеристике; ово свакако не 
представља изненађење, имајући у виду да концепт социјалног предузећа 
представља институционални израз концепта социјалног предузетништ-
ва. Тако Алијанса социјалних предузећа (Social enterprise Alliance) дефи-
нише социјална предузећа као: „организацију или пословни подухват 
који остварује своју општекорисне циљеве коришћењем предузетничке 
стратегије у стицању прихода“, док Министарство трговине и индустрије 
Велике Британије под социјалним предузећем подразумева: „пословни по-
духват који првенствено има општекорисне циљеве, који вишак остварених 
прихода од пословне делатности реинвестира у општекорисне циљеве или 
у друштвену заједницу, пре него што је вођен жељом за оптимализацијом 
добити за акционаре, чланове и власнике“. Поједињи аутори уместо 
дефиниције наводе опште карактеристике социјалног предузећа. Као об-
ласти у којима социјална предузећа имају посебну улогу наводи се радна 
интеграција друштвено осетљивих и маргинализованих група, односно 
пружање финансијске, техничке и друге подршке предузетничким поду-
хватима ових група. Регулисање статусно-правног положаја социјалних 
предузећа значајно се разликује у појединим земљама. Ово је логична по-
следица различитог разумевања концепта социјалног предузетништва и 
различитог степена развоја социјалних предузећа у појединим земљама. 
Компаративно посматрано, социјална предузећа су најчешће статусно 
организована као удружења, фондације, приватне установе, непрофитне 
корпорације и задруге. 

На нивоу Европске уније, концепт социјалног предузетништва почиње 
да добија на значају крајем осамдесетих година прошлог века. Европска 
комисија је 1989. године објавила први извештај на ту тему (Businesses in the 
„Economie Sociale” sector: Europe’s frontier-free market), да би у наредним го-
динама спонзорисала низ конференција које су се бавиле социјалним пред-
узетништвом. Члан 3. консолидованог текста Уговора о Европској унији 
(Лисабонски уговор), између осталог предвиђа да ће се Унија борити про-
тив ексклузије и дискриминације, да ће промовисати социјалну правду, 
једнакост полова, међугенерацијску солидарност, економску, социјалну и 
територијалну кохезију, као и солидарност између држава-чланица. У том 
смислу, концепт социјалног предузетништва помаже остваривању ових 
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уставних начела и вредности. На нивоу ЕУ још не постоји посебна правна 
регулатива која би уређивала ово питање. Ово је превасходно последица 
чињенице да се ради о концепту који није одговарајуће правно нормиран 
у већини држава-чланица, што је опет последица различитог разумевања 
овог концепта и значаја који има у државама-чланицама. Независно од 
тога, ЕУ значајну пажњу посвећује промоцији социјалног предузетништ-
ва, о чему сведоче бројни документи који су донели органи ЕУ, као што су 
Резолуција Европског парламента о социјалном предузетништву из 2009. 
године и Комунике Европске комисије из 2010. године: „Европа до 2020: 
европска стратегија за паметан, инклузивни и одрживи раст“. Са очеки-
ваним даљим приближавањем ЕУ, нема сумње да ће концепт социјалног 
предузетништва и социјалних предузећа добијати на значају и у Републи-
ци Србији. Стога је веома битно да се разумеју различита становишта о 
овим концептима и импликације које могу имати на релевантне јавне по-
литике. 

SUMMARY 
THE CONCEPT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND 

SOCIAL ENTERPRISE: LOST IN TRANSLATION

The concept of social entrepreneurship and social enterprise has gained in 
prominence in the last two decades, in particular, although the roots of the concept 
can be traced in XVIII and XIX century, with the development of the industrial 
capitalism. However, the major traits of the concept and the policy ramifications 
thereof are still subject to vigorous debate among the scholars, practitioners, 
and policy maker. The article purports to add some clarity to that debate by 
offering a critical analyses of the major schools of thought purporting to define 
the concept. Chapter I outlines issues to be dealt with in the article. Chapter II 
discusses two major schools of thought in defining social entrepreneurship and 
their policy ramifications. Chapter III deals with the major features of social 
enterprises and institutional forms in which they operate. Chapter IV details 
policy activities at the European Union level seeking to promote and strengthen 
social entrepreneurship. 

Key words: social entrepreneurship, social enterprise, civil society 
organizations... 
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RESUME

the concepts of social entrepreneurship and social enterprise have gained 
in prominence in the last two decades, in particular, although the roots of the 
concept can be traced in XVIII and XIX century, with the development of the 
industrial capitalism. However, the major traits of the concept and the policy 
ramifications thereof are still subject to vigorous debate among the scholars, 
practitioners, and policy maker. The article purports to add some clarity to that 
debate by offering a critical analyses of the major schools of thought purporting 
to define the concept. Chapter I outlines issues to be dealt with in the article.  
Chapter II presents two general schools of thoughts with respect to the major 
traits of social entrepreneurship: the first, so called, “conservative” school, which 
defines the social entrepreneurship as application of new and innovative business 
(entrepreneurial) techniques in the activities of the not-for-profit organizations; 
and the so called “liberal” school which provides for a more comprehensive 
understanding of the concept in that it defines it as a new entrepreneurial 
approach in addressing pressing social needs by non-state actors. The article 
also elaborates on what is “social” and what is “entrepreneur” in the definition of 
social enterprise. Chapter III deals with the major features of social enterprises 
and institutional forms in which they operate. It presents various definitions of 
social enterprises and points to the fact that some authors and institutions (such 
as EMES) - instead of offering a definition of a social enterprise - are putting 
an emphasis on its major social and economic traits. It points out that social 
enterprises have played a particularly prominent role in work integration and 
that they operate in diverse legal contexts. In this regard, the experience of Italy 
(which provided for a first framework regulation for social enterprises) and the 
United Kingdom (which has a distinct institutional form of choice for social 
enterprise: community interest company) are referenced.  Chapter IV details 
policy activities at the European Union level seeking to promote and strengthen 
social entrepreneurship. It points out that the topic came under the EU radar 
in 1989 when the European Commission published a report: Businesses in the 
“Economie Sociale” sector: Europe’s frontier-free market. Since than, the social 
economy has gained both on momentum and prominence, despite the fact that 
there is not specific legal regulation for social enterprises at the EU level. This 
is mainly attributed to diverse regulations of members states on the subject (or 
for that matter the lack thereof), which is hindering any attempt for harmo-
nization. Nevertheless, the article argues that the enactment of the Statute for 
European Cooperative Society, along with the Commission’s recommendation 
for the adoption of the Statute for European Foundation and the prospect of 
adopting the Statute for European Mutual Society, will facilitate the emergence 
and operations of cross-border social enterprises. Chapter IV also elaborates 
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on the main features of the Commission’s communiqué: Europe 2020: Strategy 
for Smart, Inclusive and Sustainable Growth, which sets out the Union policy 
objectives relating to social economy until 2020. In the concluding remarks, the 
article argues that, as the Republic of Serbia continues its path towards the full 
membership in the EU, as anticipated, the concept of social entrepreneurship 
and social economy will gain ground in Serbia, and hence it is important to 
understand various approaches to the concepts and their policy ramifications.

Овај рад је примљен 08.03.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
И МОГУЋНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ∗

САЖЕТАК: Основни циљ овог рада је да потенцира 
концепт социјалног предузетништва као једног од значајних 
подстицајних фактора економског и друштвеног развоја. 
Наиме, социјална предузећа могу бити различита по 
организацији и структури, али сва имају врло јасну социјалну 
и јавну сврху - остварени профит реинвестирају и непрофитна 
су, а користе се предузетништвом ради остваривања свог 
социјалног циља. Концепт социјалног предузетништва 
у Србији у претходном периоду у значајној мери био је 
заснован на пасивној подршци сиромашним породицама 
и појединцима. Социјална питања и смањење сиромаштва 
постају све обавезнија компонента политике европских 
интеграција. 

Концепт подстицања угрожених категорија 
становништва, подржан од стране земаља ЕУ, посматра 

1  duranjelena@gmail.com 
 
∗Овај рад је део истраживачких пројеката под шифрама 47009 (Европске интеграције 
и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ) и 179015 (Изазови 
и перспективе структурних промена у Србији: Стратешки правци економског 
развоја и усклађивање са захтевима ЕУ), финансираних од стране Министарства за 
науку и технолошки развој Републике Србије
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појединца као потенцијал, а не трошак друштва и већу 
пажњу поклања његовом економском оснаживању и 
социјалном укључивању. Не постоји јединствена правна 
пракса за функционисање социјалних предузећа у Европи. 
У појединим европским земљама је ова област дефинисана 
јединственим законом, док се у другим налази обједињена у 
оквиру различитих системских закона. Република Србија још 
увек нема адекватну законску и подзаконску регулативу за 
успешно функционисање социјалних предузећа. 

Кључне речи: предузетништво, социјално 
предузетништво, локални економски развој, социјални 
предузетник, финансијска криза, незапосленост, тржишна 
економија, друштвена одговорност...

УВОД

Као што сведочи све обимнија међународна литература посвећена 
овој теми, појам социјалног предузећа бележи запањујући продор са обе 
стране Атлантског океана, нарочито у земљама ЕУ и САД. Овај појам, 
такође, привлачи све више интересовања и у другим деловима света, као 
што су простори земаља бившег Совјетског Савеза, Источне Азије и Ла-
тинске Америке (Defourny, Nyssen, 2008). Данас позната форма социјал-
них предузећа се први пут појављује крајем седамдесетих година прошлог 
века, када је друштвено - економски контекст карактерисало смањење ка-
пацитета државе благостања да задовољи потребе својих грађана и избори 
се са проблемом растућих неједнакости и социјалне изопштености. Ово је 
делимично било проузроковано смањењем економског раста, што је дове-
ло до смањења потенцијала за запошљавање. 

Интерес за социјална предузећа који се поново јавља у последње време 
условљен је препознавањем капацитета социјалних предузећа да се изборе 
са економским и социјалним проблемима које ни јавни нити профитни 
сектор нису у стању адекватно да реше. Привредни субјекти са социјалним 
циљевима имају дугу традицију у друштвеној, економској и политичкој 
историји Европске Уније. Добротворна удружења датирају још из средњег 
века, а пољопривредне задруге, кредитне уније и други видови удружи-
вања постојали су у различитим облицима кроз економско - друштвени 
развој земаља Европске Уније. У последње време, у земљама Европске 
Уније развијају се нови облици социјалних предузећа са иновативним 
приступима питањима социјалних услуга, образовања, здравства, зашти-
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те животне средине, становања и утицаја на тржишне услове пословања. 
Европске земље суочавају се са све већим растом и диверсификацијом 
потреба, што је условљено променама услова и начина живота и друштве-
но – економског понашања различитих категорија друштва.

Немогућност да се одржи ранији ниво сигурности појединаца гаран-
товањем  запослења, старосне пензије, бесплатне здравствене заштите 
и других услуга највише је погодила маргинализоване друштвене групе. 
Грађанска друштва у земљама Европе одговорила су на ове проблеме ус-
постављањем организација са социјалном оријентацијом и све већим 
учешћем у привредним активностима. Удружења грађана и фондације, 
који су традиционално били оријентисани на заступање, укључили су се 
у привредне активности са снажнијом оријентацијом на предузетништво, 
док су задруге (тј. пољопривредници, потрошачи, произвођачи) које су 
више радиле за сопствене интересе и биле оријентисаније на остварење 
прихода, прошириле своје функције и на социјалне циљеве.

Овај сектор, који се све више развија, налази се између јавне и профитне 
сфере и у последње време такође назива и „трећи сектор”. Тај сектор обух-
вата невладине организације које су фокусиране на остварење вредности 
и које првенствено реинвестирају сва своја средства у остварење даљих 
социјалних, еколошких или културних циљева. Ту спадају добровољне 
организације и организације на нивоу заједница, добровољна удружења, 
социјална предузећа, заједнице и узајамна друштва. По дефиницији, со-
цијална предузећа су приватне, аутономне, предузетничке организације 
које обезбеђују робу и пружају услуге са јасно дефинисаним циљем да оси-
гурају добробит за заједницу, које су у власништву или под управом групе 
грађана и у којима су материјални интереси инвеститора и власника капи-
тала ограничени.

Социјалним предузећима је, или законом забрањено да расподељују 
профит, или су пак структурирана на такав начин да га њихови основни 
циљеви искључују. Социјална предузећа разликују се од традиционалних 
организација трећег сектора по снажнијој привредној делатности и спрем-
ности да се упусте у преузимање ризика. Истовремено, разликују се и од 
класичних профитних предузећа у власништву инвеститора и традицио-
налних задруга по снажнијој оријентацији према социјалним циљевима и 
интересима друштвене заједнице.

Социјална предузећа дају допринос друштву пружањем робе и услуга 
локалним заједницама и људима који нису у могућности да плате одређене 
услуге (социјалне услуге, услуге образовања, здравства итд.), чиме утичу на 
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привредни развој локалних економских заједница и омогућавају стабил-
није услове угроженим групама друштва. Осим тога, они стварају и нове 
могућности  за запошљавање и омогућавају радну интеграцију угрожених 
категорија становништва које немају много прилике да нађу запослење на 
„отвореном” тржишту рада. Акумулацијом и расподелом средстава која 
у супротном не би била додељена за задовољење локалних социјалних и 
развојних потреба, они доприносе и социјалној кохезији, акумулацији со-
цијалног капитала и уравнотеженијем привредном развоју.

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ

Раст сектора социјалних предузећа постепено је институционали-
зован, захваљујући делом и развоју законодавних оквира. Иако већина 
социјалних предузећа у Западној Европи и даље има традиционалну 
правну форму организација трећег сектора, у неким земљама створене су 
нове правне форме које су посебно предвиђене за социјална предузећа. 
У Италији је 1991. године уведена форма „социјалне задруге” (cooperative 
sociale), како би се дефинисао правни оквир за поједине делатности со-
цијалних предузећа, првенствено у области социјалних услуга и запо-
шљавања припадника угрожених категорија друштва. То представља 
доминантну форму социјалног предузећа у Италији, са 200.000 хиљада за-
послених и 1.500.000 корисника, и стопом раста од 15% до 30% годишње. 
На основу италијанског искуства, у Португалу је уведена форма „задруге 
социјалне солидарности” (cooperativas de solidariedade social), која би пру-
жала подршку угроженим категоријама друштва и неразвијеним друштве-
ним заједницама. И Француска је 2001. увела форму „задружног друштва 
заједничког интереса” (societe cooperative d’interet collectif).

Други тренд у овој области било је успостављање  правног оквира за 
социјална предузећа, који се први пут појавио у Белгији. Правна форма 
„предузећа за социјалне намене” (societe a finalite sociale) уведена је 1995. 
године. Ова опција отворена је за сва привредна друштва, укључујући и 
задруге и друштва ограничене одговорности уколико испуњавају одређе-
не захтеве. У последње време су и Италија и Велика Британија кренуле у 
сличном правцу, па су делатности које обављају социјална предузећа про-
ширене – поред услуга социјалне заштите – и на друге делатности (тј. на 
пружање културних и рекреативних услуга, услуга заштите животне сре-
дине и на подршку локалног економског развоја). „Предузеће за заступање 
интереса заједнице“ (community interest company) је нови тип социјалног 
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предузећа у Великој  Британији, које представља  допуну  владиних услу-
га на нивоу друштвених заједница у областима као што су пружање де-
чије заштите, социјално становање и јавни саобраћај или забава. У складу 
са законом, таква предузећа немају никакве фискалне олакшице. Непо-
стојање фискалних олакшица надокнађено је омогућавањем  делимичне  
прерасподеле профита предузећа. До сада је основано преко 1.000 преду-
зећа за заступање интереса различитих врста – од сеоских  радњи до вели-
ких установа.

Иако социјална предузећа учествују у читавом низу различитих со-
цијалних активности, традиционалну област њиховог рада представљају 
социјалне услуге и интеграција на тржишту рада. Значајан број социјал-
них предузећа пружа нове видове услуга особама чије потребе нису за-
довољене у оквиру јавних институција или које нису корисници јавних 
давања (Цвејић, и др., 2008).

Табела 1. Удео социјалног предузетништва у радној популацији земаља 
ЕУ према фазама развоја (2009. година)

Иницијално 
СП

Ново 
СП

СП у 
раној 
фази

Остварено 
СП

Укупно 
СП

Западна 
Европа

Шпанија 0,4 0,2 0,6 0,4 0,9
Немачка 0,5 0,3 0,7 0,9 1,6

Холандија 0,6 0,5 1,0 0,5 1,5
Италија 0,9 0,4 1,2 1,3 2,5

Норвешка 0,6 1,0 1,6 0,6 2,2
Белгија 1,0 0,8 1,8 1,2 3,0
Грчка 1,3 0,7 2,0 0,9 2,9

В. Британија 0,8 1,5 2,2 2,1 4,2
Француска 1,6 0,9 2,3 0,3 2,6

Финска 1,2 1,6 2,7 2,4 5,1
Швајцарска 2,4 0,5 2,8 1,5 4,3

Исланд 2,3 2,1 4,2 1,9 6,1
просек 1,1 0,9 1,9 1,2 3,1
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Источна 
Европа

Б и Х 0,6 0,2 0,8 0,1 0,9
Русија 0,4 0,5 0,9 0,4 1,2
Србија 0,4 0,7 1,1 0,6 1,8

Румунија 1,4 0,3 1,7 0,8 2,6
Летонија 1,5 0,6 2,0 0,8 2,8

Словенија 1,3 0,9 2,2 1,4 3,6
Хрватска 1,3 1,6 2,9 1,6 4,4
Мађарска 2,2 1,3 3,3 0,6 3,9

просек 1,1 0,8 1,9 0,8 2,7

Извор: Terjesen и др., Global Entrepreneurship Monitor Report on Social 
Entrepreneurship, Executive Summary, Global Entrepreneurship Research As-

sociation (GERA), 2011, стр. 7.

Социјална предузећа су се у земљама ЕУ показала као иновативни ор-
ганизациони облик. Показала су се способнијим од традиционалних неп-
рофитних организација да одговоре на еволуцију потражње за услугама 
од општег интереса, нарочито потражње од стране корисника којима су 
неке од услуга од општег интереса мање доступне. Идеја о усвајању пре-
дузетничких модела за производне и услужне активности са израженим 
социјалним садржајем, где се у управљање овим новим предузећима непо-
средно укључују не само радници, већ и цивилно друштво уопште,  пока-
зала се успешном. Покретањем концепта социјалних предузећа у савреме-
ном облику, 80-тих година ХХ века  побољшала се понуда и ефикасност у 
сектору производње и услуга у којем ослањање на технолошке иновације, 
због мање доступности финансијских средстава, није могуће. Могу се уо-
чити значајне разлике између земаља и места у погледу распрострањености 
социјалних предузећа у поређењу са алтернативним институционалним 
окружењима, тј. јавним и приватним предузећима.
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Табела 2. Удео социјалног предузетништва у целој популацији земаља ЕУ, 
према типу подухвата (2009. година)

Традици-
оналне 
 НВО

Непро-
фитно  

СП

Економски 
оријенти-

сано 
хибридно  

СП

Социјално 
оријенти-

сано 
хибридно  

СП

Профитно 
СЕ

Западна 
Европа

Шпанија 0,1 0,3 0,4 0,2 0,5
Немачка 0,3 0,3 0,7 0,4 0,5

Холандија 0,2 0,7 0,2 0,8 1,3
Италија 0,3 0,6 1,3 0,5 0,7

Норвешка 0,1 0,8 0,9 0,7 2,0
Белгија 0,5 1,1 1,1 1,0 0,5
Грчка 0,3 2,0 0,6 0,5 1,3

В. Британија 0,4 1,8 1,0 1,4 1,2
Француска 0,1 0,6 1,0 1,1 0,2

Финска 0,5 1,8 1,5 2,7 0,9
Швајцарска 0,1 0,7 2,3 1,4 1,1

Исланд 0,4 2,6 1,2 3,6 1,9
просек 0,3 1,1 1,0 1,2 1,0

Источна 
Европа

Б и Х 0,0 0,5 0,4 0,2 0,8
Русија 0,2 0,2 0,8 0,1 0,1
Србија 0,5 1,5 0,1 0,3 0,5

Румунија 0,3 0,2 1,3 0,4 0,3
Летонија 0,6 0,9 0,7 0,7 1,5

Словенија 0,5 1,3 0,9 1,5 1,3
Хрватска 0,4 2,1 2,5 1,3 0,7
Мађарска 0,1 0,5 2,2 0,8 0,3

просек 0,3 0,9 1,1 0,7 0,7

Извор: Terjesen и др., Global Entrepreneurship Monitor Report on Social Entre-
preneurship, Executive Summary, Global Entrepreneurship Research Association 

(GERA), 2011, стр. 8.

Пракса социјалних предузећа у централноисточној и југоисточној Ев-
ропи и боље структурирано искуство таквих институција у Европи, чини 
да успешност модела социјалних предузећа може да се припише једном 
броју кључних питања, укључујући између осталог: 
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•	 Висок степен надлежности непрофитних организација да спро-
воде економску активност. Ангажовање непрофитних организа-
ција у економским делатностима је, у одређеној мери, дозвољено у 
скоро свим земљама у региону (једна од изузетака је Македонија). 
Међутим, у већини земаља у региону, удружењима, фондацијама и 
институцијама није дозвољено спровођење економске делатности 
као примарне делатности. То објашњава маргиналну улогу непро-
фитних организација у управљању економским активностима као 
примарним делатностима ових организација у централноисточној 
и југоисточној Европи.

•	 Постојање конкретног и јасног законодавства у погледу поставље-
них циљева социјалних предузећа и ограничења која су им пропи-
сана. 

•	 Предвиђање широког дијапазона активности које социјална преду-
зећа могу да спроводе и које нису ограничене на радну интеграцију 
као област делатности, већ укључују и пружање социјалних услуга 
целој заједници уз нове могућности развоја у иновативним обла-
стима (на пример, култури, заштити околине, локалном развоју, 
итд). 

•	 Спровођење низа индустријских политика усклађених са особи-
нама социјалних предузећа, укључујући неопорезивање профита 
пренетог у имовину, чији је трансфер забрањен и подршку старт-уп 
аранжманима путем обезбеђивања почетних средстава и консул-
тантских активности/накнадне помоћи. 

•	 Јасна дефиниција политике партнерстава између јавних агенција и 
социјалних предузећа, која играју улогу у унапређењу односа са-
радње, а не конкуренције између та два актера. 

•	 Јасно раздвајање активности које се спроводе (на пример, социјалне 
услуге и радна интеграција), конкретно социјалних предузећа која 
нуде социјалне услуге и социјалних предузећа која олакшавају рад-
ну интеграцију угрожених радника. Ово раздвајање је у Италији 
омогућило социјалним задругама да задобију конкретно знање и 
искуство у обе области делатности. Од почетка деведесетих година 
прошлог века, италијанске социјалне задруге типа А, које пружају 
социјалне и личне услуге, доживеле су брз развој и запослиле на 
хиљаде висококвалификованих професионалаца у области здрав-
ствене заштите, психологије, заштите менталног здравља и обуке. 
Заиста, број предузећа и радних места отворених у тим службама 
увек је био већи него у социјалним задругама типа Б (радна ин-
теграција). Истовремено, задруге типа Б развиле су се у механизме 
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подржавања запошљавања који функционишу у контекстима спе-
цијализованим за интеграцију угоржених радника (Галера, 2010). 

•	 У погледу социјалних предузећа за радну интеграцију, потребно је 
утврдити праг процента угрожених радника које треба интегриса-
ти, који неће бити превисок, како би се обезбедила успешна обука 
таквих радника с обзиром на крајњи циљ – олакшавање њихове ин-
теграције у отворено тржиште рада. 

РАЗВИЈЕНОСТ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Потреба за афирмацијом улоге социјалних предузећа у економији Ср-
бије је нарасла из истих разлога из којих се ова идеја у западноевропском 
капитализму јавила прво у контексту ширег концепта социјалне економије 
у 19. веку, а потом и у конкретним облицима социјалног предузетништва, 
примереним савременом капитализму у другој половини 20. века.

Наведени разлози су везани за негативне ефекте тржишне економије 
и социјално неодрживог модела економског раста. Када број оних који не 
могу да се укључе у слободну тржишну утакмицу постане превелик и сав 
терет губитника се свали на државни буџет, подршка предузетничким на-
стојањима у мање наглашеним тржишним условима, што социјално пре-
дузетништво јесте по својој дефиницији, представља добар инструмент за 
повећање броја грађана који ће се самостално укључити у друштво и по-
следично, за повећање друштвене кохезије. Социјално предузетништво је 
огледало трансформације социјалне политике у Србији.

Подршка развоју сектора који може да запосли велики број социјално 
и економски искључених заправо представља подршку целој привреди. 
Идеја савременог социјалног предузетништва се у Србији појавила кроз 
процес културног и политичког приближавања Европској Унији, а да би 
прерасла у одржив сектор морају се уважити и неке специфичности које 
контекст социјалног предузетништва у Србији разликују од модела пре-
познатих у европском окружењу, а сличне су другим источноевропским 
земљама.

Економски проблеми и број грађана који нису укључени кроз стан-
дардне тржишне механизме су у Србији већи него у већини европских зе-
маља. Они су толики да критично угрожавају нормално функционисање 
привреде. Јачање улоге социјалног предузетништва може отворити алтер-



226

Јелена Ђуран СОЦИЈалнО ПреДуЗеТнИШТВО у ЗеМЉаМа еу...

нативни правац укључивања на тржиште рада и растеретити тржишну 
привреду великих социјалних притисака.

Искуство из социјалистичке привреде нас је научило да економија која 
је доминантно  социјална не може опстати. Социјалистичка предузећа 
су имала неефикасну унутрашњу организацију, ниску продуктивност и 
значајан недостатак инвестирања у нове, ефикасније технологије. Ова ме-
шавина неефикасности и/или некреативности проузроковала је огромне 
губитке и показала да је, како би се одржала, социјална економија која је 
функционисала по овим принципима, морала да буде озбиљно заштиће-
на од тржишних ризика. Последично, током осамдесетих година прош-
лог века југословенска, па тиме и српска економија и политички систем су 
запали у дубоку кризу. Експеримент са социјализмом је компромитовао 
идеју социјалне економије. Имајући у виду да у Србији још опстају вели-
ка јавна предузећа која послују са огромним губицима и очигледно имају 
превасходно социјалну функцију, отежана је улога државе као промоте-
ра одговорног и економски одрживог социјалног предузетништва. Стога, 
идеја о социјалној правди у економским релацијама може бити реафирми-
сана кроз инсистирање на предузетничком духу и економској одрживо-
сти у активностима предузећа, задруга и других актера који послују са 
наглашеном социјалном мисијом или у заштићеном тржишном наступу. 
Међутим, у већини случајева недостаје им кључни елемент социјалног 
предузетништва – могућност или спремност да се директно предузму ак-
тивности оријентисане ка заради. Прецизније, могућности су ограничене, 
а недовољна спремност открива недостатак предузетничке склоности и 
капацитета.

Организована подршка јачању предузетничких капацитета ће пред-
стављати драгоцен инпут у оживљавању и ширењу сектора социјалног 
предузетништва. Поред приватног/корпоративног и државног сектора, 
у савременим привредним структурама паралелно постоји и трећи сек-
тор привређивања заснован на социјалним предузећима која обухватају 
широк спектар правних форми, профитних и непрофитних организација 
– попут предузећа усмерених на испуњавање задатака заједнице (квази 
државне организације), добротворних организација, различитих форми 
организација за самозапошљавање, кредитних унија, задруга, итд.

Као резултат неразумевања, социјална предузећа и предузетници у 
Србији се суочавају са потпуно неизграђеним институционалним окви-
ром. Као битну компоненту ова неизграђеност укључује и недостатак од-
говарајућих финансијских подстицаја, како за креирање активности, тако 
и за одржање текућег  пословања. Истовремено, недовољна изграђеност 
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институционалног оквира може бити повезана са неадекватним присту-
пом вредновању инвестиција и повраћаја уложених средстава у трећи сек-
тор привређивања.

С обзиром на то да тржишна економија у Србији још увек није довољ-
но ојачала, треба реалистично планирати обим и могућности социјалног 
предузетништва и јасно га усмерити на оне чланове друштва или друш-
твене групе које су знатно ускраћене за ресурсе потребне за укључење у 
тржишну привреду или које се сусрећу са културним, политичким и со-
цијалним препрекама у приступу тим ресурсима. Институционални ок-
вир за социјалну економију и посебно за социјално предузетништво у Ср-
бији није дефинисан и успостављен (Цвејић и др., 2008). Осим тога, ова два 
концепта уопште се не помињу у законима и у већини случајева надлежни 
актери нису са њима упознати. Међутим, у Србији и поред неповољног 
правног, економског и институционалног оквира, социјална економија 
ипак постоји. Нова тржишта за социјална предузећа су у развоју иако су 
– посебно у области социјалних услуга, пољопривреде и руралног развоја 
– прилично ограниченог обима.

Основни резултати Мапирања социјалних предузећа у Србији2  показа-
ли су да је сектор социјалних предузећа хетероген и да га сачињавају шест 
основних типова организација које имају различите социјалне циљеве, 
активности, тржишне нише, резултате на тржишту и моделе социјалне 
интеграције. Ти типови су: задруге, НВО, спиноф (spin-off) предузећа (ре-
гистрована као ДОО), предузећа за стручно оспособљавање и запошља-
вање особа са инвалидитетом, агенције за развој малих и средњих преду-
зећа и пословни инкубатори (Цвејић и др., 2008).

У последње време почео је да расте број оних организација које су 
оријентисане на заштиту животне средине и локални економски развој 
– и то пре свега у неразвијеним подручјима. Одлучивање у социјалним 
предузећима је аутономно, барем у оном најужем смислу који подразумева 
независност од власничких интереса и директних интервенција државе. 
Два најчешћа проблема са којима се, према налазима мапирања социјал-
них предузећа у Србији, суочавају социјална предузећа су недостатак нов-
ца и неповољан правни оквир. Постоји и известан број другачијих пробле-
ма, али се они разликују у зависности од типа организације (Цвејић и др., 
2011).

2 Мапирање социјалних предузећа у Србији, Програм Уједињених нација за развој, 
УНДП, Београд, 2008.
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Политичке реформе и демократизација спровођени су спорије него у 
већини осталих земаља у транзицији. Резултат ових трендова били су, из-
међу осталог, и одлагање реформе правосуђа и развој трећег сектора на не-
уобичајен начин (недефинисана искривљена представа невладиног секто-
ра у јавности, недовољно искуство у производним делатностима, итд.). Те 
околности у великој су мери довеле и до садашње друштвено- економске 
ситуације, коју углавном карактеришу сиромаштво, висока незапосленост, 
слабе предузетничке инклинације, неадекватан правни оквир итд. Про-
фил социјалног предузетништва у Србији треба да постане препознатљи-
вији и његова организациона форма треба да буде дефинисанија.

ПРАВНИ ОКВИРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Упркос чињеници да су значај концепта социјалног предузетништва и 
његови позитивни ефекти препознати у цивилном сектору и стручној јав-
ности, правни оквир којим се уређује област социјалног предузетништва 
у Србији не тумачи концепт социјалног предузетништва на адекватан 
начин. Међутим, неколико закона и стратегија садрже одредбе које могу 
бити основа и подршка развоју социјалног предузетништва, а то су: Закон 
о привредним друштвима, Закон о задругама, Закон о удружењима, Закон 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидите-
том, Закон о социјалној заштити, Закон о волонтирању, Закон о порезу на 
доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 
итд. На основу ових закона можемо истаћи неколико организацијских об-
лика у оквиру којих могу функционисати социјална предузећа.
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Табела 3.

Правни оквири - могућности и препреке за социјално предузетништво

Закон о 
привредним 
друштвима  

(Сл. гласник РС, 
125/04)

Отвара могућност да се активности социјалног предузетништва 
региструју као друштво са ограниченом одговорношћу. Према 
закону, друштво са ограниченом одговорношћу је привредно 

друштво које оснива једно или више правних или физичких лица 
(највише 50) у својству чланова друштва ради обављања одређене 

делатности. Оснивачким актом се може увести демократска 
структура одлучивања поготово када своје деловање везују за неку 

социјалну или јавну сврху. С обзиром на некомпатибилност циљева 
између социјалног предузећа и привредог друштва (максимизација 

друштвеног и јавног учинка наспрам максимизације профита), 
овај закон у суштини не представља идеално решење за социјално 

предузеће. Међутим, с обзиром на то да се остали поменути закони 
упућују на примену закона о привредним друштвима, битно га је 

поменути у овом контексту.

Закон о 
задругама  

(Сл. гласник 
СРЈ, 41/96, 13/98, 
Сл. гласник РС 
1012/05, 34/06)

За сада, представља најпогоднији оквир за функционисање 
социјалних предузећа. Задругу могу основати само физичка лица 

ради остваривања својих економских, социјалних и културних 
интереса, на принципима добровољности, солидарности, 

демократичности, економског учешћа, једнаког права управљања, 
самосталности, задружног образовања и међузадружне сарадње 

(члан 1.). Законом је прописано да део добити задруга распоређује 
у обавезни резервни фонд, у проценту утврђеном задружним 

правилима, где се могу предвидети и други фондови и издвајање 
средстава за друге намене. Битно је и да је важећим Законом, за 

одређене врсте задруга, прописан другачији, повољнији порески 
третман, сходно сврси због које се оне оснивају и делују. Тумачењем 
овог закона можемо идентификовати неколико основних обележја 

концепта социјалног предузетништва, али треба имати у виду 
да су тренутно важећи прописи оскудни, што може да отежа 

функционисање социјалних предузећа. Охрабрујућа чињеница је да 
је у новом Предлогу нацрта закона о задругама обухваћен и појам 

социјалних задруга, као посебне врсте.

Закон о 
удружењима 

(Сл. гласник РС, 
бр.51/09)

Овај закон отвара највише иницијатива за социјално 
предузетништво. Значајне су одредбе закона којима се уређује циљ 
оснивања удружења, могућности обављања привредне делатности 
од стране удружења и начин стицања и располагања имовином (чл. 

37.). Удружење се не може основати у циљу стицања и расподеле 
добити. Међутим, оно може обављати привредну делатност као 

допунску делатност у циљу стицања прихода којим се финансирају 
основни циљеви удружења. Битно је истакнути да делатност 

мора бити мањег обима, односно да се делатност обавља у обиму 
потребним за остварење циљева удружења. 
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Закон о 
професионалној 
рехабилитацији 
и запошљавању 

особа са 
инвалидитетом 
(Сл. гласник РС, 

бр.36/09)

Засад представља једини закон у којем се експлицитно наводи 
термин социјално предузеће. Међутим, закон пропушта да 

дефинише опсег и начин деловања овог организацијског облика, те 
је то потребно разрадити подзаконским актима. Према овом закону, 

социјално предузеће и организација је привредно друштво које се 
оснива за обављање делатности која је усмерена на задовољавање 

потреба особа са инвалидитетом и које, независно од укупног броја 
запослених запошљава најмање једну особу са инвалидитетом (чл. 
45.). Оно је усмерено на задовољавање социјалних потреба особа 

са инвалидитетом, а послује у складу са прописима о привредним 
друштвима. Даље, чл. 45. прописује да део остварених прихода 

предузеће мора да инвестира у интеграцију сопствених корисника 
у друштво и побољшање њиховог животног стандарда, услова рада, 
радних вештина и задовољавање потреба особа са инвалидитетом. 

Проценат прихода који мора да се инвестира није спецификован 
законом. Закон предвиђа да, осим као социјално предузеће, посебни 
облици запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом 

могу бити организовани и као предузеће за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом (у даљњем 
тексту ППРЗОИ), које је више усмерено на радну интеграцију особа 

са инвалидитетом, те као радни центар. ППРЗОИ је правно лице које 
има дозволу од Министарства економије и регионалног развоја да 
запошљава одређени број особа са инвалидитетом и врши њихову 

професионалну рехабилитацију (чл. 35. – чл. 42.). Радни центар 
„обезбеђује радно ангажовање као радно-терапијску активност 

особа са инвалидитетом које не могу да се запосле или одрже 
запослење ни под општим ни под посебним условима, односно 
чији је учинак мањи од једне трећине радног учинка запосленог 
на уобичајеном радном месту“. Могу га, сем државе, основати и 
организације особа са инвалидитетом и организације њихових 

законских заступника (чл. 43. и чл. 44.).

Закон о 
социјалној 

заштити

Овим законом је предвиђено да делатности у области социјалне 
заштите, односно поједине услуге социјалне заштите може 

пружати и удружење, предузетник, привредно друштво и други 
облик организовања утврђен законом (чл. 17.). Ова могућност не 

може се разматрати у светлу директног запошљавања особа са 
инвалидитетом, међутим може се односити на организацијске 
облике који пружају различите услуге везане за запошљавање 

особа са инвалидитетом на пример, услуге персоналне асистенције, 
подршку при запошљавању и сл. Ова одредба подразумева да 
и физичка лица могу на истој бази са државним, конкурисати 

за државна средства уколико испуњавају све услове прописане 
законом. 
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Закон о 
волонтирању

За концепт социјалног предузетништва од изузетне важности је 
волонтирање. Међутим, Закон о волонтирању је у супротности са 
природом волонтирања као добровољне и приватне иницијативе 

грађана који захтева минималну законску интервенцију. Закон 
онемогућује ангажовање волонтера у оквиру делатности социјалног 
предузећа које је организовано као привредно друштво или задруга, 

јер један од прописаних услова за волонтирање јест да је оно ван 
делатности привредног друштва. Такође, прописана је обавеза 

вођења евиденције и извештавање Министарства рада и социјалне 
политике о волонтирању. Из овога следи да ће закон имати изразито 

негативне последице на промовисање и стимулисање културе 
волонтирања. Поред наведеног, треба указати и на чињеницу да се 

прописима којима се уређује плаћање пореза и доприноса на зараде 
афирмише запошљавање особа са инвалидитетом.

Закон о порезу на 
доходак грађана 

(„Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2001, 
80/2002, 80/2002 

– др. закон, 
135/2004, 62/2006, 

65/2006 – испр., 
31/2009, 44/2009, 
18/2010 и 50/2011) 

у чл. 21.

Предвиђа да се не плаћа порез на зараде особа са инвалидитетом 
запослених у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање 

особа са инвалидитетом. Даље је чл. 21г предвиђено да послодавац 
који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом у 

складу са законом који уређује спречавање дискриминације лица 
са инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински 

валидном документацијом докаже инвалидност, ослобађа се обавезе 
плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог лица, за 

период од три године од дана заснивања радног односа.

Закон о 
доприносима 
за обавезно 
социјално 
осигурање  

(„Сл. гласник 
РС“, бр. 84/2004, 
61/2005, 62/2006, 
5/2009 и 52/2011)

У чл. 45б прописује да послодавац који на неодређено време запосли 
лице са инвалидитетом у складу са законом који уређује спречавање 

дискриминације лица са инвалидитетом, за које одговарајућом 
правно-медицински валидном документацијом докаже 

инвалидност, ослобађа се обавезе плаћања доприноса за обавезно 
социјално осигурање који се плаћају на основицу, односно на терет 
средстава послодавца, за период од три године од дана заснивања 

радног односа тог лица. Нажалост, овим прописима ни на који начин 
није уређен повољнији статус у погледу пословања социјалних 

предузећа, нити постоје пореске или друге законске олакшице за 
њихово пословање. Из наведеног се може извести закључак да је 
регулатива ове области у Републици Србији недовољно уређена 

што је главни узрок свих потешкоћа са којима се у пракси можемо 
сусрести. Не постоји посебан пропис који уређује посебне услове 
и повољности за оснивање и пословање социјалних предузећа. 
На другој страни, упркос постојању Закона о рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом нису донети подзаконски 
акти којима би био уређен поступак оснивања и функционисања 

предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа 
са инвалидитетом и радних центара.

Извор: Цвејић и др., Препоруке за подршку развоја капацитета 
социјалних предузећа у Србији, Европски покрет у Србији, Београд, 2011.
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Пракса за подршку социјалним предузећима у европским земљама је 
веома разнолика. Сама социјална предузећа могу бити различита по ор-
ганизацији и структури, али сва имају врло јасну социјалну и јавну свр-
ху - остварени профит реинвестирају и непрофитна су, а утемељена су на 
предузетничкој парадигми, ради остваривања свог социјалног циља. Она 
могу радити у различитим областима, али најчешће социјална предузећа 
пружају социјалне услуге угроженим категоријама становништва или ус-
луге од јавног интереса. У Србији су социјална предузећа често усмерена 
на радну интеграцију и инклузију неке од угрожених друштвених група, 
при чему та предузећа комбинују пословни приступ са обављањем функ-
ције од ширег друштвеног значаја.

Концепт смањења сиромаштва у Србији у претходном периоду у зна-
чајној мери био је заснован на пасивној подршци сиромашним породицама 
и појединцима. Питања социјалног укључивања и смањења сиромаштва 
постају све обавезнија компонента политике интеграције у ЕУ. Концепт со-
цијалног укључивања, подстакнут од стране земаља ЕУ, посматра поједин-
ца као потенцијал, а не трошак друштва и већу пажњу поклања његовом 
социјалном укључивању.

Поред јачања постојећих структура за коришћење средстава европских 
фондова намењених социјалном укључивању и смањењу сиромаштва (нпр. 
Националне службе за запошљавање), неопходно је успоставити Фонд за 
социјално укључивање који би подржавао програме социјалног укључи-
вања осетљивијих група и утицао на ефикасније и успешније коришћење 
расположивих средстава ЕУ намењених социјалном укључивању.

Фонд би представљао механизам подршке политике развоја људских 
ресурса која ће, у складу за обавезама у процесу европских интеграција, 
обухватити и развој социјалних иновација. Преко овог механизма била 
би промовисана координација спровођења мера у области запошља-
вања, образовања, социјалне и здравствене заштите, као и координација 
мера руралног и регионалног развоја са мерама социјалног укључивања 
и смањења сиромаштва. Оснивање таквог фонда у складу је са потребом 
успостављања националног фонда еквивалентног Европском социјалном 
фонду (Цвејић и др., 2011). 

Према првом систематском истраживању феномена социјалног пре-
дузетништва, на основу резултата добијених у погледу структуре, функ-
ција, проблема, потенцијала и препрека у сектору социјалних предузећа 
у Србији, имамо смернице и препоруке према којима треба промовисати 
улогу социјалних предузећа и повећати степен свести о њиховом значају и 



233

СТР.  217-238

потенцијалима; подржати ширење примера најбоље праксе у области ло-
калних иницијатива за угрожене категорије друштва; стварати повољнији 
институционални и порески  оквир за социјална предузећа; подстицати 
развој нових програма подршке за развој социјалних предузећа; подржати 
социјална предузећа која запошљавају припаднике угрожених категорија 
друштва; повећати капацитет управе и јачати мреже социјалних преду-
зећа; пратити активности социјалних предузећа и њихов развој; настави-
ти проучавање еволуције социјалних предузећа у Србији.

ЗАКЉУЧАК

Социјална предузећа су фокусирана на решавање друштвених пробле-
ма, стварајући иновативне иницијативе, градећи нове друштвене аранж-
мане и мобилишући ресурсе тако да дају одговор на дате проблеме, а не 
тражећи одговоре искључиво на диктат тржишта и комерцијалне крите-
ријуме. Сектор социјалних предузећа у Републици Србији је хетероген и 
сачињавају га шест основних типова организација које имају различите 
социјалне циљеве, активности, тржишне нише, резултате на тржишту и 
моделе социјалне интеграције. Кроз процес стварања препознатљивијег 
профила социјалних предузећа, требало би предузети и низ различитих 
мера у циљу стварања повољнијег институционалног и правног оквира. 
Спровођење институционалних реформи значајног обима обухвата и ве-
лике могућности за формулисање и увођење елемената који би могли да 
подрже развој социјалних предузећа. Побољшавањем правног оквира, 
стварањем повољнијег амбијента за развој социјалних предузећа, инсис-
тирањем на бржем усвајању закона о удружењима грађана и о задругама, 
синхронизовањем закона из перспективе социјалних предузећа и могућим 
формулисањем посебног закона о социјалним предузећима.

Институционални оквир за социјалну економију и посебно за социјал-
но предузетништво у Републици Србији није дефинисан и успостављен. 
Већина надлежних актера, стога, није у могућности да искористи ову при-
лику и примени један више предузетнички приступ остварењу сопствених 
социјалних циљева. Међутим, у Србији, и поред неповољног правног, еко-
номског и институционалног оквира, социјална економија ипак постоји. 
Социјално предузетништво у Србији тренутно постоји у форми појединач-
них иницијатива којима се решавају проблеми незапослености и социјал-
не изопштености у појединачним случајевима (1,1% укупног броја запосле-
них). Доминантан облик социјалних предузећа у Србији представљају 
задруге, при чему се у тој категорији најчешће појављују пољопривредне 
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задруге. Број удружења грађана за која се може сматрати да су социјална 
предузећа веома је мали, у великој мери због тешкоћа које произлазе из 
неадекватног правног оквира. Нова тржишта за социјална предузећа су у 
развоју, иако су – посебно у области социјалних услуга, пољопривреде и 
руралног развоја – прилично ограниченог обима. 

Ипак, социјално предузетништво можемо гледати и као катализа-
тор друштвених промена, чак и изван решења социјалних проблема који 
чине почетни фокус забринутости. Из ове перспективе, социјално преду-
зетништво производи мале промене у кратком року које ће имати одјек 
кроз постојеће системе за даљу катализацију већих промена на дужи рок. 
Социјални предузетници, у овом смислу, треба да схвате, не само непос-
редне проблеме, већ и шири друштвени систем и његове међузависности, 
тако да увођење нових парадигми на критичним тачкама може да доведе 
до узајамног јачања промена које стварају, одржавајући тако трансформи-
сане друштвене услове.

SUMMARY 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF 

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND EUROPEAN 
INTEGRATIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Social enterprises may be different in organization and structure, but they 
all have a very clear social and public purpose – they reinvest their profit, and 
use entrepreneurial tools to achieve their social goals. The concept of social 
entrepreneurship in Serbia in the past, largely has been based on the passive 
support of poor families and individuals. Issues of social inclusion and poverty 
reduction are becoming more stringent component of the integration policy in 
the EU. 

The concept of social inclusion, encouraged in the EU, see each person 
as a potential, not as a cost of the company and puts greater attention to its 
social inclusion. There is no common legal practice for the operation of social 
enterprises in Europe. In some countries, this area is defined by a single law, 
while the other is incorporated into different systems of law. Republic of 
Serbia still does not have adequate legal and regulatory framework for the 
successful operation of social enterprises. This paper aims to introduce social 
entrepreneurship as a stimulating factor of local economic development and as 
an important component of EU integrating policy.
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RESUME

The interest in social enterprises which recurred recently determined 
by identifying the capacity of social enterprises to cope with the economic 
and social problems that neither the public nor profit sector are not able to 
adequately resolve. Businesses with social objectives have a long tradition in the 
social, economic and political history of Europe. Charitable associations date 
back to medieval times, and agricultural cooperatives, credit unions and other 
forms of association existed in various forms through the economic - social 
development of Europe. In recent years, across Europe to develop new forms 
of social enterprises with innovative approaches to issues of social services, 
education, health, environment, housing and the impact on market conditions. 
Development of social enterprises has contributed to several factors. European 
countries are faced with an increasing growth and diversification needs, caused 
by changes of conditions and ways of life and socio - economic behavior of 
different groups in society. 

Social enterprises contribute to society by providing goods and services to 
local communities and people who are unable to pay for certain services (social 
services, education, health, etc.), Thereby affecting the economic development of 
local economic communities and provide more stable conditions to vulnerable 
groups of society. In addition, they create new employment opportunities and 
provide a working integration of vulnerable groups who have fewer opportunities 
to find employment in the “open” market. Accumulation and distribution of 
funds that otherwise would not have been assigned to meet local social and 
developmental needs, and they contribute to social cohesion, social capital 
accumulation and more balanced economic development. 

Although social enterprises involved in a number of different social activities, 
a traditional area for their work appear as social services and integration in the 
labor market. A significant number of social enterprises providing new types of 
services to people whose needs are not met within the public institutions and 
non-users of public benefits. 

Social enterprises in the EU proved to be an innovative organizational form. 
Proved to be more capable than traditional non-profit organizations to respond 
to the evolution of demand for services of general interest, especially demand 
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by users who have some of the services of general interest availability. The idea 
of   adopting the entrepreneurial model of production and service activities with 
distinct social content, where the management of these new enterprises directly 
involving not only workers but also civil society in general, proved to be successful. 
By launching the concept of social enterprise in the modern form of the 80s 
of XX century and offer improved efficiency in manufacturing and services 
sector in which reliance on technological innovation, due to less availability of 
financial resources, it is not possible. I can see significant differences between the 
countries and places in terms of distribution of social enterprises in comparison 
with alternative institutional settings, public and private companies. 

However, social entrepreneurship can be seen as a catalyst for social change, 
even beyond the solution of social problems that make the initial focus of 
concern. From this perspective, social entrepreneurship produces small changes 
in the short term that will echo through the existing systems to further catalyze 
major changes in the long run. Social entrepreneurs, in this sense, we need to 
understand not only the immediate problems but also a wider social system and 
its dependencies, so that the introduction of new paradigms of critical points 
can lead to mutually reinforcing changes that create, thus maintaining the 
transformed social conditions .

Овај рад је примљен 09.04.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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САЖЕТАК: У раду је посебна пажња посвећена женском 
предузетништву као битном потенцијалу за развој привреде 
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контексту прелаза на демократски, тржишно орјентисани 
друштвени систем. Тема је веома значајна због сложене 
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предузетништву у нашој земљи. На основу идентификованих 
карактеристика, мотива и проблема специфичних за женско 
предузетништво у Србији, у раду се истиче његов економски 
значај. 
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УВОД

Женско предузетништво је у експанзији широм света. Према Global 
Entrepreneurship Monitor-u за 2005. годину, жене представљају више од 
једне трећине свих лица укључених у предузетничке активности, а сма-
тра се да чак играју значајнију улогу у неформалном сектору (Вукмировић, 
2005. стр.2). Према извештајима појединих националних асоцијација 
жена власница бизниса, међународних асоцијација жена предузетница, 
као и многобројних истраживања, последњих година број малих бизниса 
жена расте сразмерно брже од раста малих бизниса мушкараца (Гајицки, 
2006, стр.25). Јачање самосвести жена о властитим способностима и 
потенцијалима за укључивање у тржишне активности – тржишну утак-
мицу, евидентно је у земљама свих нивоа развијености и у свим регијама 
света. Може се констатовати да су оне значајно допринеле развоју сектора 
малих и средњих предузећа и учиниле га разноврснијим (Марков, 2005.
стр.163).

Предмет разматрања у овом раду је женско предузетништво из угла 
његовог економског значаја у развоју српске привреде. Сматра се да је пре-
дузетништво кључ економског развоја, па се у развој предузетништва ула-
же много средстава, знања и енергије. Мала и средња предузећа обезбеђују 
највећи број нових радних места и у развијеним и у неразвијеним еконо-
мијама. Нови бизниси у развијеним земљама, земљама у развоју, транзи-
ционим економијама све се више отварају нова радна места, проширују 
производњу и услуге и све више излазе на међународну позорницу. Убрзан 
раст броја фирми у власништву жена или под руководством жена, пре све-
га у оквиру малих и средњих предузећа, присутан је и у нашој земљи. 

Женско предузетништво све више постаје ефикасан сегмент привре-
де Србије, представља окосницу развоја у земљама тржишне привреде и 
земљама у транзицији, доприносећи повећању друштвеног производа, из-
воза, динамичности привреде и њеној конкурентности. Посебно значајну 
улогу има као извор новог запошљавања и значајно доприноси уравноте-
жењу регионалног економског развоја. 

Поред економског значаја женског предузетништва у Србији, у раду су 
разматрана и следећа питања:

•	 стање женског предузетништва у свету
•	 фактори развоја женског предузетништва
•	 профил жене предузетнице
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•	 главни мотиви жена за оснивање сопственог бизниса
•	 кључне препреке и ограничења за отпочињање приватног бизниса 

ФЕНОМЕН ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Женском предузетништву као феномену данашњег доба све донедавно 
се придавало веома мало пажње. Из економског значаја развоја женског 
предузетништва произишао је и истраживачки интерес за проучавање 
разних елемената и аспеката тог феномена. Први академски чланак о 
женама предузетницама објављен је 1976. године у америчком часопису 
„Journal of Contemporary Business“. Био је то чланак Еlenore Švarc под на-
словом „Еntrepreneurship: A New Female Frontier“ (Предузетништво: нова 
граница за жене). Чланак је скренуо пажњу јавности на тему женског пред-
узетништва, увео је у академске кругове као релевантну научноистражи-
вачку тему и дао легитимитет категорији женског предузетништва. Ин-
тересантно је да поменути чланак садржи квалитативну анализу личних 
карактеристика 20 предузетница засновану на подацима прикупљеним 
путем интервјуа. У том, као и у другим истраживањима из осамдесетих го-
дина прошлог века, утврђене су сличности у личним и демографским ка-
рактеристикама између жена и мушкараца предузетника/ца, док су разли-
ке показане у типу, величини и изабраној области бизниса, финансијским 
стратегијама, обрасцима раста и управљању изазовима. Управо су уочене 
разлике пружиле ваљане разлоге за проучавање женског предузетништ-
ва, односно за анализу изазова за оснивањем, развојем и предузетничким 
понашањем жена као особеног подскупа предузетништва. Утврђене главне 
родне разлике у бизнисма (предузећима) истичу разлике у мотивацијама и 
циљевима, припреми, организацији, стратешкој оријентацији и приступу 
изворима (Вукмировић, 2005. стр.4).

Масовни искорак жена у свет бизниса десио се почетком 70-их година 
двадесетог века у земљама OECD да би, нешто касније, попримио глобалне 
размере. У последње две деценије у САД, две трећине од милион нових 
послова креираних на таласу информатичке ере преузеле су жене и тај ће 
се тренд наставити. Као радници, професионалци, менаџери и власници, 
жене са учешћем од 84% доминирају у сфери информатике. Ако бисмо ре-
кли да је прототип  запосленог мушкарца индустријски радник, прототип 
информатичког радника је свакако жена. У Канади су жене власнице једне 
трећине од укупног броја малих предузећа, а у Француској једне петине. 
У Великој Британији од 1980. године број самозапослених жена расте три 
пута брже од броја самозапослених мушкараца. Новије статистике пока-
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зују да 8 милиона жена у САД управља својим фирмама и да су њихове 
фирме расле два пута брже од оних које су последњих година оснивали 
мушкарци (Чабрило и други, 2011, стр.86).

Замах женског предузетништва нарочито је присутан почетком де-
ведесетих. Већину новооснованих фирми у Холандији, Данској и Немач-
кој чине предузећа чија су оснивачи жене. У Немачкој су ова предузећа 
обезбедила милион нових радних места и остварила годишњи обрт од 15 
милијарди долара. О овом тренду, следеће чињенице говоре саме за себе: 
Јапан: 23 % приватних фирми основале су жене, Русија: жене поседују 64 
% фирми са 10 или више запослених, Кина: жене су основале више од 25 
% предузећа од 1978. године, Мађарска: жене су од 1990. године основале 
више од 40 % свих нових послова, Пољска: жене су власници 38 % свих пре-
дузећа, Мексико: 32 % послова у власништву жена су покренути у задњих 
пет година, Европска Унија: 1/3 нових послова започињу жене (Вукмиро-
вић, 2005, стр. 5). 

Аутор књиге „Предузетништво: савремени приступ“, Ненад 
Пенезић констатује да у савременим условима светске привреде, жен-
ска популација врло хетерогеног социо-економског састава, види све 
већи интерес у сопственом предузетничком активизму. Без обзира да ли 
покрећу микропредузеће у Бангладешу, управљају мултинационаалном 
компанијом у Ирској или малом, брзо растућом hi-tec фирмом у Кини, по-
словне жене постају све важнија детерминанта светске економије, у смис-
лу запошљавања, продуктивности и борбе против сиромаштва (Пенезић, 
2009, стр.414).

По истраживањима УН из 1995. године две кључне промене утицале 
су на успостављање позитивне климе за развој женског предузетништ-
ва: успостављање правне и законске једнакости за жене и обезбеђивање 
једнаког приступа професионалном образовању и обуци за жене. Деве-
десетих година питање развоја малих и средњих предузећа у развијеним 
земљама ОCDE-a, као и повећања броја приватних женских бизниса, при-
вукло је пажњу истраживача, пре свега због његовог великог значаја за 
решавање проблема незапослености и уопште побољшања егзистенције 
људи. Акценат је у тим истраживањим био на разним питањима која се 
тичу сличности и разлика између мушких и женских бизниса, пре свега у 
погледу личних карактеристика, мотивације, претпоставки које су везане 
за ову врсту активности у различитим друштвеним контекстима.

Разлог што се оваквим истраживањима није до скоро придавала већа 
пажња, налази се у чињеници да је још увек много мањи број жена пред-
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узетница и менаџера у поређењу са мушкарцима. Осим тога, ако су и биле 
укључене у пословни свет у коме традиционално доминирају мушкарци, 
дуго времена њихова улога у њему је по правилу била маргинализована. 
Такође, оне су се веома споро пењале по хијерархијској лествици и још 
теже освајале сам њен врх и стицале апсолутно поверење у пословном све-
ту. На том путу самодоказивања и напредовања у свету бизниса, суочавале 
су се не само са отпором у својим породицама, већ и у социјалним среди-
нама у којима су радиле, а које су веома често исказивале неразумевање за 
овакав вид пословног ангажовања жена. Међутим, задња декада 20. века, 
коју је обележила експанзија жена власница или менаџера малих бизниса 
(има их и у крупним бизнисима, али у много мањем броју), утицала је да се 
све мање на ове појаве гледа само као на тренутни социолошки феномен 
и пролазну „моду међу женама“. Данас, у многим земљама, жене у бизнису 
постале су основна снага привредног напретка и на њих се, са великим 
разлогом, и убудуће рачуна. Стога, према мишљењу неких стручњака у 
земљама где су жене у великој мери заступљене у бизнису, као што је, на 
пример, САД, читава модерна теорија менаџмента је добила обележје фе-
министичке (Adidžes, 2008).

ПРОФИЛ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИКА

Утврђивање ко су жене предузетнице врло је значајно за даљу анали-
зу улоге и значаја женског предузетништва за економски развој Србије. 
Многа истраживања бавила су се дефинисањем профила жена предузет-
ница. Кроз разна, иначе многобројна истраживања у овом тематском кру-
гу, спроведена у разним земљама света, обезбеђене су важне информације 
о женском предузетништву и показано да је оно постало важан елеменат 
животних стратегија жена широм планете. 

У истраживању америчких ауторки, Хајсрич и Браш, из 1984. године на 
узорку од 463 жене предузетнице, дат је први опис „просечне“ жене преду-
зетнице: прворођена, из средње класе, дипломирала на колеџу из слобод-
них вештина, удата, са децом и са подршком мужа у професионалној или 
техничкој помоћи. Већина испитаних жена основала је њихове бизнисе 
у традиционално женским гранама (трговина, личне услуге). Ауторке су, 
такође, утврдиле да су жене предузетнице биле суочене са проблемима не-
довољног знања из финансија и рачуноводства, као и о процесу добијања 
кредита. Биле су боље образоване од мушких колега предузетника, али су 
ређе имале образовање из области бизниса и технике. Каснија истражи-
вања у многим земљама потврдила су налазе Хајсрич и Браш, што је знак 
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постојања специфичности женског предузетништва. У њима су такође 
проширена и продубљена сазнања о разним аспектима овог феномена. 
Једно од посебно интересантних питања, које је у њима постављено, јесте 
зашто неке жене бирају предузетништво а друге не? Као детерминирајући, 
утврђени су следећи фактори: претходно искуство, пословне вештине и 
лични фактори, као што су образовање, ниво аспирација и мотивација. 
При томе је указано да постоје јасне разлике у циљевима и очекивањима од 
развоја бизниса између жена и мушкараца. Жене чешће теже стабилности, 
квалитету и потврђивању властитих способности, док су мушкарци више 
оријентисани на профит и раст. Такође је утврђено да традиционална со-
цијализација жена утиче на улазак/неулазак у самосталне пословне актив-
ности, као и на избор типа бизниса (Марков, 2005, стр.164).

Резултати истраживања ауторке књиге „Женско предузетништво“ 
Радмиле Грозданић указују на следеће елементе профила женског преду-
зетника:

•	 Предузетничка иницијатива и сектор: у највећем броју случајева и 
земаља у којима су вршена истраживања иницијатива да се оснује 
бизнис била је властита идеја жене – будућег предузетника. Кори-
сте своје компаративне предности, искуства у запошљавању и по-
словним везама, као и вештине из домаћинства. 

•	 Структура бизниса: жене предузетници највећим делом раде у фор-
малном сектору економије, на основу добијених лиценци, права и 
других захтева. Већа предузећа углавном послују као друштва са 
ограниченом одговорношћу. Једна од веома важних карактеристи-
ка женског предузетништва јесте да предузетничке фирме које воде 
жене углавном припадају категорији микро и малих предузећа, по-
најпре у услужном сектору.

•	 Почетни капитал: типично женско предузеће основано је са по-
четним капиталом из властитих уштеда. Феномен нових женских 
предузетника зависио је до сада углавном од спорадичних и нефор-
малних извора средстава, са врло отежаним приступом капиталу. 

•	 Тржишта: прегледи и истраживања показују да женски предузет-
ници имају ограничен тржишни приступ, углавном су оријентиса-
ни на домаће, локално подручје. Мало је жена предузетника успело 
да уђе на међународно тржиште, поготово у поређењу са мушким 
у сличним привредама. Разлози леже у ограниченим могућности-
ма за путовања, недостатку информација о извозним потребама и 
тражњи, конкуренцији, условима снабдевања и сл., те је жеља за 



245

СТР.  239-257

улазак на извозна тржишта наредни изазов и за административне 
процедуре везане за извоз (Грозданић, 2009). 

О друштвеном профилу жена предузетника у Србији многа истражи-
вања констатују још и следеће (Марков, 2005. стр.164-167): предузетнице су 
врло образоване и углавном имају факултетско образовање. Такви пода-
ци указују на тенденцију да се за улазак у приватни посао и неизвесности 
предузетништва чешће одлучују образованије жене. У истраживању Glas 
и Petrin у Словенији је такође утврђено да предузетнице показују тенден-
цију да буду високообразоване (Glas и други, 2003). Такође је у једном ис-
траживању о женском предузетништву у Мађарској утврђено да жене от-
почињу бизнис у оној области за које имају професионално знање (Hisrich 
и други,1997). Истраживање у Литванији из 2000. године пружило је нала-
зе да већина и мушкараца и жена у предузетништву има универзитетско 
или више образовање (Aidis, :2003, стр.341). У Пољској је Zapalska утврдила 
да предузетнице показују тенденцију да буду добро образоване, боље него 
мушкарци (Zapalska, 1997,стр.111-117). Професионални састав предузетни-
ца је прилично хетероген, мада је највише економисткиња. 

Близу половине њих улаже у развој својих знања и вештина тако што 
има обуку у најмање две области од следећих: курс страних језика, обука за 
рад на компјутеру, курс предузетничких вештина и курс комуникацијских 
вештина. Већина предузетница имала је претходно радно искуство. То је 
био рад у струци, од годину дана до две деценије и то у друштвеној или др-
жавној фирми. Може се претпоставити да је то претходно професионално 
искуство било значајна претпоставка за отпочињање приватног бизниса, 
јер у великом броју случајева предузетнице су отпочеле приватни посао 
у области у којој су имале претходно такво искуство. Што се тиче година 
старости у којима је започет приватни бизнис највећи проценат предузет-
ница је свој приватни бизнис започео у старосној доби од 40 до 50 годи-
на старости. Жене предузетнице у развијеним земљама су главном старе 
између 30 и 40 година старости. Разлика у старости између предузетница 
код нас и у развијеним земљама је разумљива због разлике у друштвеним 
контекстима. Разлози се највероватније налазе у ранијем уласку ових зе-
маља у транзицију и стабилизацију услова привређивања, односно ши-
рењу предузетничке културе. Углавном су бирале делатности за које није 
било потребно велико улагање. Због тога се жене предузетници највише 
баве услужним делаатностима, а мање производњом. Такође, многа истра-
живања профила жена предузетника нагласила су да предузетнице веома 
упорне и истрајне, стручно оспособљене, спремне на стално учење и уса-
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вршавање, али неспремне на велике пословне ризике, те остају у малим 
бизнисима (Марков, 2005, стр.164).

МОТИВАЦИЈА ЖЕНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

На покретање сопственог бизниса жене се опредељују из различитих 
мотива, а они су условљени и различитим факторима. Генерално могу се 
навести следећи фактори који директно или индиректно утичу на женско 
предузетништво: 

•	 Економска ситуација у земљи – приступ кредиту, инфраструктура, 
политички контакти, ниво корупције, криминал. Негативан утицај 
ових фактора на иницијативу жена нарочито је изражен у земљама 
у транзицији и развоју попут наше земље.

•	 Правна регулатива по питању бизниса – да ли постоји одговарајућа 
правна регулатива која подстиче женско предузетништво и елими-
нише дискриминацију жена, да ли жене имају одговарајућу правну 
помоћ и приступ информацијама о правним аспектима бизниса?

•	 Културни и социјални фактори – традиција и преовладавајућа 
патријархална схватања у друштву о томе ко треба да буде предеу-
зетник могу подстицати или дестимулисати жене на тај корак.

У зависности од ових фактора различити су и мотиви за започињање 
сопственог бизниса. Најчешће помињани мотиви жена за оснивање соп-
ственог бизниса су (Вукмировић, 2005, стр. 7):

•	 жеља да искористе и примене искуство и знање стечено на претхо-
дним пословима у сопственом бизнису;

•	 жеља за већом флексибилношћу и контролом над сопственим вре-
меном;

•	 жеља да самостално одлучују о сопственом животу и каријери;
•	 немогућност напредовања на претходном радном месту, те од-

суство изазова у послу;
•	 препозната шанса за успех у одређеном послу;
•	 прилика за већу зараду као мере успешности у послу;
•	 жеља да искористи своје потенцијалне вештине и способности, 

личну креативност и „жицу“ за предузетништво што је више мо-
гуће;
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•	 синдром „стакленог плафона“ – жене виде могућности за 
унапређење, али их од тог циља дели наизглед невидљива барије-
ра (стаклени плафон). Чест вид дискриминације жена јер се њихов 
допринос не признаје и не вреднује у довољној мери;

•	 жеља за активно учествовање у друштвеном животу и осећај при-
падности и корисности у друштву;

•	 тежња за запослењем и остварењем прихода за живот;
•	 жеља да докажу сопствену вредност партнеру, нарочито у земљама 

где се предузетништво традиционално сматра мушком активно-
шћу.

У извештају из истраживања Асоцијације европских привредних ко-
мора наведени су следећи разлози: контрола посла, слобода, самостално 
доношење одлука – скоро 50% жена; профит, зарада – 45%, затим постиг-
нуће и боље комбиновање радних и породичних обавеза, усклађивање 
радног и породичног живота.

Главни мотиви за отпочињање приватног бизниса код жена у Србији 
леже у њиховој потреби да обезбеде средства за егзистенцију породице и 
себе. Србија је земља у којој је током транзиције „ослобођен“ огроман кон-
тигент радне снаге. Управо су жене највише биле погођене мерама прива-
тизације и реструктуирања предузећа, јер су као последица ових процеса 
често остајале без посла. Услед тога управо те жене биле су присиљене да 
излаз потраже у самозапошљавању кроз отварање приватних бизниса. У 
Србији преовлађују предузетнице које су у започињању свог приватног 
бизниса виделе начин да реше егзистенцијалне проблеме породице или 
специфично, деце или себе. Ово упућује на закључак да је женско преду-
зетништво у Србији пре у функцији решавања пуких егзистенцијалних 
проблема него у служби подизања квалитета живота жена. 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА ЖЕНА  
У ПРИВАТНОМ БИЗНИСУ

Добра предузетничка идеја, капитал и мотивација нису сами по себи 
гаранција да ће један предузетнички подухват успети. Главне препреке и 
ограничења за отпочињање приватног бизниса могу се класификовати уг-
лавном у три групе:

•	 Економске баријере – нејасна правна регулатива око започињања 
сопственог бизниса, високе таксе, недостатак капитала или изво-
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ра финансирања, слаба потражња због лоше економске ситуације, 
конкуренција домаћих и страних предузећа, отежан приступ стра-
ном тржишту због високих стандарда за улазак и високих трош-
кова промоције на овим тржиштима, државне политике који не 
делују стимулативно на развој малих и средњих предузећа и недос-
татка помоћи локалних власти.

•	 Образовне баријере – недостатак консултативних и саветодавних 
центара за будуће предузетнике, ограничен приступ знању и ин-
формацијама, велики трошкови високо специјализованих семина-
ра и тренинга, недостатак могућности за континуирано учење.

•	 Културалне баријере – недостатак друштвеног разумевања за при-
ватну економску активност и поштовања према предузетништву, 
недостатак традиције у обуци друштва за предузетништво, полне 
предрасуде и традиционална подела занимања на мушке и женске 
послове. Може се констатовати да се економске и образовне барије-
ре тичу и мушкараца и жена, док ова група баријера углавном ути-
че на жене.

Један од најозбиљнијих проблема жена предузетника у нашој земљи 
свакако представља проблем финансирања. Жене имају идеје и спремне су 
да започну бизнис, али проблеми почињу код финансија, односно, присту-
па кредитима. Жене теже долазе до почетног капитала за оснивање новог 
бизниса. Разлог томе може бити то што жене чешће отварају нове послове 
у сектору услуга, односно отварају мале фирме за које је потребан мањи 
капитал. Банке немају интерес за малим зајмовима и микрокредитима јер 
имају мању зараду на њима. Осим тога, кредити које банке нуде су углав-
ном прескупи за мале бизнисе. Жене често не могу да обезбеде залог за по-
зајмице из сопствене имовине, па су често присиљене да се ослоне на неки 
вид самофинансирања, односно да користе друге изворе финансирања, као 
што је уштеђевина, позајмице од породице или пријатеља или мали креди-
ти банака. У Србији свака од банака која одобрава кредит, тражи велике 
гаранције, најчешће кроз хипотеку на имовину, односно непокретности. 
Резултати истраживања о власништву над некретнинама и покретном 
имовином која се региструје (Истраживање агенције SCAN, 2001) говоре о 
економским темељима неравноправности жена. Према изјавама 2.220 ан-
кетираних, тек свака тринаеста жена (7,8%) је власница аутомобила, док их 
је међу мушкарцима више од две петине (42%). Од укупног броја испита-
ника 31% мушкараца су власници станова и тек 17% жена. Међу мушкар-
цима има 32% власника кућа, док је то случај тек са 8,7% жена. 
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Обрадиву земљу или викендицу у власништву има 21% мушкараца и 
7% жена. Уштеђевину има 4% мушкараца и само 2% жена. Ако се ови по-
даци из истраживања примене на жене које су спремне да започну бизнис, 
а при том имају имовину којом би гарантовале код добијања кредита, тек 
свака 20 предузетница има шансе да покуша да добије кредит.

Из интерпретације основних карактеристика жена предузетника у Ср-
бији може се закључити да су оне углавном највећи део своје каријере про-
веле на једном уском професионалном подручју и да су њихова радна иску-
ства специјализована и једнострана, а способност прилагођавања новим 
условима смањена. Зато је потребно да жене повећају своја знања у што за-
хтева додатно инвестирање у њихово образовање. Пословно усавршавање 
захтева поред додатног инвестирања и време које је њима ионако прекрат-
ко због бриге о деци, кући и породици. Недостатак менаџерских способ-
ности или знања за одређени посао може представљати велику препреку 
за жене предузетнике. Брзе промене у данашњем свету, конкуренција и 
развој технологије захтевају не само поседовање одређених способности, 
него и континуирано учење и усавршавање. Другим речима, потребно је 
учити током целог живота да бисмо били у корак са садашњошћу. Многе 
жене предузетници су свесне те чињенице, па настоје да кроз разне облике 
семинара и стручних усавршавања надоместе знања и способности која им 
недостају.

Жене још увек код нас имају веће обавезе у породици и подизању деце 
и заправо оне раде у две „смене“: једна на послу, друга у домаћинству. Сто-
га оне носе дупли терет пуног радног времена и кућних дужности. Ова 
ситуација је тешка за жене без обзира у којој земљи се налазе. Нарочи-
то погађа жене у земљама у развоју и слабије развијеним земљама где 
поред сиромаштва и недостатка инфраструктуре жене трпе и последице 
патријархалних схватања у друштву. То је заиста велико бреме за које нема 
одговарајућих решења у садашњим условима код нас. На пример: недос-
татак одговарајућих институција за бригу о деци, краће породиљско од-
суство, нефлексибилно радно време су само нека подручја где би се женама 
требала посветити посебна пажња. 

Традиционално васпитање и патријахално окружење жена (став да је 
бизнис активност за мушкарце, а мање за жене) у нашој земљи представља 
значајну културну баријеру. Ова врста проблема нарочито је израженија у 
мањим срединама. Потврду за скептицизам према женама у бизнису може 
се пронаћи и у статистичким подацима који указују на то да је мали број 
жена на руководећим и менаџерским позицијама у фирмама. 
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У повезаности са неповољним гледањем средине на жене у бизнису је 
проблем недостатка самопоуздања код жена, који се појављује као изрази-
то отежавајућа околност за њихов улазак у предузетништво код нас. Жене 
би требало да превазиђу предрасуде и стереотипе који владају у друштву, 
због чега им често мањка свести о сопственим способностима. Овде треба 
констатовати да репресивна снага таквих ставова све више попушта са фи-
нансијским успесима женских приватних бизниса у Србији. 

ЕКОНОМСКИ ЗНАЧАЈ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ 

Српска привреда је са закашњењем ушла у транзиционе процесе. На-
кон исцрпљујућих година кризе, дуготрајне и дубоке економске регресије, 
ратова, међународне економске изолације и бомбардовања, дошло је 
до снажног убрзања процеса приватизације, реструктурације великих 
компанија и јавних служби, како би се процес транзиције спровео што 
ефикасније и са мање негативних последица. Од почетка спровођења 
интензивних транзиционих промена у Србији, процеси приватизације 
и реструктурирања предузећа били су један од приоритета, с обзиром 
да су они сматрани као кључно средство за побољшање конкурентости 
предузећа и укупних перформанси привреде. Многа од иницијалних 
очекивања да ће транзиционе реформе, а посебно приватизација и 
рестуктурирање предузећа, омогућити радикално унапређење кључних 
перформанси привреде, остала су у великој мери изневерена. Србија 
није успела да превазиђе ефекте негативних привредних кретања из 90-
их година прошлог века, проблеми незапослености, раста сиромаштва, 
негативног трговинског биланса и спољне задужености остају и даље као 
основне развојне тешкоће које су се, очито, продајом и реструктуирањем 
предузећа само још више продубили. Појава светске економске кризе 
додатно је продубила постојеће проблеме и ставила предузећа у Србији 
пред изазове прилагођавања новонасталој ситуацији. Терет преласка на 
тржишно вођену економију (као што је незапосленост, ниже плате и тежи 
приступ одређеним професијама) највише је погодио жене у Србији. Само 
38.8% жена радног узраста (15-64) било је запослено у априлу 2011. године 
у односу на 52.2% мушкараца (РЗС, 2011б: 8). Генерално гледано, на тешку 
ситуацију жена на тржишту радне снаге утицали су следећи фактори:

•	 Послодавци радије запошљавају мушкарце, а жене посматрају као 
радну снагу која не гарантује стабилност у послу због чињенице да 
су жене традиционално оптерећене породичним и кућним обаве-
зама.
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•	 Највећи број незапослених жена има опште средње образовање, 
што значи да се нису специјализовале ни за једну посебну област 
или занат. Потражња за средње квалификованим радницима 
општег усмерења је нижа или се траже додатне вештине (знање 
рада на рачунару, барем једног страног језика и сл).

•	 Генерално мишљење које преовладава у земљама у транзицији јесте 
да у условима незапослености, мушкарци имају веће право на за-
послење него жене. Истраживања су показала да такво мишљење 
има: 55% испитаника у Чешкој и Пољској, 42 % у Мађарској, 40 % у 
Русији и 29 % у Словенији. Такво мишљење дели и 8 % испитаника 
у Шведској, 11 % у Данској, 15 % у Финској, 16 % у Норвешкој, 24 % у 
USA (Greene и други 2003, стр.35).

У таквој ситуацији, женско предузетништво, односно отпочињање 
самосталних пословних активности од стране жена, представља једно 
од изразито значајних начина решавања незапослености и зарада кроз 
самозапошљавање жена. Питање развоја малих и средњих предузећа и 
повећање броја приватних женских бизниса заокупља све већу пажњу 
истраживача, јер се њиме покрежу развојни процеси, стварају економске 
вредности и радна места. Тако битан потенцијал за развој српске економије 
представља женско предузетништво. Женско предузетништво утиче на 
смањење незапослености, оснивање бизниса у новим сферама, примену 
нових технологија и развој предузетништва. Праћење на међународном 
нивоу показало је да предузетништво жена даје значајан допринос светској 
економији и то посебно у земљама ниског и средњег дохотка. Стога је 
подстицање предузетништва жена у Србији истовремено значајно за 
коришћење пунијег економског потенцијала, али и за остваривање родне 
равноправности у области економске партиципације. Дакле, велики значај 
предузетништва жена може се сагледати из више углова: 

•	 из угла женског активизма, када се значај женског предузетништва 
посматра као начин којим се женски ресурси активирају у корист 
самих жена;

•	 из угла економског развоја, када се значај женског предузетништва 
третира као начин на који је могуће активирати женске ресурсе, на-
рочито у области малих и средњих предузећа;

•	 из угла социјалне политике, када се јачањем женског преду-
зетништва жели постићи смањење незапослености жена, нарочито 
жена средње генерације које су током процеса транзиције изложене 
великом ризику од губљења послова;
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•	 из угла обезбеђивања одрживог развоја, тиме што се женско пре-
дузетништво може видети као начин да се економски развој хар-
монизује са еколошким и друштвеним развојем, путем социјално 
одговорног бизниса.

Статистички подаци указују на изразито слабо искоришћен економски 
потенцијал жена у Србији. У српском предузетништву доминирају при-
падници мушког пола (79%:21%)2 Тек свака пета фирма има жене на врху 
власничке/управљачке хијерархије. У том погледу постоје осцилације у за-
висности од величине пословних субјеката. Предузетнице су присутније 
код мањих фирми. Трећину радњи, скоро свако пето микро предузеће и 
тек свако дванаесто средње предузеће воде предузетнице.

Неискоришћен економски потенцијал жена у значајној мери може бити 
покренут адекватним програмима подршке предузетништву жена, што ће 
допринети и укупном економском расту и повећању запослености у Ср-
бији. Због све веће улоге и значаја женског предузетништва у економском 
расту развијених, али и земаља у транзицији, све више се ствара потреба за 
посебну подршку женском предузетништву, те се у том циљу предузимају 
специјални програми и пројекти и оснивају се непрофитне организације 
и удружења са основном сврхом пружања помоћи (финансијска, консул-
тантска, едукативна) женама предузетницама. У Aмерици је регистровано 
око 700 таквих организација и њихов број стално расте, а тај тренд је еви-
дентан и у другим земљама. 

Охрабљујући подаци који иду у прилог чињеници да се и у Србији жен-
ско предузетништво све више вреднује у смислу драгоценог потенцијала 
за остваривање конкурентности земље су:

•	 Према доступним подацима Министарства економије и регионал-
ног развоја, учешће жена у предузетништву је све већи. Примера 
ради, 2008. године 23% од укупног броја предузетника су биле жене, 
док је крајем 2011 године тај проценат био 37%.3

•	 Интересантан је и податак да је половина фирми у власништву 
жена имала раст добити у последње четири године, према доступ-
ним подацима Министарства економије и регионалног развоја.

2 Према резултатима истраживања стања, проблема и потреба МСПП, у оквиру 
Извештаја о МСПП за 2009 годину, 2010 година доступног на сајту:http://www.merr.
gov.rs/files/628781a6309b3121a7114093098c4a22/TEMP/IzvestajoMSPPza2009.pdf

3 Наведене податке треба узети са резервом јер веома често жена јесте оснивач фирме 
на папиру, али у стварности нема никаква управљачка права. stvarnosti nema nikakva 
upravljačka prava. 
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•	 Према доступним подацима Агенције за привредне регистре, вели-
ки број жена отворило је фирме из области тзв. мушких занимања, 
нпр. грађевинарство, некретнине.

•	 Све већи број удружења и организација жена предузетника се ос-
нива у Србији са циљем да обезбеди повезивање пословних жена на 
локалном, регионалном, националном и међународном плану како 
би сопствене бизнисе унапредиле кроз међусобно умрежавање и 
сарадњу. 

•	 Све је већи број едукативних центара који пружају услуге додатне 
обуке женама предузетницама. Према истраживањима Академије 
женског предузетништва (једног од примера овакво вида едукати-
вног центра у нашој земљи) предузетнице су највише заинтересо-
ване за следеће области додатне обуке: припрема пословног плана 
– 52.7%, управљање финансијама – 50.8%, рад на рачунару – 42.6%, 
страни језици – 41%, маркетинг – 34%. 

•	 Актуелност женског предузетништва потврђују и све већи број 
објављених стручних радова и публикација из ове области.

ЗАКЉУЧАК

Женско предузетништво добија све значајнију улогу на домаћој и ин-
тернационалној привредној сцени и представља битан потенцијал за раз-
вој привреде једне земље. Годинама жене нису имале могућности напре-
довања, да буду на руководећим положајима, да се додатно образују, да 
решавају сложене проблеме, да доносе менаџерске одлуке, да размишљају 
о отварању и управљању сопственим фирмама. Међутим, полако су поје-
динци, организације и читаво друштво почели да увиђају сву вредност не-
искоришћеног потенцијала готово половине популације. Неисплаћивање 
зарада и доприноса, неплаћени обавезан прековремени рад, рад на црно, 
непоштовање прописа о заштити на раду и сл., често угрожавања радних, 
економских, социјалних права запослених жена, отпуштања били су чес-
та појава у досадашњем транзиционом периоду у нашој земљи. То је још 
више продубило већ постојеће егзистенцијалне проблеме и незапосленост 
жена у Србији. Предуго чекање на друго запослење условило је знатан број 
жена у Србији да отпочну самосталне послове. У таквој ситуацији пре-
дузетништво, односно отпочињање самосталних пословних активности, 
сматра се једним од изузетно значајних путева зараде кроз самозапошља-
вање и отварања нових радних места. Поред истицања значајног доприно-
са женског предузетништва развоју привреде наше земље, предмет рада 
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овог рада јесте био и анализа карактеристика жена предузетница у Србији, 
њихових главних мотива и проблема. 

Може се закључити да на растући тренд укључивања жена у привређи-
вање који је присутан у нашој земљи чиниоци који здружено утичу су: 
законска регулатива, доступност бољег образовања, нове потребе које се 
јављају код жена, промењен став према улози жене и непрестана потреба 
за увећањем породичног буџета. Са толико пуно способних жена преду-
зетника, шанса да се оне равноправно надмећу са мушкарцима за боље по-
слове је надохват руке.

Женско предузетништво данас чини један од значајних фактора еко-
номског раста и извора запошљавања и као такво представља предмет 
многих мера за поспешивање његовог развоја. Главни циљеви многоброј-
них стратегија за даљи развој женског предузетништва у нашој земљи 
укључују следеће:

•	 унапређење амбијента за развој женског предузетништва кроз уб-
разање процедура и подизања квалитета финансијске и нефинан-
сијске стимулације;

•	 боље умрежавање организација подршке женском предузетништву 
и прецизирање њихових улога;

•	 унапређивање социјалних и пословних способности жена за шире 
учешће у развоју приватног сектора;

•	 промоција вредности и резултата малих и средњих предузећа у 
власништву жена од изузетног је значаја за развој женског преду-
зетништва.

SUMMARY 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF WOMEN 

ENTREPRENEURSHIP IN DEVELOPMENT OF NEW 
PRIVATE SECTOR IN  SERBIA

In this paper, particular attention is given to women’s entrepreneurship as 
an important potential for the development of Serbian economy. The economic 
reform processes in Serbia in the context of transition to democratic, market-
oriented social system presents a framework of considering the women’s 
entrepreneurship in this paper. Topic is very important because of  the complex 
nature of the economic situation and reforms which has fundamentally 
changed the socio-economic status and way of life and work of women. The 
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main objective of this paper is to draw attention to the unused opportunities 
that lie in women’s entrepreneurship in our country. Based on the identified 
characteristics, motives and problems specific to women’s entrepreneurship in 
Serbia, the paper emphasizes its economic significance.

Key words: women, entrepreneurship, transition, social profile, motivation, 
problems, development...
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RESUME

Growing trend of women’s participation in economic activity is presented 
in developed and developing countries both. Studies about the the nature of 
work and motivation focused on the difference between the value orientation of 
women’s and men’s work are more numerous. Despite the different final results 
of this studies, the general conclusion is that the business world in which women 
now occupies almost statistically equal position than men, stays space for her 
further qualitative actions stayes. A women’s entrepreneurship has pretensions 
to staying (not surviving) in the area of entrepreneurship, offers her approach 
and impose it as qualitatively different and more applicable in many fields of 
work.

Woman entrepreneurs today represent an important driving force in 
all sectors of the economy, whether measured by the number of new jobs, or 
number of employees or volume of profits earned. Factors that contributed 
to increasing women’s participation in the economy are: legal regulations, 
availability of better education, women’s new needs, changed attitude towards 
the role of women and the constant need for increasing the family budget. The 
women’s entrepreneurship from the perspective of its economic importance 
in the development of Serbian economy is the subject of analysis in this paper. 
Contributing to the GDP and exports increasing, dynamic economy and its 
competitiveness, as well as employment, women’s entrepreneurship more and 
more becoming an effective segment of the Serbian economy.

Addition to highlighting the economic importance of women’s 
entrepreneurship, the main characteristics typical for women entrepreneurs in 
our country are described in this paper. First of all, women that entered into 
private business in our country are well educated, professional composition of 
women entrepreneurs is different and there is no special rule of which profession 
or occupation is more or less stimulating for entering into entrepreneurship, have 
previous work experience, usually start their private jobs within the traditional 
female occupations which do not require large financial investments because 
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they are limited by their lack of initial capital, their firms are usually are micro 
enterprises with up to three employees, and existential problems are the main 
motive for entering into private business.

As the key problems and limits of women entrepreneurs in our country 
are highlighted financial, lack of necessary professional skills, patriarchal 
environment, women’s traditional upbringing as cultural barriers as well as the 
fact that the greater part of household and children care still belong to women 
in this paper. In order to create a favorable climate of women’s entrepreneurship 
development it is necessary to eliminate the above-mentioned barriers and 
take measures exclusively relating to encourage of women’s entrepreneurship 
development. Some of the most important measures are certainly financial and 
educational nature.

Овај рад је примљен 20.02.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 14.03.2012. године.
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САЖЕТАК: Претходних десет година у Србији је дошло 
је до великих промена које утичу на развој предузетништва. 
Транзиција, приватизација и финансијска криза су фактори 
који су створили темељ за развој предузетништва и 
бизнис плана које се код нас повезује са доласком страних 
финансијских институција и приливом иностраног капитала. 
Финансирање предузетништва је један од највећих проблема 
МСП сектора, jер за обављање пословне активности сваком 
предузећу било оно мало, средње или велико потребни су 
извори капитала који генерално могу бити сопствени или 
позајмљени. Пословни (бизнис) планови се у предузетништву 
најчешће користе за екстерне стејкхолдере, при финансирању 
пословних подухвата. Бизнис план детаљно описује 
предузетнички пројекат, процењује економску и финансијску 
димензију како би се разумела изводљивост и профитабилност 
планова. Проблем стратешког предузетништва у Србији 
су непостојање бизнис планова, изузев када их на израду 
натерају екстерни стејкохолдери, најчешће банке, инострани 
инвеститори и то ради добијања финансијских средстава. 
Тада се израђују нереални бизнис планови, најчешће због 
нестручности особља / предузетника да израде пословни 

1 dzenis.bajramovic@hotmail.com
2 amela.ahmatovic@hotmail.com 



260

Џ. Бајрамовић, а. ахматовић БиЗНиС ПЛаН Као ПоДрШКа...

план, што се може превазићи ангажовањем стручних 
лица, наравно екстерних услуга, чије ангажовање са друге 
стране кошта. Међутим, урађен и написан бизнис план, без 
контроле и праћења одступања, осим у сврхе добијања извора 
финансирања, јесте само „слово на папиру“. Реални бизнис 
планови постају нужност за успешно пословање на дугорочне 
стазе у нашој земљи и у будућности ће се користити не само за 
екстерне стејкхолдере, за добијање финансијских средстава, 
већ и за сопствене потребе, као што то неке анализе у свету 
указују.

Кључне речи: Бизнис План, принципи БП-а, МСП сектор 
и предузетништво, стратешко планирање, Финансирање, 
тродимензионална матрица... 

УВОД

Посебан проблем у Републици Србији представља финансирање пре-
дузећа које је знатно отежано кроз деловање три кључна негативна факто-
ра: а) финансијска средства за реализацију значајног броја пројеката нису 
доступна (поготово након I таласа финансијске кризе 2008/2009); б) бан-
карски кредити у Србији су скупи; ц) постоји више него очигледан ризик 
предузећа у погледу финансијских губитака у случају девалвације / депре-
сијације националне валуте, јер је значајан проценат свих кредита инде-
ксиран у страној валути. 

Са ударом финансијске кризе МСП сектор сe окренуо финансирању 
раста и развоја из расположивих фондова. Услед погоршања услова посло-
вања предузећа, смањења прихода и пораста расхода може се очекивати 
банкрот великог броја пре свега малих и средњих предузећа и немогућ-
ност предузећа да сервисирају своје обавезе. Предузећа неће моћи да сер-
висирају своје обавезе по кредитима према банкама што ће повратно ути-
цати на погоршање свеопште климе пословања. Бизнис Планови се налазе 
у том процесу као мост поверења између кредитора и финансијера са једне 
стране и предузетника са друге. Међутим, поменути документ не ослика-
ва на најбољи начин и реално пословање једног предузетника, те ћемо у 
овом раду изложити једну матрицу која на најбољи начин идентификује 
8 стања, у којима се може наћи предузеће са урађеним Бизнис Планом, 
упоређујући његову реалност, присуство стратешког планирања и финан-
сијске резултате које предузеће постиже.
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ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

МСП се у свим развијенијим привредама сматра за посебан привредни 
сектор. На подручју ЕУ од укупно 23 милиона предузећа, 99% њих чине 
МСП. Они учествују у креирању БДП-а са 60% и запошљавају 80 мили-
она радника од укупно 100 милиона запослених на подручју ЕУ, односно 
2/3 укупно запосленог становништва. У марту 2000. године током самита 
шефова влада Европске уније у Лисабону, сектор МСП је био означен као 
један од стубова будућег развоја ЕУ до 2010. године. 

Постоје значајне разлике у класификацији малих, средњих и вели-
ких предузећа. Критеријуми који се користе за класификацију малих и 
средњих предузећа се углавном разликују од земље до земље и обично се 
при њиховој категоризацији и класификацији најчешће користе следећа 
три критеријума: број запослених, бруто приход и вредност средстава. 
Према нашем законодавству предузећа су сврстана у мала предузећа, ако 
броје до 50 запослених и/или остварују приход до 2,5 милиона евра и/или 
имају имовину до милион евра, што је представљено у табели 1. 

Табела 1.- Подела предузећа према величини

Мала Средња Велика

Број запослених До 50 Од 50 до 250 Више од 250

Остварени приход До 2,5 милиона 
евра

Од 2,5до 10 
милиона евра

Више од 10 
милиона евра

Вредност имовине До милион евра Од милион до 5 
милиона евра

Више од  5 
милиона евра

Извор: Закон о рачуноводству и ревизији Републике Србије, основне 
одредбе, члан. 7

У Републици Србији број малих предузећа континуирано је растао од 
1999 до 2008. године, са 58.662 на 83.939 и несумњиво наводи на закључак 
да је значај малих предузећа  у Републици Србији био изузетно велик. То-
ком 2008. године према подацима Привредне Коморе Србије, Република 
Србија је имала 83.939 малих, 2572 средња и 598 великих предузећа. Према 
подацима исте агенције у Републици Србији у 2006. години МСП сектор 
је запошљавао 623,406 или 54.79% од укупног броја запослених. Међутим 
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са финансијском кризом, практично су нестали бројни показатељи броја 
микро и малих предузећа са многих сајтова који су под ингеренцијом вла-
диних органа. Евидентно је да се знатан број малих предузећа угасио или 
се налази у стању блокаде. Међутим статистичке разлике у броју предузећа 
према величини и регионима Републике Србије, на основу расположивих 
података Републичког завода за Статистику за 2010. годину у Републици 
Србији било је 90.364 предузећа. На северу Србије је током 2010. године 
пословало 62.061 предузећа, што чини 68,7%, а у Србији – југ 28303,  што 
чини 31,3%. Од укупно 90 364 предузећа у Републици Србији у 2010. годи-
ни било је: 77 989 микро (86,3%), 9 614 малих (10,6%), 2 257 средњих (2,5%) и 
504 великих (0,6%). Што значи да је у односу на 2008. годину број великих 
предузећа смањен са 598 на 504, док је број малих и микро предузећа са 
83.939  благо порастао на 87.603 предузећа. 

Недовољан број и слаба економска снага предузећа МСП сектора, не-
изједначен правни статус предузетника и правних лица, слаба интерна-
ционализација, висока регионална (град Београд и Јужно-бачки округ) и 
гранска концентрација (трговина на велико и мало и прерађивачка индус-
трија), уз ниску заступљеност грана високе технологије – основни су про-
блеми овог сектора. Према величини предузећа, остварени промет у Репу-
блици Србији дистрибуиран је на следећи начин: микро 16,9%, мала 22,0%, 
средња 22,1% и велика 39,0%. Када се посматра територијални размештај 
оствареног промета предузећа, уочава се да су предузећа са територије 
севера Републике Србије остварила 77,1%, а предузећа са југа територије 
Републике Србија свега 22,9%.

Финансирање предузетништва је један од највећих проблема МСП 
сектора и представља  проблем налажења 15.000 или 100.000 евра (што 
представља типична средства за покретање посла/фирме)3, јер за оба-
вљање пословне активности сваком предузећу било оно мало, средње или 
велико, потребни су извори капитала који генерално могу бити сопствени 
или позајмљени. Иако сваки од ова два облика извора капитала има своје 
предности и недостатке, у нашој предузетничкој пракси обично се користе 
следећи извори: а) финансирање пословног подухвата од стране власника, 
б) финансирање од стране ортака, из земље или иностранства, в) финан-
сирање од стране деоничара (акционара), г) финансирање од стране по-
словног партнера-добављача, купца и других, д) финансирање по основу 
комисионих односа и послова, ђ) финансирање од стране банака и других 
кредитора, е) финансирање од стране франшизаната или франшизера, ж) 

3 Stoner F., Freemen E., Gilbert D., Management, str.146
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финансирање од продаје или уступања дела имовине или посла, з) финан-
сирање из текућег обрта продајом роба и услуга на тржишту и) финан-
сирaње путем удруживања рада и капитала, ј) финансирање по основу 
кредита за поспешивање извоза, развој трговине итд, к) финансирање по 
основу лизинга, л) финансирање из осталих извора.4

У Републици Србији МСП сектор и сектор предузетништва има слабу 
финансијску снагу тако да се мора ослањати на позајмљене изворе капита-
ла и то пре свега из кредитних пласмана банака. Са друге стране кредитна 
задужења код банака су веома неприступачна. Иако на подручју Србије 
функционише и делује 34 банакa према подацима Народне Банке Србије, 
лош кредитни рејтинг наше земље, али и непостојање праве тржишне утак-
мице међу банкама, условљава веома високе каматне стопе на краткорочне 
и дугорочне позајмице становништву и привреди. Светска економска кри-
за након септембра 2008. године и кризе на хипотекарном тржишту САД 
је по мишљењима многих стручњака и теоретичара са закашњењем дошла 
на подручје Републике Србије. Ефекти ове кризе, по многима веће и од 
кризе 20-их година XIX века, су на привреду Србије ипак оставили знатне 
трагове. Влада Републике Србије је у том периоду усвојила сет мера за уб-
лажавање последица кризе кроз одобравање субвенционисаних кредита 
преко овлашћених банака (27 банака је било ушло у овај владин програм).

Колико су заиста анти-кризне мере Владе Републике Србије допри-
неле привреди и МСП сектору Србије можемо увидети ако анализирамо 
извештај до 4.5.2009. године  „Програма мера за ублажавање негативних 
ефеката светске економске кризе у Србији“, где се види да МСП сектор у 
укупном броју реализованих захтева учествује са 95.54%, док у укупном 
износу средстава учествује са 52.21%. Очигледно је да су банке више пре-
ферирале да финансирају велика предузећа и гиганте него мала преду-
зећа. Влада Републике Србије је „Програм мера за ублажавање негативних 
ефеката светске економске кризе у Србији“ оценила као веома успешан, 
међутим ако узмемо у анализу још један индикатор упитаћемо се колико 
је овај сет мера заиста дао очекиване резултате. Од 4.224 кредита за лик-
видност и инвестиције само 3 су одобрена за инвестиције, односно 99,93% 
чине кредити за ликвидност. Од 346,649,821 евра пласираних средстава 
за ликвидност и инвестиције, на инвестиционе пројекте је отишло само 
0,15% или 514,074 евра. 

4 Калач Б., Јокић Д., Самарџић М., Финансијске стратегије,  Београдска пословна 
школа, Београд, 2009, стр. 84
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Влада у периоду финансијске кризе, остављајући банкама да одлучују 
како ће пласирати средства, није потпуно успела у том периоду да подржи 
МСП сектор. Само 3 инвестициона пројекта одобрена од стране банака за 
кредитно инвестирање до 26.05.2009. године су више него забрињавајући 
податак за МСП сектор, ако се у обзир узме још један податак. Укупно за 
субвенционисане инвестиционе кредите је аплицирало 125 предузећа са 
захтевом за укупно 28,805,200 евра а реализована су свега 3 кредитна за-
хтева. Може се поставити и питање колико су пословне идеје одбијених 
122 предузећа заиста биле добре и да ли су они банкама доставили детаљне 
и  добро урађене бизнис планове?

Укупно за 2009. године је одобрено 12 инвестиционих кредита у из-
носу од 2.378.443 евра кроз „Програм  мера за ублажавање негативних 
ефеката светске економске кризе у Србији“, док су кредити за ликвидност 
чинили 936.075.528 евра од укупно 1.129.302.906 евра. На основу података 
Привредне коморе Београд, инвестициони кредити су чинили дакле свега 
0,21% укупно датих средстава у 2009. години. У току 2010. године проценат 
инвестиционих кредита се попео на 12,23% од укупне суме од 1.871.400.495 
евра. За саму 2011. годину било је планирано  да се од укупно 1.432.504.391, 
23,58% одобри малим предузећима, од тога 263.451.741 евра за кредите за 
ликвидност (22,20% од укупно предвиђених средстава за кредите за лик-
видност) и 74.368.504 евра или 30,27% укупних средстава предвиђених за 
инвестиције.

Посматрајући активности Фонда за развој Републике Србије, на основу 
извештаја са 6 седница током 2011. године, што је приказано у табели 2, 
од укупно тражених 31,97 милијарде динара, одобрено је 15,02 милијарде 
динара. Дакле нешто испод 50% траженог износа није одобрено, чиме се 
може размишљати да су разлози били неадекватно израђени бизнис пла-
нови или лоши финансијски показатељи предузећа која су аплицирала.
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Табела 2.- Износ дугорочних средстава које је Фонд за развој одобрио 
током 2011. године

Датум 
седнице

Дуго-
рочни 
кредит

Предрачунска 
вредност:

Одобрени 
износ:

Број 
радни-

ка:

Број 
нових 

радника:

27.12.2011 Целокупна 
Србија ДА 4.909.437.503,21 2.120.404.200,75 5.479 750

29.11.2011 Целокупна 
Србија ДА 4.107.211.748,96 2.185.954.079,72 2.855 1.218

28.9.2011 Целокупна 
Србија ДА 6.904.636.653,31 2.441.706.936,80 3.057 1.016

29.6.2011 Целокупна 
Србија ДА 3.866.815.169,00 2.084.588.628,00 2.232 1.040

8.6.2011 Целокупна 
Србија ДА 3.186.802.276,80 848.068.132,00 984 397

28.4.2011 Целокупна 
Србија ДА 8.996.573.507,80 5.339.308.120,00 4.572 1.754

УКУПНО 
РС

Целокупна 
Србија  31.971.476.859,08 15.020.030.097,27 19.179 6.175

Извор: Фонд за развој Србије, на основу података са 6 седница у 2011. 
години

Сектор предузетништва има низ позитивних страна у односу на вели-
ка предузећа али да са друге стране поседује и низ слабости. Предности су 
пре свега: а) брзо прилагођавање променама, б) иновативност, в) преузи-
мање контроле над својом судбином, г) брзо уочавају промењене префе-
ренције купаца, д) ефикасније користе расположиве ресурсе, е) ефикасно 
и флексибилно коришћење радне снаге, ђ) лака комуникација са окру-
жењем, ж) ентузијазам и з) добро управљање залихама. Слабости преду-
зетништва су: а) преосетљивост на промене државне политике, б) недоста-
так менаџерских способности и вештина, ц) велика стопа пропадања, д) 
ниске баријере уласка – подложна нападима конкурената.5

Значај  МСП сектора у свету, али и на подручју Републике Србије је 
изузетан. Овај сектор се суочава са проблемом налажења неопходних фи-
нансијских средстава како би се потпомогао њихов раст и развој, нарочито 
у условима економске кризе. Неке анализе нпр. показују да је у прошлој де-
ценији у САД просечно било потребно 58 пословних идеја да би се дошло 
до тржишно успешног производа и да за новооснована предузећа важи да 

5 На основу: Покрајчић Д., Економика предузећа, Економски факултет Београд, 
Београд, 2011, 
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мали број преживи тешкоће у почетним годинама. Према неким истра-
живањима у првој години пропадне 15% нових предузећа, у другој 13,5%, 
у трећој 11,2%, док више од десет година преживи једва петина, односно 
19,6% нових предузећа. МСП сектор је место где све почиње, што најбоље 
показују следеће чињенице: више од 36 милиона Американаца ради у пре-
дузећима са мање од 100 запослених. Између 1988. и 1990. у великим орга-
низацијама био је нето губитак од 500.000 радних места, док су предузећа 
са мање од 20 запослених отворила 4 милиона нових радних места6. Тако у 
овом раду дајемо одговор колики је значај бизнис планова за развој преду-
зетништва, и шта сам бизнис план значи за предузетништво.

БИЗНИС ПЛАН КАО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВОЈ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Шира употреба појма „бизнис план“ или „пословни план“ је у нашој 
привредној пракси новијег датума, што не значи да се пословни планови 
нису, само под другим називом, израђивали и употребљавали и у ранијим 
периодима. Почетак масовнијег коришћења назива „бизнис план“ или 
„пословни план“ је новијег датума и може се довести у везу са доласком 
страних финансијских институција и приливом иностраног капитала на 
тржиште Републике Србије. Бизнис план се може у пракси наћи у два ос-
новна облика, онај који се користи приликом оснивања нових предузећа 
и онај који подразумева развој постојећег предузећа чак и у условима не-
промењених финансијских показатеља тог предузећа. У пракси се можда 
врши поистовећивање појма „бизнис план“ са новим инвестиционим ула-
гањима. 

Бизнис план би се могао окарактерисати као мапа до циљане дести-
нације. У идеалним условима он води предузеће од почетних тачака до 
крајњих пословних циљева – здравог бизниса. Бизнис план указује на 
препреке које стоје на пословном подухвату и указује на алтернативне 
путеве.7 Говорећи о бизнис плану Eugene Kleiner, оснивач познате консул-
тантске куће Kleiner, Perkins, Caufield & Byers је рекао следеће: „У данашњем 
окружењу, бизнис план је најважнији предузетнички документ. Нијед-
на компанија не може да очекује да оствари своје циљеве или да осигура 
финансирање, без добро урађеног и добро презентираног бизнис плана. 

6  Stoner F., Freemen E., Gilbert D., Management, стр.146
7  Ambrams R., The Successful Business Plan: Secrets and Strategies, The Planning Shop, 

2002, стр. 34



267

СТР.  259-282

Без убедљивог бизнис плана нико неће озбиљно размотрити вашу бизнис 
идеју“.8 

Бизнис план је најбољи алат који може помоћи предузећу да оствари 
своје дугорочне циљеве. Он ће дугорочно помоћи да предузеће сачува и 
уштеди новац и време фокусирајући пословне активности предузећа, 
дајући више контроле предузећу над финансијским, маркетинг и дневним 
операцијама и помаже предузећу да дође до неопходног капитала. Бизнис 
планом се даје одговор на питања: а) где је предузеће сада?; б) где иде?; ц) 
како тамо да стигне? На основу свега до сада изнетог можемо рећи да наме-
на бизнис планова генерално јесте двојака. Прво, да бизнис план треба да 
помогне предузећу у прибављању неопходног капитала. Друго, да олакша 
управљање растом и развојем предузећа. 

Корисници бизнис плана су различити и могу имати различите перс-
пективе на то шта очекују да им се бизнис планом представи. У принципу 
бизнис план може бити намењен: инвеститорима, кредиторима, смелим 
(„venture“) капиталистима, добављачима, потрошачима (купцима), за-
посленима и други. Међутим корисници различито гледају на бизнис план, 
тако генерално кредитори, који су на овим просторима обично банкарске 
институције, пажњу највише посвећују финансијским аспектима бизнис 
плана, занемарујући при томе предузетничке способности и маркетиншке 
аспекте бизнис плана. Са друге стране инвеститори и смели капиталисти 
(„venture“) процењују маркетиншки и финансијски аспект бизнис плана, 
где посебан нагласак стављају на предузетничке способности оног ко има 
пословну идеју.

Ако узмемо да су корисници бизнис планова различити, те да су и њи-
хови интереси различити, постоје одређена мишљења да у зависности од 
корисника неке информације у бизнис плановима треба избегавати, а неке 
обавезно потенцирати као што се може видети из Табеле 3.

8  Ибид, стр. 23
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Табела 3. - Преглед питања на која треба обратити пажњу у бизнис плану 
у зависности од корисника бизнис плана

Корисник Питања која треба нагласити Питања која не треба 
нагласити

Банкари Новчани ток, актива (средства), 
стабилни раст

Брз раст, конкурентско 
тржиште

Инвеститори Брз раст, потенцијално велико 
тржиште, управљачки тим Актива (средства)

Стратешки партнери Синергија, заштићени 
производи

Поспешивање продаје, актива 
(средства)

Велики купци Стабилност, услуге Брз раст, конкурентско 
тржиште

Запослени Сигурност, могућност Технологија
Специјалисти за 

спајања и припајања Ранија остварења Пројекције будућности

Извор: Пауновић Б., Пословни план-водич за израду, Економски факултет 
Београд, Београд, 2006, стр. 11

Када предузеће ради бизнис план за интерне потребе оно има слободу 
да бира форму и садржај. Међутим, ако је бизнис план намењен екстерним 
корисницима онда оно мора да поштује одређене стандарде. Управо при-
суство таквих стандарда у креирању бизнис планова омогућава кредитним 
институцијама или инвеститорима да у што краћем временском периоду и 
уз што мање трошкове ревизије, од великог броја примљених бизнис пла-
нова, изаберу најбоље. Кредитним институцијама је омогућено да имају 
самосталност у одређивању форме и садржаја, али и поред мањих разлика 
између бизнис планова, захтеване форме су засноване на најпознатијим 
методологијама израде бизнис планова, које су познате под следећим на-
зивима: а) Методологија Светске банке, i б) УНИДО методологија (Орга-
низација Уједињених нација за индустријски развој). Ове методологије су 
постале опште прихваћени стандарди у свету што је и разумљиво, ако се 
узме у обзир чињеница да су управо ове две организације посредним или 
непосредним путем утицале на одобравање највећег броја инвестиционих 
захтева на глобалном нивоу.

У зависности од величине и врсте предузећа (организације), ком-
пликованости пројекта поједини елементи могу бити заобиђени. Тако се 
бизнис планови могу поделити најпре на пословне планове профитних и 
непрофитних организација. Код непрофитних организација неће се при-
казивати рецимо план продаје и производње, али ни финансијски план, 
већ ће постојати план прибављања неопходних средстава и начин и циљ 
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трошења тих средстава. Бизнис планови профитних организација би се 
могли поделити на бизнис планове за: а) производна предузећа, б) услужна 
предузећа, в) трговине на велико, г) трговине на мало, д) мешовита преду-
зећа и друга. 

Основне карактеристике бизнис планова се надовезују на опште прин-
ципе међународних стандарда финансијског извештавања, а то су прин-
ципи: 

а) разумљивост – приликом израде бизнис плана треба користити 
опште познате термине, 

б) релевантност –  захтев да се презентирају информације које су важне 
за корисника,

ц) опрезност – подразумева да се увек између два податка приказује 
лошији резултат, 

д) поузданост – подразумева да се пројекција података врши на осно-
ву веродостојних информација. Бизнис планови се обично презентирају у 
конвертибилним валутама, најчешће је то у Србији валута Европске уније 
(ЕУР) или амерички долар (УСД) у случају да се конкурише за неки ретки 
инострани кредит.

Значај бизнис плана приликом улажења у пословну авантуру изузетно 
је велик, јер усмерава креатора пословне идеје, да размисли о послу пре 
него преузме финансијски ризик. Већ цитирани оснивач познате консул-
тантске куће Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, Eugene Kleiner је такође иста-
као: „У почетку бизнис план не треба да вам служи да размишљате о новцу, 
већ употребите процес планирања да одредите да ли је посао који намера-
вате да започнете заиста добар колико сте мислили да јесте. Упитајте себе 
желите ли да проведете 5 година свог живота радећи ово. Будите свесни да 
је то 10% вашег активног радног времена, зато пажљиво размислите да ли 
је тај пословни подухват вама исплатив.”9

Пословни (бизнис) планови се најчешће у МСП сектору употребља-
вају једино за финансирање, односно изналажење опција за финансирање 
пословног подухвата. У извесном броју случајева, изради бизнис плана се 
приступа зато што то захтева неко из окружења (потенцијални партнер 

9  Ambrams R., The Successful Business Plan: Secrets and Strategies, The Planning Shop, 
2002, str. 23
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– најчешће банка). Будући да бизнис план пружа усмерење да се у послу 
стигне до пројектованог циља, без скретања у погрешном смеру и елими-
нише нерационалност и неефикасност, ипак су веома мали, готово зане-
марљиви примери да се бизнис план припрема и за потребе самог преду-
зећа МСП сектора и менаџмента, ради правовременог сагледавања услова 
у којима предузеће послује, ради утврђивања пословних циљева у задатим 
условима пословања и дефинисања мера које обезбеђују профитабилност 
пословања. 

Пословни план као плански документ, користи се за интерне и екс-
терне сврхе, где се интерна сврха бизнис плана огледа се у следећем: (1) 
идентификовање снага и слабости у пословању предузећа; (2) сагледавање 
будућих праваца пословања предузећа; (3) обезбеђивање контроле, где БП 
подсећа на критичне тачке пословања; (4) обезбеђивање ефективне коор-
динације свих менаџерских активности; (5) мерење ефикасности преду-
зећа у целини и његових организационих делова; (6) даје основни оквир за 
доношење кључних управљачких одлука; (7) средство едукације, хармо-
низације и мотивације кључних (топ) менаџера; (8) пружа основу за брзо 
реаговање на „турбулентне” услове пословања. 10

Један од кључних проблема при изради пословних планова, јесте 
стручност самог особља МСП сектора да израде пословни план, пого-
тово ако је предузеће из области машинства, грађевинарства, ИТ-а итд. 
Нестручност захтева ангажовање стручних лица, наравно екстерних ус-
луга, чије ангажовање са друге стране кошта. Међутим, урађен и написан 
бизнис план, без контроле и праћења одступања, осим у сврхе добијања 
извора финансирања, јесте само „слово на папиру“. Редовно састављање 
пословних планова, за своје потребе мимо потреба за финансирањем рас-
та и развоја, јесте свакако нужна али и готово неостварљива идеја у секто-
ру предузетништва, поготово када се у обзир узме велика неликвидност и 
презадуженост МСП сектора. Међутим са друге стране, бизнис планови се 
ипак израђују на подручју Републике Србије.

У светској литератури заиста су постојали аутори који су тврдили да 
бизнис планови нуде мало предности поготово при оснивању новог пре-
дузећа, сматрајући бизнис планове за облик административне бирокра-
тије која је кобна за ново основана предузећа.11 Такви аутори су сматрали 
као прво, да процес куповине машине или објекта показује многи већи 

10  Иваниш М., Управљање финансијама, Сингидунум, 2003, стр. 67 
11  Delmar F., Shane S., Does business planning facilitate the development of new ventures?, 

Strategic Management Journal, 2003, стр. 1166
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степен одлучности, него што то представља бизнис план у налажењу фи-
нансијских средстава. Као друго, да се у процесу оснивања не ставља ве-
лика количина капитала у ризик. Као треће, да је интуиција предузетника 
много битнија од ангажовања у планирању. Као четврто, да брзе промене 
у окружењу смањују вредност бизнис планова и његових информација.12 

Као одговор том делу аутора у свом истраживању Delmar и Shane, обја-
вљеном 2003 године, које је спровођено од  1998. године пуних 30 месеци, 
тврде да је такав став супротан теорији организације, будући да иста тврди 
да планирање пре предузимања акције, унапређује квалитет већине људ-
ских одлука.13 Конкретно Delmar и Shane сматрају да бизнис план допри-
носи: 1) бржем доношењу одлука, 2) помаже да се управља ресурсима и 
њиховим током, 3) помаже да се развију посебни кораци у остваривању 
циљева, 4) и као коначно, да бизнис планови доприносе лакшем објашња-
вању циљева другима (лакшој комуникацији са интересним групама). У 
почетном истраживању је учествовало 223 оснивача нових фирми из Шве-
деске, и били су праћени пуних 30 месеци. Истраживали су три хипотезе. 1 
хипотеза: како бизнис план утиче на смањење опасности од неуспеха, 2 хи-
потеза: како планирање утиче на развој производа и услуга и 3 хипотеза: 
како бизнис план доприноси побољшању организационих активности.14 
Све три хипотезе су доказане у истраживању. 

Укупан број компанија које су биле узете у процес истраживања, а то 
је њих 223, запошљавале су преко 35.971 људи. Од укупног броја посма-
траних предузећа, само 12 је престало да учестовује у истраживању. Од 
укупно 211 предузећа која су праћена током пуних 30 месеци, 82 предузећа 
је престало да обавља пословну активност, односно угасило се, што је сто-
па од неких 36,7%. Сама стопа напуштања се слаже са стопом удружења 
Администрације Малог Бизниса САД.15 Delmar и Shane су установили да 
сам бизнис план није довољан за успех предузећа, већ да садржај бизнис 
плана и његова имплементација, највише утичу на успех предузећа. Једно 
од ограничења овог истраживања је да оно не узима у обзир културне раз-
лике, односно да је исто рађено у Шведској16 и да се њени резултати не могу 
олако пренети на економски систем Србије, али стварају претпоставку ко-

12  Ибид, стр. 1167
13  Ибид, стр. 1166
14  Ибид, стр. 1180
15  Ибид, стр. 1170
16  Ибид, стр. 1182
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лико су бизнис планови заиста битни за успех једне компаније на уређеном 
тржишту. 

У једном другом истраживању у коме су упоређиване нове компаније 
настале на простору Енглеске и Шпаније, наводи се да су бизнис планови у 
Шпанији карактеристика нових компанија које имају много већи капитал, 
док су у Енглеској формално написан бизнис план имале такође бизнис 
план имале веће компаније али у мањем обиму. Тако су енглеске компаније 
иако су почињале са мањим износом као „start-up“ компаније, у каснијој 
фази имале много бржи раст од приближно 10%, што наравно није само за-
слуга бизнис планова, већ и осталих варијабли (сређености тржишта и сл.) 
али свакако указује на значај постојања и имплементације бизнис плана.17

Утицај бизнис планова у Србији, треба тумачити кроз питање: „чему 
бизнис планови у Републици Србији служе?“. Искључиво у нашој земљи и 
економском систему у коме фигуришу наше компаније, овај документ се 
употребљава пре свега као средство за добијање средстава и то пре свега 
од фондова за развој, попут Фонда за развој Србије, а потом и за кредити-
рање од стране приватних банака (мада оне немају у свом програму неоп-
ходност израде бизнис плана приликом улажења у процес инвестиционог 
кредитног захтева). Фонд за развој Републике Србије је усвојио садржај 
инвестиционог програма у коме су прецизирани аспекти које треба бизнис 
план да садржи, попут: 1. опис пројекта и сврха инвестирања, 2. анализа 
развојних могућности и способности инвеститора, 3. анализа тржишта, 4. 
техничко-технолошке основе, 5. анализа локације, 6. мере заштите, 7. еко-
номско-финансијска анализа, 7.1. обим и структура инвестиционих ула-
гања у основна средства, 7.2. обрачун потребних обртних средстава, 7.3. 
обрачун трошкова производње и формирање укупног прихода, 7.4. извори 
финансирања и обавезе према изворима, 7.5. новчани токови пројекта, 8. 
финансијско-тржишна оцена пројекта, 8.1. статичка оцена економске ефи-
касности пројекта, 8.2. динамичка оцена економске ефикасности пројекта, 
9. анализа осетљивости, 10. збирна оцена.18 

Усвојен „садржај“ је у складу са методологијом светске банке, међутим 
када су у питању бизнис планови односно: „Пословни  план за „start-up“ 
кредите за предузетнике“,  мишљења смо да је Фонд, исувише упростио 
бизнис план као форму и онемогућио предузетнике да се на самом почет-

17  Capelleras J., Mole K., Greene F., Storey D., Do more heavily regulated economies 
have poorer performing new ventures? Evidence from Britain and Spain, Journal of 
International Business Studies, vol. 39, 2008, стр. 688–704

18  Фонд за развој Републике Србије, Садржај инвестиционог програма



273

СТР.  259-282

ку упознају са значајем планирања у складу са тим шта бизнис планови 
представљају у свету. Тако у овом раду дајемо објашњење која су то стања 
у којем се предузетник може наћи мерено кроз утицај стратешког плани-
рања, финансијских резултата и примене принципа БП. 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА (3Д) МАТРИЦА РЕЛЕВАНТНОСТИ 
БИЗНИС ПЛАНА У ОДНОСУ НА ФИНАНСИЈСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И 
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Из свега објашњеног у претходним деловима рада о утицају и значају 
бизнис планова у свету и на простору Републике Србије, можемо дати оце-
ну колико је значајна примена реалних бизнис планова стављањем у од-
нос са још два показатеља, стратешким планирањем и  финансијским и 
тржишним резултатима, кроз једну нову матрицу. У тој новој матрици је 
потребан је троструки приступ, у коме ће се истовремено мерити утицај 
(допринос) три (3) фактора на предузетника/ МСП сектор и то утицај:

1. стратешког планирања (Z оса);

2. примене принципа БП (Y оса);

3. финансијских показатеља (X оса). 

Такав интегрални и истовремени приступ посматрања утицаја ова три 
фактора на компанију, приказан је на слици 1, на примеру пословања и мо-
гућности које се намећу пред МСП сектор. На приказаној матрици међу-
собних утицаја поменута три фактора и могућа два стања сваког од њих, 
могу се издвојити 8 фактичких стања (коцки) у којима се предузећа могу 
наћи. Свака коцка представља стратегијску позицију истог. Сваку од тих 
осам (8) стања ћемо појединачно образложити.
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Слика 1. Тродимензионална матрица релевантности Бизнис Плана у 
односу на финансијске резултате и стратешко планирање

новој матрици је потребан је троструки приступ, у коме ће се истовремено мерити утицај 
(допринос) три (3) фактора на предузетника/ МСП сектор и то утицај: 
 

 1) стратешког планирања (Z оса); 
 2) примене принципа БП (Y оса); 
 3) финансијских показатеља (X оса).  
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Коцка број 1: Представља прву стратегијску 
позицију која је крајње неповољна и 
неодржива на дуги рок, најлошији пример у 
пракси. Предузетник у овом примеру 
најчешће улази у нове пројекте без израде 
бизнис плана, посебног програма рада, 
изузев када их на израду бизнис плана 
натерају екстерни стејкхолдери, најчешће 
банке и то ради добијања финансијских 
средстава.  
 

 
Бизнис планови који се тада израђују су нереални или већ превазиђени, а разлог, 

изговор за такво понашање предузетници налазе у сталним и брзим променама у 
окружењу. Одсуство стратешког планирања је један од разлога лоше позиционираности  
предузетника, јер предузеће нема нужан оријентир и средство, које би му помогло у 
вођењу опредељеног посла и постизању жељеног успеха. Без постојања стратешког 
планирања, у условима када се одлуке доносе „ad-hoc“, резултати пословања (показатељи 
рентабилности)  су лоши, и у кратком року, предузетнику прети банкрот. 
 

Коцка број 2: Стратегијска позиција која 
подразумева да предузетник велику пажњу, 
значај посвећује стратешком планирању, и 
позиционирању на тржишту, али са друге 
стране бизнис планови које израђује су 
нереaлни, најчешће због нестручности 
особља/предузетника да израде пословни 
план, што се може превазићи ангажовањем  
стручних лица, наравно екстерних услуга, 
чије ангажовање са друге стране кошта. 
Међутим, урађен и написан бизнис план, 

без контроле и праћења одступања, осим у сврхе добијања извора финансирања, јесте 
само „слово на папиру“.  
 

Оваква ситуација, зато што предузетник није довољно водио рачуна о 
финансијском аспекту посла је један од главних разлога пропадања предузетника и 
неодржив у дугорочном периоду. 
 

Коцка број 3: Ова тржишна ситуација 
представља предузетничко пословање где 
нема стратешког формулисања циљева и 
начина за њихово прилагођавање, међутим 
предузетник остварује добре финансијске 
резултате чак и дугорочно, а то је могуће 
само у ситуацији када је  предузетник 
иноватор, први на тржишту и када се 

 

Коцка број 1: Представља прву стратегијску позицију која је крајње 
неповољна и неодржива на дуги рок, најлошији пример у пракси. Преду-
зетник у овом примеру најчешће улази у нове пројекте без израде бизнис 
плана, посебног програма рада, изузев када их на израду бизнис плана на-
терају екстерни стејкхолдери, најчешће банке и то ради добијања финан-
сијских средстава. 



275

СТР.  259-282

Бизнис планови који се тада израђују су нереални или већ превазиђе-
ни, а разлог, изговор за такво понашање предузетници налазе у сталним 
и брзим променама у окружењу. Одсуство стратешког планирања је један 
од разлога лоше позиционираности  предузетника, јер предузеће нема ну-
жан оријентир и средство, које би му помогло у вођењу опредељеног посла 
и постизању жељеног успеха. Без постојања стратешког планирања, у ус-
ловима када се одлуке доносе „ad-hoc“, резултати пословања (показатељи 
рентабилности)  су лоши, и у кратком року, предузетнику прети банкрот.

Коцка број 1: Представља прву стратегијску 
позицију која је крајње неповољна и 
неодржива на дуги рок, најлошији пример у 
пракси. Предузетник у овом примеру 
најчешће улази у нове пројекте без израде 
бизнис плана, посебног програма рада, 
изузев када их на израду бизнис плана 
натерају екстерни стејкхолдери, најчешће 
банке и то ради добијања финансијских 
средстава.  
 

 
Бизнис планови који се тада израђују су нереални или већ превазиђени, а разлог, 

изговор за такво понашање предузетници налазе у сталним и брзим променама у 
окружењу. Одсуство стратешког планирања је један од разлога лоше позиционираности  
предузетника, јер предузеће нема нужан оријентир и средство, које би му помогло у 
вођењу опредељеног посла и постизању жељеног успеха. Без постојања стратешког 
планирања, у условима када се одлуке доносе „ad-hoc“, резултати пословања (показатељи 
рентабилности)  су лоши, и у кратком року, предузетнику прети банкрот. 
 

Коцка број 2: Стратегијска позиција која 
подразумева да предузетник велику пажњу, 
значај посвећује стратешком планирању, и 
позиционирању на тржишту, али са друге 
стране бизнис планови које израђује су 
нереaлни, најчешће због нестручности 
особља/предузетника да израде пословни 
план, што се може превазићи ангажовањем  
стручних лица, наравно екстерних услуга, 
чије ангажовање са друге стране кошта. 
Међутим, урађен и написан бизнис план, 

без контроле и праћења одступања, осим у сврхе добијања извора финансирања, јесте 
само „слово на папиру“.  
 

Оваква ситуација, зато што предузетник није довољно водио рачуна о 
финансијском аспекту посла је један од главних разлога пропадања предузетника и 
неодржив у дугорочном периоду. 
 

Коцка број 3: Ова тржишна ситуација 
представља предузетничко пословање где 
нема стратешког формулисања циљева и 
начина за њихово прилагођавање, међутим 
предузетник остварује добре финансијске 
резултате чак и дугорочно, а то је могуће 
само у ситуацији када је  предузетник 
иноватор, први на тржишту и када се 

 

Коцка број 2: Стратегијска позиција која подразумева да предузетник 
велику пажњу, значај посвећује стратешком планирању, и позиционирању 
на тржишту, али са друге стране бизнис планови које израђује су нереaл-
ни, најчешће због нестручности особља/предузетника да израде пословни 
план, што се може превазићи ангажовањем  стручних лица, наравно екс-
терних услуга, чије ангажовање са друге стране кошта. Међутим, урађен 
и написан бизнис план, без контроле и праћења одступања, осим у сврхе 
добијања извора финансирања, јесте само „слово на папиру“. 

Оваква ситуација, зато што предузетник није довољно водио рачуна о 
финансијском аспекту посла је један од главних разлога пропадања преду-
зетника и неодржив у дугорочном периоду.
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Коцка број 1: Представља прву стратегијску 
позицију која је крајње неповољна и 
неодржива на дуги рок, најлошији пример у 
пракси. Предузетник у овом примеру 
најчешће улази у нове пројекте без израде 
бизнис плана, посебног програма рада, 
изузев када их на израду бизнис плана 
натерају екстерни стејкхолдери, најчешће 
банке и то ради добијања финансијских 
средстава.  
 

 
Бизнис планови који се тада израђују су нереални или већ превазиђени, а разлог, 

изговор за такво понашање предузетници налазе у сталним и брзим променама у 
окружењу. Одсуство стратешког планирања је један од разлога лоше позиционираности  
предузетника, јер предузеће нема нужан оријентир и средство, које би му помогло у 
вођењу опредељеног посла и постизању жељеног успеха. Без постојања стратешког 
планирања, у условима када се одлуке доносе „ad-hoc“, резултати пословања (показатељи 
рентабилности)  су лоши, и у кратком року, предузетнику прети банкрот. 
 

Коцка број 2: Стратегијска позиција која 
подразумева да предузетник велику пажњу, 
значај посвећује стратешком планирању, и 
позиционирању на тржишту, али са друге 
стране бизнис планови које израђује су 
нереaлни, најчешће због нестручности 
особља/предузетника да израде пословни 
план, што се може превазићи ангажовањем  
стручних лица, наравно екстерних услуга, 
чије ангажовање са друге стране кошта. 
Међутим, урађен и написан бизнис план, 

без контроле и праћења одступања, осим у сврхе добијања извора финансирања, јесте 
само „слово на папиру“.  
 

Оваква ситуација, зато што предузетник није довољно водио рачуна о 
финансијском аспекту посла је један од главних разлога пропадања предузетника и 
неодржив у дугорочном периоду. 
 

Коцка број 3: Ова тржишна ситуација 
представља предузетничко пословање где 
нема стратешког формулисања циљева и 
начина за њихово прилагођавање, међутим 
предузетник остварује добре финансијске 
резултате чак и дугорочно, а то је могуће 
само у ситуацији када је  предузетник 
иноватор, први на тржишту и када се 

 Коцка број 3: Ова тржишна ситуација представља предузетничко по-
словање где нема стратешког формулисања циљева и начина за њихово 
прилагођавање, међутим предузетник остварује добре финансијске резул-
тате чак и дугорочно, а то је могуће само у ситуацији када је  предузетник 
иноватор, први на тржишту и када се предузеће не плаши ни конкуренције 
нити могућности промене тржишне ситуације. 

Бизнис план се израђује само за екстерне стејколдере где се не приказ-
ује реална тренутна позиција предузећа, посебно не финансијски показа-
тељи. Многе, релативно успешне предузетничке фирме нестале су са сцене 
после погрешне стратешке процене.

предузеће не плаши ни конкуренције нити могућности промене тржишне ситуације.  
 

Бизнис план се израђује само за екстерне стејколдере где се не приказује реална 
тренутна позиција предузећа, посебно не финансијски показатељи. Многе, релативно 
успешне предузетничке фирме нестале су са сцене после погрешне стратешке процене. 
 

Коцка број 4: Представља стратегијску 
позицију која подразумева да произвођач 
остварује добре финансијске резултате 
већим обимом производње, тржишним 
позиционирањем, путем комбинације 
инструмената маркетинг микса, али то је  
све на дуги рок неодрживо јер се оцене 
реалних бизнис шанси у тржишном 
окружењу представљају нереално, 
претерујући у стратегијским плановима, 
дугорочно на своју штету, јер се 

предузетници често „занесу” и почну веровати у своје стратешке одлуке, али у том 
процесу нису урадили адекватне анализе новчаног и економског тока, јер сами израђени 
бизнис планови нису у складу са суштинским стањем у коме се налази предузеће. 
 

Коцка број 5: Представља стратегијску 
позицију у смислу да компанија има реалан 
бизнис план, међутим остварује лоше 
финансијске резултате, али не и дугорочно, 
јер ће се у променљивим условима пре 
снаћи, прилагодити него предузеће које 
послује на нереалним основама. Главни 
недостатак ове стратегијске позиције се 
огледа кроз лош програм имплементације 
идеје и онога што је компанија дефинисала. 
Компанија у овој ситуацији задовољава 

само минималне услове стратешког планирања, али за разлику од коцке 1. компанија има 
реалан бизнис план, тако се пред компанију намеће да на основу самих анализа из бизнис 
плана утврди на време да јој прети губитак или пропаст и покуша да на време донесе 
нове одлуке које могу променити стратешки правац предузећа на тржишту, а накнадно 
довести до бољих финансијских резултата. 
 

 Коцка број 6: Представља често стање при 
чему предузеће има стручњаке у оквиру 
предузећа за израду бизнис планова, како 
предузеће и поред свих учињених напора, 
улагања у бизнис план и стратешко 
планирање и даље остварује лоше 
финансијске резултате, мало је вероватно да 
ће овакво предузеће, ако се нешто не 
промени успети да опстане у дугом року, јер 

 

Коцка број 4: Представља стратегијску позицију која подразумева да 
произвођач остварује добре финансијске резултате већим обимом про-
изводње, тржишним позиционирањем, путем комбинације инструмената 
маркетинг микса, али то је  све на дуги рок неодрживо јер се оцене реалних 
бизнис шанси у тржишном окружењу представљају нереално, претерујући 
у стратегијским плановима, дугорочно на своју штету, јер се предузетници 
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често „занесу” и почну веровати у своје стратешке одлуке, али у том про-
цесу нису урадили адекватне анализе новчаног и економског тока, јер сами 
израђени бизнис планови нису у складу са суштинским стањем у коме се 
налази предузеће.

предузеће не плаши ни конкуренције нити могућности промене тржишне ситуације.  
 

Бизнис план се израђује само за екстерне стејколдере где се не приказује реална 
тренутна позиција предузећа, посебно не финансијски показатељи. Многе, релативно 
успешне предузетничке фирме нестале су са сцене после погрешне стратешке процене. 
 

Коцка број 4: Представља стратегијску 
позицију која подразумева да произвођач 
остварује добре финансијске резултате 
већим обимом производње, тржишним 
позиционирањем, путем комбинације 
инструмената маркетинг микса, али то је  
све на дуги рок неодрживо јер се оцене 
реалних бизнис шанси у тржишном 
окружењу представљају нереално, 
претерујући у стратегијским плановима, 
дугорочно на своју штету, јер се 

предузетници често „занесу” и почну веровати у своје стратешке одлуке, али у том 
процесу нису урадили адекватне анализе новчаног и економског тока, јер сами израђени 
бизнис планови нису у складу са суштинским стањем у коме се налази предузеће. 
 

Коцка број 5: Представља стратегијску 
позицију у смислу да компанија има реалан 
бизнис план, међутим остварује лоше 
финансијске резултате, али не и дугорочно, 
јер ће се у променљивим условима пре 
снаћи, прилагодити него предузеће које 
послује на нереалним основама. Главни 
недостатак ове стратегијске позиције се 
огледа кроз лош програм имплементације 
идеје и онога што је компанија дефинисала. 
Компанија у овој ситуацији задовољава 

само минималне услове стратешког планирања, али за разлику од коцке 1. компанија има 
реалан бизнис план, тако се пред компанију намеће да на основу самих анализа из бизнис 
плана утврди на време да јој прети губитак или пропаст и покуша да на време донесе 
нове одлуке које могу променити стратешки правац предузећа на тржишту, а накнадно 
довести до бољих финансијских резултата. 
 

 Коцка број 6: Представља често стање при 
чему предузеће има стручњаке у оквиру 
предузећа за израду бизнис планова, како 
предузеће и поред свих учињених напора, 
улагања у бизнис план и стратешко 
планирање и даље остварује лоше 
финансијске резултате, мало је вероватно да 
ће овакво предузеће, ако се нешто не 
промени успети да опстане у дугом року, јер 

 

Коцка број 5: Представља стратегијску позицију у смислу да компанија 
има реалан бизнис план, међутим остварује лоше финансијске резултате, 
али не и дугорочно, јер ће се у променљивим условима пре снаћи, прилаго-
дити него предузеће које послује на нереалним основама. Главни недоста-
так ове стратегијске позиције се огледа кроз лош програм имплементације 
идеје и онога што је компанија дефинисала. Компанија у овој ситуацији 
задовољава само минималне услове стратешког планирања, али за разли-
ку од коцке 1. компанија има реалан бизнис план, тако се пред компанију 
намеће да на основу самих анализа из бизнис плана утврди на време да јој 
прети губитак или пропаст и покуша да на време донесе нове одлуке које 
могу променити стратешки правац предузећа на тржишту, а накнадно до-
вести до бољих финансијских резултата.

предузеће не плаши ни конкуренције нити могућности промене тржишне ситуације.  
 

Бизнис план се израђује само за екстерне стејколдере где се не приказује реална 
тренутна позиција предузећа, посебно не финансијски показатељи. Многе, релативно 
успешне предузетничке фирме нестале су са сцене после погрешне стратешке процене. 
 

Коцка број 4: Представља стратегијску 
позицију која подразумева да произвођач 
остварује добре финансијске резултате 
већим обимом производње, тржишним 
позиционирањем, путем комбинације 
инструмената маркетинг микса, али то је  
све на дуги рок неодрживо јер се оцене 
реалних бизнис шанси у тржишном 
окружењу представљају нереално, 
претерујући у стратегијским плановима, 
дугорочно на своју штету, јер се 

предузетници често „занесу” и почну веровати у своје стратешке одлуке, али у том 
процесу нису урадили адекватне анализе новчаног и економског тока, јер сами израђени 
бизнис планови нису у складу са суштинским стањем у коме се налази предузеће. 
 

Коцка број 5: Представља стратегијску 
позицију у смислу да компанија има реалан 
бизнис план, међутим остварује лоше 
финансијске резултате, али не и дугорочно, 
јер ће се у променљивим условима пре 
снаћи, прилагодити него предузеће које 
послује на нереалним основама. Главни 
недостатак ове стратегијске позиције се 
огледа кроз лош програм имплементације 
идеје и онога што је компанија дефинисала. 
Компанија у овој ситуацији задовољава 

само минималне услове стратешког планирања, али за разлику од коцке 1. компанија има 
реалан бизнис план, тако се пред компанију намеће да на основу самих анализа из бизнис 
плана утврди на време да јој прети губитак или пропаст и покуша да на време донесе 
нове одлуке које могу променити стратешки правац предузећа на тржишту, а накнадно 
довести до бољих финансијских резултата. 
 

 Коцка број 6: Представља често стање при 
чему предузеће има стручњаке у оквиру 
предузећа за израду бизнис планова, како 
предузеће и поред свих учињених напора, 
улагања у бизнис план и стратешко 
планирање и даље остварује лоше 
финансијске резултате, мало је вероватно да 
ће овакво предузеће, ако се нешто не 
промени успети да опстане у дугом року, јер 

 



278

Џ. Бајрамовић, а. ахматовић БиЗНиС ПЛаН Као ПоДрШКа...

Коцка број 6: Представља често стање при чему предузеће има стручња-
ке у оквиру предузећа за израду бизнис планова, како предузеће и поред 
свих учињених напора, улагања у бизнис план и стратешко планирање и 
даље остварује лоше финансијске резултате, мало је вероватно да ће овак-
во предузеће, ако се нешто не промени успети да опстане у дугом року, 
јер су фиксни трошкови велики, док са друге стране процес имплемен-
тације стратешког планирања и зацртаних циљева из бизнис плана, се не 
остварује на адекватан начин. Предузеће које се налази у оваквој позицији 
има веома мало времена за адекватну реакцију, коју му управо омогућава 
реално урађен бизнис план и стратегијско планирање. Бизнис план се из-
рађује за потребе кредитирања пословног подухвата и пре свега добијања 
средстава за ликвидност, како би се превазишли лоши финансијски пока-
затељи и реперкусије истих на даље пословање.

су фиксни трошкови велики, док са друге стране процес имплементације стратешког 
планирања и зацртаних циљева из бизнис плана, се не остварује на адекватан начин. 
Предузеће које се налази у оваквој позицији има веома мало времена за адекватну 
реакцију, коју му управо омогућава реално урађен бизнис план и стратегијско планирање. 
Бизнис план се израђује за потребе кредитирања пословног подухвата и пре свега 
добијања средстава за ликвидност, како би се превазишли лоши финансијски показатељи 
и реперкусије истих на даље пословање. 
 
 Коцка број 7:  Представља позицију у којој предузеће поседује изузетно добре 
финансијске показатеље и користећи екстерне услуге консалтинга при изради бизнис 
плана, има реалан бизнис план. Међутим са друге стране предузеће нема адекватан 
аспект стратешког планирања, тако да се пословање не базира на управљању по 
показатељима бизнис плана, већ се и даље одлучивање заснива на интуитивним методама 
захваљујући пре свега добрим положајем на тржишту и пружањем адекватног нивоа 
услуга. Бизнис план се израђује искључиво за потребе кредитирања пословног подухвата, 
као алат представљања компаније у најлепшом светлу. 
 

Коцка број 8:  Представља идеалну позицију 
једног предузећа, где успех предузетничког 
пословања лежи у комбинацијама, односно 
резултату све три стратегије и њиховог 
интегративног дејства. Предузетник има 
реалан бизнис план који се припрема и за 
потребе самог предузећа, ради реалног и 
правовременог сагледавања услова у којима 
предузеће послује, као и ради утврђивања 
пословних циљева у задатим условима 
пословања и дефинисања мера које 
обезбеђују више него солидну 

профитабилност пословања. Изради бизнис плана се приступа са сопственим људским 
ресурсима и/или у садејству са екстерним консултанским кућама. Компанија остварује 
добре финансијске резултате захваљујући стратегији развоја којом остварује  
конкурентску предност у односу на друге предузетнике на тржишту. Оно што је 
карактеристично за ову тржишну позицију јесте да предузетник увиђа неку потребу, онда 
окупља расположиве ресурсе, за остварење те потребе и дугорочно, оваква компанија 

остварује успех на свим пољима. 
 

Тродимензионална матрица релевантности 
Бизнис Плана у односу на финансијске 
резултате и стратешко планирање, са својих 
8 стања, може бити веома корисна алатка 
приликом вредновања једног бизнис плана 
од стране финансијера или најчешће 
кредитора (банака и фондова за развој). 
Приликом оцене бизнис планова мора се 
посматрати и њихова реалност и примена 

принципа израде бизнис планова, али се морају у обзир узети и стратешки правци 

 

Коцка број 7:  Представља позицију у којој предузеће поседује изузет-
но добре финансијске показатеље и користећи екстерне услуге консалтин-
га при изради бизнис плана, има реалан бизнис план. Међутим са друге 
стране предузеће нема адекватан аспект стратешког планирања, тако да 
се пословање не базира на управљању по показатељима бизнис плана, већ 
се и даље одлучивање заснива на интуитивним методама захваљујући пре 
свега добрим положајем на тржишту и пружањем адекватног нивоа услу-
га. Бизнис план се израђује искључиво за потребе кредитирања пословног 
подухвата, као алат представљања компаније у најлепшом светлу.
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су фиксни трошкови велики, док са друге стране процес имплементације стратешког 
планирања и зацртаних циљева из бизнис плана, се не остварује на адекватан начин. 
Предузеће које се налази у оваквој позицији има веома мало времена за адекватну 
реакцију, коју му управо омогућава реално урађен бизнис план и стратегијско планирање. 
Бизнис план се израђује за потребе кредитирања пословног подухвата и пре свега 
добијања средстава за ликвидност, како би се превазишли лоши финансијски показатељи 
и реперкусије истих на даље пословање. 
 
 Коцка број 7:  Представља позицију у којој предузеће поседује изузетно добре 
финансијске показатеље и користећи екстерне услуге консалтинга при изради бизнис 
плана, има реалан бизнис план. Међутим са друге стране предузеће нема адекватан 
аспект стратешког планирања, тако да се пословање не базира на управљању по 
показатељима бизнис плана, већ се и даље одлучивање заснива на интуитивним методама 
захваљујући пре свега добрим положајем на тржишту и пружањем адекватног нивоа 
услуга. Бизнис план се израђује искључиво за потребе кредитирања пословног подухвата, 
као алат представљања компаније у најлепшом светлу. 
 

Коцка број 8:  Представља идеалну позицију 
једног предузећа, где успех предузетничког 
пословања лежи у комбинацијама, односно 
резултату све три стратегије и њиховог 
интегративног дејства. Предузетник има 
реалан бизнис план који се припрема и за 
потребе самог предузећа, ради реалног и 
правовременог сагледавања услова у којима 
предузеће послује, као и ради утврђивања 
пословних циљева у задатим условима 
пословања и дефинисања мера које 
обезбеђују више него солидну 

профитабилност пословања. Изради бизнис плана се приступа са сопственим људским 
ресурсима и/или у садејству са екстерним консултанским кућама. Компанија остварује 
добре финансијске резултате захваљујући стратегији развоја којом остварује  
конкурентску предност у односу на друге предузетнике на тржишту. Оно што је 
карактеристично за ову тржишну позицију јесте да предузетник увиђа неку потребу, онда 
окупља расположиве ресурсе, за остварење те потребе и дугорочно, оваква компанија 

остварује успех на свим пољима. 
 

Тродимензионална матрица релевантности 
Бизнис Плана у односу на финансијске 
резултате и стратешко планирање, са својих 
8 стања, може бити веома корисна алатка 
приликом вредновања једног бизнис плана 
од стране финансијера или најчешће 
кредитора (банака и фондова за развој). 
Приликом оцене бизнис планова мора се 
посматрати и њихова реалност и примена 

принципа израде бизнис планова, али се морају у обзир узети и стратешки правци 

 

Коцка број 8:  Представља идеалну позицију једног предузећа, где ус-
пех предузетничког пословања лежи у комбинацијама, односно резулта-
ту све три стратегије и њиховог интегративног дејства. Предузетник има 
реалан бизнис план који се припрема и за потребе самог предузећа, ради 
реалног и правовременог сагледавања услова у којима предузеће послује, 
као и ради утврђивања пословних циљева у задатим условима пословања 
и дефинисања мера које обезбеђују више него солидну профитабилност 
пословања. Изради бизнис плана се приступа са сопственим људским ре-
сурсима и/или у садејству са екстерним консултанским кућама. Компанија 
остварује добре финансијске резултате захваљујући стратегији развоја 
којом остварује  конкурентску предност у односу на друге предузетнике 
на тржишту. Оно што је карактеристично за ову тржишну позицију јесте 
да предузетник увиђа неку потребу, онда окупља расположиве ресурсе, за 
остварење те потребе и дугорочно, оваква компанија остварује успех на 
свим пољима.

Тродимензионална матрица релевантности Бизнис Плана у односу на 
финансијске резултате и стратешко планирање, са својих 8 стања, може 
бити веома корисна алатка приликом вредновања једног бизнис плана од 
стране финансијера или најчешће кредитора (банака и фондова за развој). 
Приликом оцене бизнис планова мора се посматрати и њихова реалност и 
примена принципа израде бизнис планова, али се морају у обзир узети и 
стратешки правци усмерења самог предузећа, поред наравно неминовних 
финансијских резултата који се узимају у обзир.
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ЗАКЉУЧАК

Пословни план или бизнис план је званични документ у коме се износе 
сврха постојања, опис робе или услуга које се нуде, анализа тржишта, фи-
нансијска пројекција и неке процедуре које ће омогућити фирми да оства-
ри своје циљеве. Бизнис план служи предузетницима да би били свесни 
препрека пре него што уђу у пословање. Често се постављају питање шта 
је разлог предузетничког неуспеха? Karl Vesper тумачи крах предузетни-
ка, као одређене препреке, баријере које се намећу предузетницима. При 
чему неке од препрека јесу: непознавање тржишта, недостатак техничких 
вештина, недостатак почетног капитала, протекционизам и монoпол, не-
достатак пословног знања, правна ограничења, регулатива, забране. У ус-
ловима током и након последњје економске кризе, можемо констатовати да 
је у свим секторима, значај бизнис планова порастао. Данас је неоспорно да 
ће банкарске институције још пажљивије одлучивати коме ће дати сред-
ства као што то већ чине, а бизнис планови ће постати све значајније сред-
ство за селекцију оних пројеката којима ће се одобрити средства. Најбоље 
израђен бизнис план не гарантује успех сам по себи. Зато је неопходно ре-
лативно често, обично једном месечно, контролисати реализацију посло-
вног плана. Управо зато је потребно истовремено мерење и праћење им-
пликација и доприноса који се јављају у истовременом и узајамном дејству 
фактора стратешког планирања, бизнис планова, финансијско-тржишних 
резултата. Циљ рада био да покаже како Тродимензионална (3Д) матрица 
односа стратешког планирања, бизнис планова, финансијско-тржишних 
резултата у предузетништву, може послужити као користан инструмент 
за оцену бизнис планова. Тродимензионална матрица релевантности Биз-
нис Плана у односу на финансијске резултате и стратешко планирање, са 
својих 8 стања, може бити широко употребљаван од стране финансијера 
или најчешће кредитора (банака и фондова за развој) као веома користан 
алат приликом вредновања једног бизнис плана. Изнета матрица као мо-
дел холистичког посматрања проблема, може своју имплементацију наћи 
и у бројним другим привредним секторима, стављањем у однос различи-
тих варијабли.

SUMMARY 
BUSINESS PLAN AS A SUPPORT FOR STRATEGIC 

ENTREPRENEURSHIP

In previous ten years in Serbia the major changes has been that affect the 
development of entrepreneurship. Transition, privatization and financial crisis 
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are factors that have created the core for the development of entrepreneurship 
and business plans which is connected with the arrival of foreign financial 
institutions and the inflow of foreign capital. Financing entrepreneurship is one 
of the biggest problems of the SME sector, as the performance of any business 
enterprise no matter it is small, medium or large requires sources of capital, 
which generally can be your own or borrowed. Business) plans are commonly 
used in entrepreneurship for external stakeholders, in the financing business 
ventures. A business plan describes the entrepreneurial project, estimates the 
economic and financial dimension in order to understand the feasibility and 
profitability plans. The problem of strategic entrepreneurship in Serbia are the 
absence of business plans, except when the external stakeholders force them 
to make business plan, mostly banks, foreign investors and to obtain funding. 
Then it made unrealistic business plans, often because of lack of expertise of 
staff / entrepreneurs to develop a business plan, which can be overcome by 
engaging experts, of course, external services, but the involvement of them of 
course costs much. However, developed and written a business plan, with no 
control and monitoring, only done for the purposes of obtaining funding, is only 
“letter on paper”. Real business plans are becoming a necessity for successful 
business on long-term path of our country and in the future be used not only for 
external stakeholders, for getting funds, but also for its own purposes, such as 
some analysis show in the world.

Keywords: Business Plan, the principles of BP, the SME sector and 
entrepreneurship, strategic planning, financing, three-dimensional matrix of 
the relevance of a business plan in relation to the financial performance and 
strategic planning.
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RESUME

Numerous global researches show that on the success of the company 
are of great importance made business plans. Since the failure rate of new 
entrepreneurs is over 30% in developed economies, in our country it is perhaps 
even more, because of that the role and importance of business plans should 
be even greater. However, unlike in the world developed economies, business 
plans are drawn up by us solely for purposes of obtaining financial resources and 
not to support the strategic direction of entrepreneurial activity. In that process 
also government agencies have given support, allowing beginners to start up 
competing for resources without adequate forms of business plan (according to 
the methodology of the World Bank and UNIDO methodology) but by some 
simplified methodology that has no strategic value. Once the business plans 
that were developed by world recognized methodology or some simplified 
methodology in our country, in practice it happens that they do not correspond 
to reality on the ground and the right relation of things. Our entrepreneurs, 
bankers, government agencies, must understand the importance of detailed and 
realistic business plan, not only as a document for funds but also as a document 
for strategic action of companies. Therefore, we have presented in this paper a 
new concept of evaluation relevance Business Plan through three-dimensional 
matrix, the ratio of the relevance of business plans with financial performance 
and strategic planning. Three-dimensional matrix of relevance business plan in 
relation to the financial performance and strategic planning, has its 8 states, and 
can be widely used by most lenders or financiers (banks and development funds) 
as a very useful tool in evaluating a business plan and the company that compete 
for funds.

Овај рад је примљен 23.03.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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ПРАКСА ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПОДРШКЕ 
ПРЕДУЗЕТНИЧКОМ СЕКТОРУ

САЖЕТАК: Основни циљ овог рада је да укаже на 
„анатомију и физиологију“ институционалне инфраструктуре 
за подршку развоју предузетништва у развијеним 
привредним структурама. Јачање институција за подршку 
развоју предузетништва у савременим условима није ништа 
ново, с обзиром да су различити облици институционалне 
инфраструктуре постојали и у прошлости – ради се само 
о њиховој организацији и међусобној координацији/
комуникацији. Предузетници се у развијеним привредним 
структурама могу ослонити на веома широку мрежу 
организација „самопомоћи“; на институције које обезбеђују 
државну подршку и на комерцијалне понуђаче услуга − већ 
поменуте сервис провајдере. 

У развијеним тржишним привредама, овакве институције 
имају дугу традицију (скоро од некадашњих цеховских 
удружења) и предузетници веома добро знају шта, где, на који 
начин и под којим условима могу добити од тих институција. 
Новије институције, посебно у економијама у транзицији, 
које су усмерене на техничку и иновациону подршку 
предузетничким фирмама, морају бити веома ефикасне у 
својој промоцији. Свој капацитет и пут ка предузетницима 
у поменутим условима најлакше проналазе институције 
за нефинансијску подршку и тзв. „меке“ облике помоћи  - 

1 admirbeganovic52@gmail.com
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информисање и саветовање.

Кључне речи: предузетништво, мала и средња предузећа, 
привредна структура, економски развој, институције...

УВОД

На почетку XXI века у већини држава постоји веома велики број раз-
личитих облика подршке развоју предузетничке делатности и уопште 
МСП сектору који у различитим привредним структурама имају различи-
те форме, програме и оне који их реализују. То су обично држава са својим 
институцијама и организацијама, регионалне и локалне власти, непро-
фитне организације, али и комерцијални понуђачи одређених пословних 
услуга, тзв. сервис провајдери.

У савременим, турбулентним тржишним условима, оснивање (ус-
пешног) новог, малог предузећа је врло комплексан, компликован и  те-
жак процес која захтева време. Уз помоћ и подршку искусних саветника 
(консултаната), и уз разне олакшице, такав поступак може бити знатно 
једноставнији и бржи. Међутим, предузетници традиционално нису скло-
ни државној помоћи – они су изразити индивидуалци који не желе по-
моћ и радије се пред многим пословним изазовима сами доказују. Често 
се може чути како предузетници кажу да све што су постигли су постигли 
сами, без ичије помоћи и без динара државних или банкарских кредита. 
Истовремено, многи предузетници сматрају да државна помоћ у одређе-
ним ситуацијама ствара пометњу на тржишту, неравноправан положај и 
неоправдано селективан приступ.

Држава (влада) утиче на предузетнички развој тако што ствара један 
стимулативан, стабилан, проходан, одржив и за све учеснике на тржишту 
једнак пословни амбијент који омогућава да се пословна активност запо-
чне, а потом одвија и репродукује сопственом динамиком. У таквом про-
цесу, у савременим конкурентским условима од виталног значаја је, као 
што смо то раније посебно наглашавали, иновација и настајање нових 
предузећа. У оквиру претходна три поменута правца деловања, држава на 
путу ка иновативној економији заснованој на знању мора надаље посебну 
пажњу и активност усмерити на2:

2 Пенезић, Н.: Предузетништво – савремени приступ, Факултет пословне економије, 
Универзитет Едуконс, С. Каменица, 2009, стр.454
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1. Интелектуалну инфраструктуру, односно развој квалитетних 
универзитета и научноистраживачких институција (истражива-
чко-развојне делатности) и комерцијализацију нових технологија 
кроз: предузетничке инкубаторе, технолошке паркове, центре „из-
врсности“ (centers of excellence − заједничке истраживачке конзор-
цијуме универзитета и предузећа), фондове ризичног капитала, 
моделе успешних улагања, као и програме државног суфинанси-
рања истраживања и истраживачких пројеката.

2. Модернизацију индустрије кроз увођење нових технологија, по-
себно у малим предузећима где је улога државе изузетно важна с 
обзиром на недостатак стручних знања у погледу организације и 
технологије. Држава може развијати програме модернизације поје-
диних грана делатности, што је од посебног значаја као подстицај 
развоју појединих региона.

3. Људски капитал. Технологију је могуће купити, откупити или ко-
пирати, финансијски ресурси (капитал) су мобилни, док се знање, 
оспособљеност и стваралаштво не могу заменити, нити занемари-
ти. У том смислу, нужно је да држава, посебним програмима, подр-
жава: а) улагања предузетничких фирми у едукацију и стручно об-
разовање запослених и б) оне који су без посла (незапослени, они 
који постају незапослени - отпуштени с посла, сиромашни, расеље-
на лица и др).

4. Фондови ризичног капитала. Финансирање иновативних преду-
зетничких подухвата захтева различите врсте и изворе капитала  
− семенски капитал, ризични капитал, позајмице за нова мала пре-
дузећа, дугорочне облике задуживања за растућа предузећа и сл., 
што по правилу не осигуравају велике финансијске институције 

5. Предузетничка околина подразумева изграђеност институ-
ционалне инфраструктуре за финансијску и нефинансијску 
подршку лакшем оснивању и пословању предузетничких фирми. 
Преко државних институција остварује се помоћ предузетницима 
и малим предузећима у вези са потешкоћама на које наилазе у свим 
фазама животног циклуса.

6. Привлачан квалитет живота. За развој предузетништва и при-
влачење предузетничких иницијатива са стране, посебан значај 
има квалитет живота у средини, очувано историјско и културно 
наслеђе, специфичност природних ресурса и сл. Отуда су пројекти 
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у циљу заштите животне средине од велике важности за физионо-
мију предузетничке средине.

Облици помоћи сектору МСПП у основи могу бити: чврста подршка 
− финансијска подршка и простори, и мека подршка − информисање, ос-
пособљавање и саветовање.

Ови облици помоћи могу се реализовати на различитим нивоима, како 
на националном, тако и на регионалном, односно локалном нивоу, где се у 
подршку могу укључити и нижи органи власти, односно заинтересовани 
актери, стејкхолдери3.

По својој дефиницији МСПП управљају са ограниченим ресурсима, 
недостатак ресурса су принуђени тражити у свом окружењу. Међутим, 
то окружење може бити различито опредељено према  сектору МСПП, у 
смислу да га оно може експлоатисати, занемарити, толерисати или подр-
жавати. У складу са тим, у данашње време, институционална окружења за 
подршку МСПП се у основи може поделити на:

•	 Институције и инструменте финансијске подршке
•	 Институције и инструменте нефинансијске подршке

Свака од институција има своје специфичне циљеве и правила функ-
ционисања, па ће се у наставку истраживања детаљније разрадити само 
најзначајније, а нарочито оне из нефинансијске подршке. Из конкретних 
разлога и статистичких података ЕУ, али и у другим развијеним еконо-
мијама, МСПП имају посебан значај, а конкретна подршка њиховом раз-
воју се остварује на три  веома значајна поља, и то:

•	 Креирање и имплементација правног оквира за функционисање 
МСПП-а.

•	 Нефинансијска подршка −изградња капацитета
•	 Финансијска подршка

Посебан фокус у овом раду дат је управо на нефинансијску подршка 
расту и развоју сектора малих и средњих предузећа и предузетника у са-
временим условима пословања.

3 Glas, et.al: Градиво за програм предузетничког оспособљавања, Министарство 
за господарство Републике Словеније, ПЦМГ (Поспешевални центар за мало 
господарство) Љубљана, 2001, стр.22 
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НЕФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА СЕКТОРУ МСП И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Основни задатак нефинасијских институција и инструмената за 
подршку МСПП је обезбеђивање одговарајућих нефинансијских услуга, 
консалтинг, едукација, информисање, за њихово несметано функциони-
сање и раст, под одговарајућим условима. Најзначајније институције не-
финансијске подршке у сектору МСПП су:

•	 Национална агенција за развој МСП и предузетништва.
•	 Региналане агенције-центри за развој МСП и предузетништва.
•	 Еуро инфо центри.
•	 Истраживачко-развојне институције и образовне институције,
•	 Привредне и занатске коморе и предузетничка удружења.

На слици 1. приказано је нефинансијско окружење за предузетника, 
односно за његово МСПП. Из идентификованог окружења МСПП, у на-
ставку ће се посебно посветити  пажња Институцијама нефинансијске 
подршке сектору. Ове институције углавном спроводе програме и мере 
које одржава, односно нижи органи власти креирају у оквиру својих стра-
тегија и политика у сектору.
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Слика бр.1 Нефинансијско окружење МСПП
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Извор: Самостална комбинована истраживања, проучавање стручне литературе и праћење 
закона 
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Извор: Самостална комбинована истраживања, проучавање 
стручне литературе и праћење закона 

Одређена истраживања институционалне подршке МСПП (Пенезић, 
2009: стр.388) су показала да неколико комплексних чинилаца који у бит-
ној мери утичу на њен успех. Међу тим чиниоцима доминантно место 
припада: законској регулативи, финансирању институционалне подршке 
сектору, као и укупним капацитетима у институцијама подшке и хуманим 
људским факторима.
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НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МСП И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Националне агенције за подршку развоја МСП и предузетништва 
су формиране ради имплементације политике Владе конкретне земље у 
сектору МСПП. Континуирано, оне иницирају формирање других инсти-
туција нефинансијске и финансијске подршке. Тамо где оцене да је сврсис-
ходно, агенције за неке специфичне врсте услуга, могу за то ангажовати  
специјализоване институције, тзв. сервис провајдере. 

Уопштено говорећи, улога националне агенције за развој МСПП се 
огледа у: (а) имплементацији владине политике у сектору МСПП, (б) да-
вању конкретних предлога влади везано за политику развоја сектора, (ц) 
праћење и анализа стања у сектору, у земљи и релевантном окружењу, (д) 
стратегија система подршке сектору, (е) координација других владиних 
институција подршке, (ф) израда периодичних и годишњих стања посло-
вања у сектору МСПП, (г) пружање конкретних нефинансијских услуга и 
др.

Слика бр.2 Општа организациона шема Националне агенције  
за подршку МСП

 6

институционалне подршке сектору, као и укупним капацитетима у институцијама подшке 
и хуманим људским факторима. 
 
 
 НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 
 Националне агенције за подршку развоја МСП и предузетништва су формиране 
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ангажовати  специјализоване институције, тзв. сервис провајдере.  
 
 Уопштено говорећи, улога националне агенције за развој МСПП се огледа у : (а) 
имплементацији владине политике у сектору МСПП, (б) давању конкретних предлога 
влади везано за политику развоја сектора, (ц) праћење и анализа стања у сектору , у земљи 
и релевантном окружењу, (д) стратегија система подршке сектору, (е) координација 
других владиних институција подршке, (ф) израда периодичних и годишњих стања 
пословања у сектору МСПП., (г) пружање конкретних нефинансијских услуга, и др. 
 
Слика бр.2 Општа организациона шема Националне агенције за подршку МСП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор : Самостална истраживања кандидата 

 
 

ВЛАДА 

Директор/ Менаџер Заменик директора 

Саветник (ци)
Помоћне службе 

Сектор за статистику и анализу 

Сектор за едукацију

Сектор за консалтинг

Сектор за конкурентност

Сектор за информисање

Сектор за правна питања

Сектор за институционалну сарадњу

Сектор за финансиjску подршку 

Сектор за међународњу сарадњу

Извор: Самостална истраживања кандидата 
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РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Како би се политика у сфери МСПП конкретне земље могла развијати, 
неопходно је да се она остварује на терену, а не централистички, кабинет-
ски. Наиме, МСПП раде на конкретној адреси која није идентична адреси 
националне агенције, па је због тога веома битно формирати институције 
регионалног или локалног карактера, преко којих ће се сектор  директно 
упознавати са политиком владе и добијати помоћ у правом тренутку и на 
правом месту. Регионалне агенције за развој МСПП, у наставку РАМСПП, 
настоје да стимулишу привредни раст и нова радна места у конкретном 
региону. Регионалне агенције пружају широк спектар подршке, првенстве-
но нефинансијских услуга у сектору, а најчешће на 4 широка поља дело-
вања: едукација, консалтинг, информисање и промоција4.

У зрелијим фазама свог рада и развоја сектора у конкретној земљи, 
преко РАМСПП могу се пласирати финансијска средства у сектору, али 
се мора водити рачуна да то не представља конкуренцију за то специјали-
зованим финансијским институцијама. У зависности од земље, РАМСПП 
могу бити формирана по узору на следећа четири модела: владине, невла-
дине организације (НВО), комерцијалне (предузећа) и комбинација ових 
модела.

У економијама у транзицији ЕУ је преко својих институција инсис-
тирала на широком регионалном партнерству међу оснивачима сва три 
сектора (владин, НВО и комерцијални), при формирању РАМСПП, које је 
углавном подржавала у почетку њиховог рада. Подршка је била оправда-
на због историјског контекста, јер у тим земљама није постојала критич-
на маса знања у вези са улогом и функионисањем ових институција, као 
и предузетништвом уопште. Међутим, обезбеђивање самоодрживости 
РАМСПП у односу на њену улогу у локалној заједници и политику МСПП 
је доста сложен посао за повезивање у једној институцији.

РАМСПП су  праве институције за имплементацију политике секто-
ра МСПП у конкретној земљи, уз назнаку регионалних, односно локалних 
карактеристика. То је у директној вези са политиком оснивача, који у за-
висности од усвојеног модела могу имати различите циљеве: у случају да 
је оснивач Влада, она поставља директора и финансира или суфинансира 
рад РАМСПП, што значи да има  стопостотни утицај на њен рад; у случају 

4 Пенезић, Н.: Саветодавне услуге за нова и мала предузећа, IX међународни 
симпозијум „Менаџмент – кључни фактори успеха”, ФОН, Београд, 2004, стр.67
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да је оснивач бизнис сектор, циљ је најчешће или искључиво профит уз 
минимум усаглашавања са политиком владе у сектору. Овај тип РАМСПП 
је најчешће ефикасан, имају стабилне приходе, али се поставља питање 
њихове ефикасности на дужи рок због циљних приоритета; у случају да је 
РАМСПП организована као НВО, циљ њеног функционисања је доста ши-
рок и усмерен је директно на добробит локалне или регионалне заједнице; 
у случају да је комбинација оснивача, постоје предуслови за уравнотежени 
интерес заједнице, и ово је по теорији, најбољи модел формирања МСПП.

ЕУРО ИНФО ЦЕНТРИ 

У ЕУ се примењује велики број мера и програма намењених подршци  
и развоју МСПП. Еуро инфо центри −ЕИЦ, као медијатори између ЕУ и 
субјеката на терену, имају фундаменталну улогу у формирању и ширењу 
свести о постојању ових мера и програма, као и у дисеминацији инфор-
мација везаних за различите аспекте пословања, као што су легислатива, 
порези, старна тржишта, заштита околине, квалитета и стандарда, статис-
тика, образовања и др.

ЕИЦ обезбеђује компанијама информације о карактеристикама поје-
диних европских земаља, питања правних прописа, карактеристика поје-
диних тржишта и сл. Помажу им у тражењу пословних партнера и иници-
рању појединих пројеката.Стручност и  разноликост ЕИЦ омогућава им да 
пружају одговоре на питања која им постављају МСП из најразличитијих 
области, а ако је неопходно, упућују их на друге, за то специјализониване 
институције, које су у стању да задовоље њихове потребе.

Европска унија је иницирала стварање мреже ЕИЦ са циљем да под-
стакне економски развој и тржишну конкурентност МСПП. Будући да 
је свесна значаја који  МСПП имају за отварање нових радних места и за 
развој привреде уопште, Европска комисија тежи да делује тако да помог-
не сектору у превазилажењу препрека  са којима се сусреће. Мрежа ЕИЦ 
је успостављена на начин који зависи од тога какав статус унутар ЕУ има 
конкретна земља, као и од непосредног интересовања МСПП у конкретној 
земљи, за њихове услуге. У хијерархији су највише позиционирани ЕИЦ, 
који се по правилу налазе у земљама чланицама ЕУ. Могућност форми-
рања  нижих у рангу  институција, као што су Еуро инфо коресподент-
ски центри (у наставку ЕИКЦ) и Еуро релејни центри (у наставку  ЕИРЦ), 
предвиђено је за земље кандидате и оне европске земље које још нису ни 
стекле статус, односно статус за посебне регионе у земљама чланицама ЕУ, 
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где није оправдано формирати ЕИЦ. Остваривање јединственог тржишта 
у ЕУ створене су нове могућности за МСПП. Сада и она могу имати ко-
ристи од информација, нових технологија и улагања у Европи, а могу да 
рачунају и на приступ новим тржиштима. Ипак, МСПП се и даље сусрећу 
са потешкоћама у кориштењу ових могућности из разлога: (а) недостатка 
информација о европским питањима, (б) разлика између законских регу-
латива појединих европских држава, и (ц) административна ограничења и 
језичке баријере.

Принцип широког партнерства при формирању ЕИКЦ је задужен у 
земљама у транзицији. ЕУ је такође, најчешће преко ЕАР подржавала пр-
вобитно функционисање ових институција. Међутим, од 2008. године у 
земљама ЕУ се напушта концепт ЕИЦ-а, и долази до њихове интеграције 
са иновативним релејним центрима, у Мрежу европских предузећа. Ипак, 
у земљама које још нису постале чланице ЕУ, ЕИЦ и даље представљају 
значајну институцију за сектор МСПП у његовом информисању и повези-
вању са ЕУ институцијама.

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Истраживачко-развојне институције подразумевају широк спектар 
институција које се у суштини баве истраживачко-развојним активност-
има, И&Р. Међу њима постоје извесне разлике. И&Р институције се фор-
мирају са циљем комерцијализације нових знања кроз њихов трансфер из 
ових институција у конкретна МСПП, а што је подлога за привлачење фон-
дова ризичног капитала.

Научни парк, иновациони центар, технолошки центар, истраживач-
ко развојни центар и др. су називи за институције које се баве развојем и 
трансфером технологије, са циљем повећања конкурентности предузећа, 
односно применом резултата научно-истраживачког рада на тржишту. 
Заједничка функција наведених институција, које делују под различитим 
називом, је окупљање свих учесника у иновативном процесу и омогућа-
вање једноставног трансфера технологије из истраживачких установа у 
праксу, односно комерцијализација иновација у науци, технологији и ин-
жењерству. Научни, односно научно-технолошки парк ( у наставку НТП) 
је појам који се користи да опише разноврсне покушаје да се подстакне 
развој предузетништва, путем оснивања на знању основних МСПП уну-
тар једне државе. То је развијен простор креиран да би се концентрисали 
бизниси у хи-тецх, научним или истраживачким делатностима. 
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У оквиру НТП се подразумева веза са универзитетским истраживач-
ко-развојним центром или специфичним индустријским кластером, ве-
ликим предузећем које примењује високу технологију. Оваква дефини-
ција, где су МСПП усмерени на усавршавање производа и иновација је у 
супротности са дефиницијом индустријских паркова, који се фокусирају 
на производњи, као и пословним парковима, који се усмеравају на адми-
нистрирање, односно на управљање. НТП може имати посебну јединицу 
за пословну инкубацију за start-up или spin-off  компаније. Основни циљ је 
подизање нивоа технолошког развоја. 

НТП се најчешће формира под покровитељством државе, односно ње-
них институција и у њима се стимулише и управља протоком знања и тех-
нологија између универзитета, институција које се баве истраживањем и 
развојем, као и МСПП сектора и тржишта. Нагласак је на трансферу тех-
нологије и сарадње научно-истраживачких институција са предузећима. 
Стратешки циљ свих активности НТП-а је стварање нове вредности. 

Слика бр.3 Општа организациона схема И&Р институције 
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Извор :Више детеља на http://www.iasp.ws/publici/intro.jsp 

 
 Основне карактеристике НТП су:  
 

• обезбеђивање инфраструктуре и услуге за МСПП које се налазе у њима,  
• обезбеђивање неопходне опреме и технологије за рад-станара 
• формирање нових пословних могућности и додавање вредности зрелим 

компанијама, повезаност са универзитетима и истраживачко -развојним 
центрима,  

• омогућавање процеса лакшег трансфера технологије,  
• подстицање предузетништва и инкубација нових иновативних компанија,  
•стварање нових радних места базираних на знању 

�у циљу развоја привреде региона и целе   земље, 
• изградња атрактивне средине за раднике знања, подизање синегрије између 

универзитета и компанија. 
 

 НТП имају строжије критеријуме у оправданости оснивања ( број становника у 
окружењу, развијеност привреде, универзитета и сл.), у односу на пословне инкубаторе. 
Најчеше је омогућен закуп већих површина по тржишним ценама, уз истовремено 
пружање подршке производњи и предузећима, без временског ограничења у кориштењу 
пословног простора. 
 

Пројектни тим 1
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Влада 
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Фондови ризичног капитала 
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Руководилац

Извор: Више детеља на http://www.iasp.ws/publici/intro.jsp 
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•	 формирање нових пословних могућности и додавање вредности 
зрелим компанијама, повезаност са универзитетима и истражива-
чко-развојним центрима, 

•	 омогућавање процеса лакшег трансфера технологије, 
•	 подстицање предузетништва и инкубација нових иновативних 

компанија, 
•	 стварање нових радних места базираних на знању,у циљу развоја 

привреде региона и целе земље,
•	 изградња атрактивне средине за раднике знања, подизање сине-

грије између универзитета и компанија.

НТП имају строжије критеријуме у оправданости оснивања (број ста-
новника у окружењу, развијеност привреде, универзитета и сл.), у односу 
на пословне инкубаторе. Најчешће је омогућен закуп већих површина по 
тржишним ценама, уз истовремено пружање подршке производњи и пре-
дузећима, без временског ограничења у кориштењу пословног простора.

ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Образовне институције имају различит фокус према окружењу у разли-
читим земљама. У зависности од политике владе зависиће и њихов допри-
нос у сектору МСПП. Ипак, са аспекта сектора МСПП, образовне институ-
ције са академском мрежом исредњошколским и основним образовањем 
требао би да: промовишу предузетништво и уопште бављење приватним 
бизнисом, дају подршку у изградњи предузетничке културе друштва, кроз 
различите облике тренинга дају мотивацију за бављење бизнисом, обез-
беђење полигона и логистику за експерименте у бављењу бизнисом, пред-
стављају ресурсне центре за сектор МСПП у смислу креирања нових идеја 
и знања, развијају нове технологије у оквиру својих могућности, истражују 
примене нових материјала, обезбеђују концентрацију стручњака из разли-
читих области релевантних за предузетништво и др

Проблеми у доприносу образовних институција сектора МСПП-а су: 
• застарелост наставних планова и програма − учи се оно што је за-

старело у датој области, а не оно што је или што ће бити актуелно 
у наредном периоду; 

•	 неискоришћеност  савремене опреме  у свим својим капацитетима; 
•	 недовољно ангажовање ученика и студентске популације на кон-

кретна истраживања на терену, за потребе сектора; 
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•	 пракса стицања знања ради знања, а не и због његове комерцијали-
зације.

Слика бр.4 Општа функционална шема И&Р центра унутар образовне 
институције
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Образовне институције, посебно универзитети могу бити добра места 
за кластере у МСПП. Данас универзитети у развијеним земљама настоје да 
промовишу и обезбеде трансфер технологије и њену дифузију у привреди. 
Није редак случај да управо због концентрације знања и других ресурса са 
којима ове институције располажу, да се у оквиру њих или засебно орга-
низују И&Р центри за различите врсте истраживања. Реално, сви напори и 
активности на факултетима би требало да имају чвршће контакте са секто-
ром МСПП и уопште са привредом.

ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Привредне коморе су тзв. привредни парламенти , односно асоцијација 
привреде неког региона-државе, које се формирају с циљем заступања и 
промовисања заједничких интереса привреде неког региона-државе у це-
лини. Оне су широм света препознатљива институција у презентовању и 
заступању интереса привреде. По својој суштини оне су невладине и не-
политичке организације, јер су њихови чланови они субјекти који врше 
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одређене привредне активности, као што су предузећа, банке,  друге фи-
нансијске институције, осигуравајућа друштва, асоцијације предузетника 
и сл.

Коморе најчешће раде у оквиру коморског система домицилне земље, 
где је успостављена мрежа регионалних привредних комора, са једном 
која је на националном нивоу. Поред тога, могуће је организовање комора 
на нивоу већих градова, најчешће главног. Коморски систем је замишљен 
као економска асоцијација од интереса, која би требало да буде партнер у 
разговорима са државним и другим релевантним институцијама, како у 
земљи тако и у иностранству. 

Национална комора репрезентује локалне и регионалне привредне ко-
море у смислу да презентује њихове сугестије ка власти и другим институ-
цијама и помаже у њиховој реализацији. Оне такође, играју важну улогу у 
десеминацији информација које се тичу владине политике у области при-
вреде, па и у сектору МСПП, као и у промоцији релевантних националних 
пројеката, за које могу издавати разне сертификате, о земљи порекла роба 
или услуге. У свету су познате и међународне привредне коморе, преко  
којих се артикулишу интереси појединих региона у свету, који су приори-
тетнији од националних интереса.

Генерално говорећи, привредне коморе су у функцији следећих циље-
ва: 

•	 креирање јаке локалне и регионалне националне и наднационалне 
економије, 

•	 промоција региона, 
•	 обезбеђење разних могућности  за рачун умрежености чланства, 
•	 скупљање и прослеђивање информација, 
•	 разговори и преговори с владом на тему бизниса, 
•	 политичке акције у циљу утицаја на законодавство у сфери бизни-

са.

У развијеним привредним структурама постоје и две функционалне 
форме организовања привредних комора:

1. Обавезујуће јавно-правне коморе, тзв. немачко-француски модел. 
У складу са обавезом, законом, чланство у коморама овог типа је 
обавезујуће. Регистрацијом привредног субјекта, исти по аутома-
тизму постаје члан привредне коморе и плаћа чланиарину. Ко-
ристећи бенефиције добијене законом, ове коморе обављају и неке 
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допунске улоге за владу. Њихове основне улоге су: едукација, про-
моција, међународна трговина, као и пружање разних других по-
словних и техничких услуга за чланство. Овај модел је примењен 
у већини земаља чланица ЕУ, на челу са Немачком, Француском, 
Италијом  Шпанијом.

2. Континентало приватно-правне коморе, тзв. енглеско–амерички 
модел. У складу са континенталним правом, чланство у коморама 
овог типа није обавезујуће, али и поред тога компаније схватају ко-
рист од чланства како би повећале своје пословне контакте. Ова-
кав тип комора је практично НВО, немају директну подршку владе, 
изузев у обављању конкретних ad-hoc послова. Своју одрживост 
заснивају на чланарини привредних субјеката који су јој присту-
пили, као и од продаје својих услуга члановима и широј друштвено 
политичкој заједници. Овај модел је претежно заступљен у земља-
ма енглеског говорног подручја, Велика Британија, САД и Канада.

ПРЕДУЗЕТНИЧКА УДРУЖЕЊА

Удруживање предузетника-занатлијакао пракса, познато је вековима 
уназад. Још у средњем веку, трговци и занатлије који су насељавали веће 
градове и добијали статус слободних грађана, прибегавали су удруживању 
у тзв. еснафе и цехове, да би заштитили своје интересе и своје пословање. 
Сагледавајући реалност, препознали су и своје слабости  као појединаца, 
схвативши да су у циљу остваривања заједничких интереса удружени, 
много јачи, како на тржишту, тако и у наступу према другим институција-
ма5.

Конкретни циљеви удруживања се огледају у: (I) заштити одређених 
права у оквиру своје бранше, (II) заједничкој борби за слободно тржиште 
и здраву конкуренцију, (III) инсистирању на квалитету П/У, (IV) јефти-
нијој и квалитетнијој набавци, (V) преговарању са институцијама у сми-
слу „ништа о нама без нас“ у циљу остваривања повољног амбијента за 
привређивање, (VI) унапређењу друштвеног положаја чланова, као и из-
градњи сталешке институције.

5 Маџар, Љ.: У потрази за модерном државом – из перспективе пословног света, 
Зборник Бизнис и држава, Институт друштвених наука, Центар за економска 
истраживања, Београд, 2006, стр.133
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Активности удружења су у већини случајева биле и остале усмерене на 
два поља:

1. Унутар еснафско, у смислу:

•	 Уређења односа између занатлија и њихових помоћника − 
шегрта

•	 Формирања новчаних фондова – благајни
•	 Међусобног интересног повезивања – претеча кластерског уд-

руживања
•	 Едуковања чланства (интернет, нова правна регулатива и стан-

дарди у струци)
•	 Правне помоћи
•	 Књиговоствених услуга
•	 Информација о финансијском тржишту
•	 Заједничке промоције ( сајмови, wеб презентације, каталози и 

др.)
•	 Популаризација предузетништва
•	 Активности суда части

2. Шире друштвено, у смислу:

•	 Артикулација захтева предузетника и представљања према 
властима

•	 Повезивање са предузетницима у земљи и иностранству
•	 Организовање стручних путовања
•	 Изградњи имиџа предузетника

Познато је удруживања предузетника по сили закона и то најчешће у 
привредне коморе, у земљама где нису посебно организоване занатске ко-
море, али постоје разлике у нивоу и ефикасности деловања таквих комора 
и предузетничких удружења.
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Слика бр.5  Општа организациона шема предузетничког удружења
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Поред ових институција нефинансијске подршке МСПП сектору које 
познаје савремена привредна структура и које у земљама у транзицији по-
лако граде свој капацитет, вредно је напоменути да постоје и други облици 
нефинансијске подршке као што су на пример: предузетнички инкубато-
ри, пословни кластери, слободне зоне, невладине организације и сл. С об-
зиром на обухват овог рада, ове облике подршке нисмо посебно анализи-
рали.

ЗАКЉУЧАК

Јачање институција за подршку развоју предузетништва у савреме-
ним условима није ништа ново, с обзиром да су различити облици инсти-
туционалне инфраструктуре постојали и у прошлости – ради се само о 
њиховој организацији и међусобној координацији /комуникацији. Преду-
зетници се у развијеним привредним структурама могу ослонити на вео-
ма широке мреже организација „самопомоћи“; на институције које обез-
беђују државну подршку и на комерцијалне понуђаче услуга, већ поменуте 
сервис провајдере. 

Оцењује се да су те мреже веома важне у настајању, расту и развоју но-
вих предузетничких фирми и зато су их, више или мање, изградиле готово 
све развијене привредне структуре. Иако су често за предузетничке одлуке 
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битне неформалне мреже – везе у породици, међу пријатељима и другим 
предузетницима, неоспорно је да институционална мрежа предузетници-
ма обезбеђује широку палету финансијских и нефинансијских услуга.

У развијеним тржишним привредама, овакве институције имају дру-
гу традицију (скоро од некадашњих цеховских удружења) и предузетни-
ци веома добро знају шта, где, на који начин и под којим условима могу 
добити од тих институција. Новије институције, посебно у економијама 
у транзицији, које су усмерене на техничку и иновациону подршку пре-
дузетничким фирмама, морају бити веома ефикасне у својој промоцији. 
Свој капацитет и пут ка предузетницима у поменутим условима најлакше 
проналазе институције за нефинансијску подршку и тзв. „меке“ облике по-
моћи  − информисање и саветовање.

Разумљиво је да готов рецепт за изградњу предузетничке институ-
ционалне инфраструктуре не постоји и да једноставно копирање из дру-
гих привредних структура нема своју сврсисходност. Носиоци и оптимал-
на структура облика помоћи предузетницима и њиховим фирмама зависи 
од низа карактеристика саме државе и окружења и у том смислу једино је 
оправдано респектовати најбоља (туђа) искуства и креативно их прила-
гођавати сопственим условима.

Отуда, у свакој појединачној држави, креатори економске политике и 
институција за подршку развоју предузетништва морају познавати и узе-
ти у обзир следеће факторе: 

•	 релативну величину државе,
•	 густоћу насељености,
•	 број регистрованих и активних предузетничких јединица,
•	 њихову развијеност и структуру,
•	 развијеност сарадничке културе предузетника са спољашњим 

организацијама (коришћење и плаћање услуга),
•	 расположиве ресурсе (искуства, зњање...),
•	 стратегије/политике подршке.

У економијама у транзицији, једно од кључних питања јесте питање 
одрживости институција (регионалних агенција и центара, пре свега) 
за подршку развоју предузетништва. Наиме, у почетној фази животног 
циклуса ових државних институција нужно је њихово финансирање из 
националног буџета чиме се покривају трошкови покретања, почетни пе-
риод пословања и време када се запослени и саветници још оспособљавају 
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за професионално, квалитетно и ефективно пружање услуга предузетни-
цима. Након тога долази период када се институција афирмише, развија и 
постаје препознатљива по сету услуга које пружа корисницима − преду-
зетницима. Претпоставка је да је управо на основу услуга које пружа, у тој 
фази развијена сопствена „зарађивачка способност“ организације и да се 
финансирање од стране државе може полако смањивати.  

Такође, за одрживост ових институција, поред обезбеђеног финанси-
рања за њихов несметан рад, важна је и стабилност програма услуга, јер 
незадовољство предузетника у многоме долази од честих промена садр-
жаја програма и услова под којима се они користе. Предузетничка пракса 
економија у транзицији, али и искуства у трансформацији наше привредне 
структуре, указују на следеће кључне примедбе предузетника:

•	 институције су често обликоване као бирократске корпоративне 
организације, што је потпуно погрешно исходиште према малом 
бизнису;

•	 већина институција се фокусира на „знати шта“ уместо на „знати 
како“, па отуда нуде своје услуге на апстрактан начин, што је у су-
протности са деловањем предузетника и њиховим „стварним све-
том“:

•	 све институције не постају на исти начин део једне јединствене 
мреже, па их предузетници не доживљавају „као своје“ – отворене, 
спремне на сарадњу, ту кад их требају;

•	 неповерење предузетника у оне организације које је основала и/
или које су повезане са државом, јер их поистовећују са свим сла-
бостима државе.

Као што видимо, за успех институционалне инфраструктуре кључно је 
да организације/институције које је чине морају саме по себи бити поста-
вљене на предузетнички начин. То другим речима значи да се морају на 
један флексибилан начин одазивати на веома различите потребе и захтеве 
предузетника у различитим срединама; да морају бити препознатљиве по 
услугама које морају бити реалан и животворан одговор на предузетнич-
ке захтеве и да морају градити своје сопствене стандарде и партнерства у 
локалној средини.

Односи између пословног света (бизниса) и државе заиста предста-
вљају широко и готово несагледиво подручје истраживања и резоновања. 
И бизнис и држава су два сегмента друштвеног живота. Свет послова и 
привређивања представља материјалну основу друштва и извор средста-
ва за одржавање и развијање његових делатности и вредности, док је др-
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жава незамењљива у обезбеђивању сигурности и одржавању и развијању 
правног поретка. Државне институције су у исто време чинилац без кога 
је назамислива координација међу разним областима живота и између де-
латности које се унутар њих одвијају.

SUMMARY 
ТHE WAY OF INSTITUTIONAL SUPPORT TO THE 

ENTREPRENEURIAL SECTOR

The main objective of this paper is to show “Anatomy and Physiology” 
institutional infrastructure to support development of entrepreneurship in 
the developed economic structures. Strengthening institutions for support 
of entrepreneurship in modern conditions is nothing new, considering that 
various forms of institutional infrastructure existed in the past - not just about 
their organization and mutual coordination / communication. Entrepreneurs 
in developed economies can rely on a very wide network of “self”, the state 
institutions that provide support and services to commercial vendors, service 
providers have already mentioned service providers have already mentioned

In developed market economies, these institutions have a different tradition 
(almost from the former guild association) and entrepreneurs are very well know 
what, where, how and under what conditions they can get from these institutions. 
Newer institutions, particularly in economies in transition, that are intended to 
support technical innovation and entrepreneurial firms, must be very efficient 
in its promotion. Its capacity and time to entrepreneurs in the easiest way to 
find the conditions mentioned institutions and non financial support so. “Soft” 
forms of assistance - information and advice.

Key words: entrepreneurship, small and medium enterprises, economic 
structure, economic development institutions.
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RESUME

Strengthening institutions for support of entrepreneurship  in modern 
conditions  is nothing new considering that various  forms of institutional  
infrastructure  existed in the past – not just about  their organization an  mutual  
coordination / communication. Entrepreneurs in developed economies can rely 
on a very wide network of “self”, the state institutions that provid  support and 
services to commercial vendors, commercial vendors, service providers have 
already mentioned. One can assume that these networks are very important in 
the initiation, growth and development of new entrepreneurial enterprises and 
so they were more or less, built almost all the developed economy structures. 
development of new entrepreneurial enterprises and sothey were more or less. 
Although they are often essential for entrepreneurial decisions  informal networks 
– family ties among friends and other entrepreneurs, it is undisputed  that the 
institutional network of entrepreneurs providing a wide range of financial and 
nonfinancial services. Of ten essential for entrepreneurial decisions  informal 
networks –family ties among family ties among friends and other entrepreneurs,  
it is undisputed that the institutional network of entrepreneurs providing awide 
range of financial and non financial services.

In developed market economies, these institutions have a different tradition 
(almost from the former guild association) and entrepreneurs are very well know 
what, where, how and under what conditions under what conditions they can get 
from these institutions. Newer institutions particularly from these institutions. 
Newer institutions, particularly in economies in transition, that are intended to 
support technical innovation and entrepreneurial firms, must be very efficient 
in its promotion. Its capacity and time to entrepreneurs in the easiest way to find  
the conditions mentioned support so. institutions and non financial conditions 
mentioned institutions and non financial support so, “Soft” forms of assistance 
- information and advice support.

It is understandable that a recipe for building entrepreneurial institutional 
infrastructure does not exist and that simply copying from other economic  
structure has no rationale. Holders of alternatives and forms of assistance to  
entrepreneurs and the ircompanies depend on a number of characteristics of the  
state and the environment in this respect is the only reasonably respected best  
(others’) experiences and creatively adapt them to their own circumstances.

Hence, in each individual state, economic policy makers and institutions to 
support the development of entrepreneurship must know and take into account 
the following factors: relative size of the state:
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•	 The population density 
•	 Number of registered and active entrepreneurial units
•	 Their development and structure
•	 Development of a collaborative culture entrepreneur with external 

organizations  
•	 Available resources (experience)
•	 Strategy / policy support

In economies in transition, one of the key issues is the issue of sustainability 
of institutions (regional agencies and centers, primarily) to support the 
development of institutions (regional agencies and centers, primarily) to support 
the development of entrepreneurship. Specifically, in the initial stage of the life 
cycle of these state institutions is necessary to their financing from the national 
budget which covers the cost of launch, the initial period of operation and the 
time when employees and consultants are trained for professional, high quality 
and effective services to entrepreneurs. and effective services to entrepreneurs. 
Then comes a period when the institution affirms, develops and becomes a 
recognizable set of services that provide customers -entrepreneurs.

The institution affirms, develops and becomes a recognizable set of services 
that provide customers –entrepreneurs that provide customers -entrepreneurs. 
The assumpti stage developed it son was that it was based assumption  was  that 
it was based on the services  provided, at this stage developed its own “ability to 
profit” of the organization  and the financing  of the state can slowly decrease  
organization and the financing of the state  can slowly. decrease.

Also, the viability of these institutions, in addition to being provided any 
funding for their smooth operation, and stability is an important program of 
services, largely because the dissatisfaction of entrepreneurs comes  from frequent 
changes in program content and the conditions under which they are used the 
conditions under which they are used. Practice entrepreneurial  economies  in 
transition, but our experience in transforming the economic structure,  indicate 
the following key observations of the entrepreneur:

Institutions are often designed as a bureaucratic corporate organizations, 
which is completely wrong starting point towards a small business. Most 
institutions focus on “know what” instead of “know how”, and hence offer their 
services in an abstract way, which is in conflict with the activities of entrepreneurs 
and their “real world”.
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All institutions do not become the same part of one unified network, so you 
do not see entrepreneurs “like her” - open, ready to cooperate, there when they 
need them. Mistrust entrepreneurs in those organizations that have established 
and/or associated with the state, because they identified with all the weaknesses 
state.

As you can see,  the success of the institutional infrastructure is critical  
that organizations- institutions that make it must itself be placed in an 
entrepreneurial way. It implies  that one must be flexible way to respond 
to the very different needs and requirements  of entrepreneurs  in different 
environments, It  must be recognized that the services must be realistic and 
lively response to the entrepreneurial requirements and must build their own  
standards and partnerships in local the middle. Relations between the world of 
business (business) and the state actually represent a broad and almost  immense 
area of   research and reasoning. And business and government are two segments 
of the social and economic social life. World and material  basis of society and 
source of funds to maintain and develop its activities and  values, while the state 
irreplaceable in providing security maintenance and developing the  legal system. 
State institutions are at the same time is a factor without which  unthinkable 
coordination among the various spheres of life and the activities  that take place 
within them .

Овај рад је примљен 09.04.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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УВОД

Полазећи од чињенице да омогућавају боље економско коришћење ка-
питала у односу на креирана нова радна места и обезбеђење канала ре-
гионалног развоја, мала и средња правна лица имају важну улогу у еко-
номском развоју сваке земље. Међутим, специфични проблеми малих и 
средњих правних ентитета везани су за проблем обезбеђења извора фи-
нансирања, углавном због неадекватне понуде финансијских производа 
и услуга, ригидности регулације или присуства гепова у правном окви-
ру, недовољности информација, с једне стране код банака, а с друге стра-
не „асиметричности информација“ малих и средњих правних лица. Све 
поменуте проблеме продубила је светска економска криза и то посебно с 
обезбеђењем канала финансирања, знатно строжијим условима кредити-
рања од стране финансијских институција, смањењем обртног капитала, 
смањењем средстава за улагање и сл.

У лошој економској будућности привреде, па и малих и средњих прав-
них ентитета, стагнирању међубанкарског кредитирања и раста цене ка-
питала, ограничења која представљају билансне позиције у финансијским 
извештајима малих и средњих правних ентитета, могу се означити главни 
разлози констатоване ситуације. Суочен са свим поменутим проблемима 
сектор малих и средњих правних лица бележи економску пропаст великог 
броја предузећа. Управо зато, савремени предузетник, данас, мора покло-
нити адекватну пажњу финансијском due diligence-у, односно квалитетној 
провери пословног и финансијског кредибилитета као основи управљања 
бизнисом.

НОВИНЕ ПРЕДВИЂЕНЕ НАЦРТОМ ЗАКОНА О 
РАЧУНОВОДСТВУ

Радну верзију Нацрта закона о рачуноводству4 објавило је Министар-
ство финансија Републике Србије на својој веб страници. Полазећи од 
чињенице да ће се дефинитивно решење вероватно делимично разлико-
вати, од радне верзије, индицираћемо на битне новине предвиђене Нацр-
том (у односу на актуелни Закон о рачуноводству и ревизији) које се тичу: 
разврставања правних лица, затим стандарда финансијског извештавања, 

4 У односу  на тренутно важећи Закон о рачуноводству  и  ревизији, недавно је 
објављен и Нацрт закона о ревизији, што говори о намери законодавца да ове две 
области уреди посебним законима.
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потом финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању, након 
тога измене које се тичу достављања финансијских извештаја, као и нови-
не које се односе на Регистар финансијских извештаја, надзор и прелазне 
и завршне одредбе.

Новине које се односе на разврставање правних лица

У односу на критеријуме за разврставање правних лица који су у при-
мени, према тренутно важећем Закону о рачуноводству и ревизији, пред-
ложени критеријуми5 у Нацрту закона о рачуноводству су значајно за-
хтевнији, односно, директно су преузети из четврте директиве Европске 
уније.6

У наставку ћемо презентирати упоредни преглед7 критеријума за раз-
врставање правних лица

Табела 1.

Упоредни преглед у односу на 
суседне државе

Просечан број 
запослених

Годишњи приход 
(у ЕУР)

Просечна вредност 
имовине (у ЕУР)

ЧЕТВРТА ДИРЕКТИВА ЕУ и 
Нацрт закона о рачуноводству 50 до 250 8.800.000 до 

35.000.000
4.400.000 до 
17.500.000

СРБИЈА
актуелни закон о 

рачуноводству
50 до 250 2.500.000 до 

10.000.000

1.000.000 до 
5.000.000

СЛОВЕНИЈА
актуелни закон, у примени од 

2009.
закон из 2006, пре 
усклађивања са ЕУ

50 до 250

50 до 250

8.800.000 до 
35.000.000

7.300.000 до 
29.200.000

4.400.000 до 
17.500.000

3.650.000 до 
14.600.000

5 Наведена правила у вези са разврставањем правних лица примењиваће се 
под претпоставком усвајања Закона о рачуноводству до краја 2011. године на 
финансијске извештаје за 2011. годину, односно, добијени подаци о разврставању 
користиће се за наредну годину.

6 Критеријуми за разврставање правних лица, према Четвртој директиви ЕУ, крећу се 
у следећим вредностима. Просечни број запослених од 50 до 250; годишњи пословни 
приход од 8,8 милиона до 35 милиона евра; просечна вредност имовине од 4,4, 
милиона до 17,5 милиона.

7 Видети, Осврт на Нацрт закона о рачуноводству, часопис „Рачуноводствена пракса“, 
Савез РР Србије, Београд, Број 22 – 23, Новембар 2011. године, страна 6.
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ХРВАТСКА
актуелни закон, у примени од 

1. јануара 2008.
закон из 2005, пре 
усклађивања са ЕУ

50 до 250
50 до 250

8.800.000 до 
35.000.000

7.300.000 до 
29.300.000

4.400.000 до 
17.500.000

3.650.000 до 
14.650.000

ЦРНА ГОРА
у примени од 1. јула 2009. 50 до 250 10.000.000 до 

50.000.000
10.000.000 до 

43.000.000
МАКЕДОНИЈА

закон о привредним 
друштвима 2004.

50 до 250 2.000.000 до 
10.000.000

2.000.000 до 
11.000.000

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА и 
РЕПУБЛИКА СРПСКА

закон из 2009. и 2011.
20 до 250 1.000.000 до 

4.000.000
500.000 до 
2.000.000

НАПОМЕНА: Правна лица која имају веће износе од највећих у инди-
каторима код најмање два од наведених критеријума убрајају се у велика 
правна лица. Правна лица која испуњавају два од три наведена критерију-
ма се убрајају у средња правна лица, и на крају, правна лица која имају 
нижи од минималних износа у индикаторима код најмање два од помену-
тих критеријума, убрајају се у мала правна лица.

Према наведеном, у Србији малим правним лицима се сматрају правна 
лица која не пролазе два од следећих критеријума, и то:

•	 просечан број запослених до 50;
•	 пословни приход8 до 8,8 милиона евра (у динарској противвред-

ности);
•	 просечна вредност пословне имовине (на почетку и на крају од-

носног пословног периода) износи до 4,4 милиона евра (у динарској 
противвредности);

Правна лица која прелазе два критеријума из претходно наведеног ста-
ва, али не прелазе два од следећих критеријума, убрајају се у средња правна 
лица.

•	 просечан број запослених до 250;
•	 пословни приход до 35 милиона евра (у динарској противвредности);

8 С обзиром на чињеницу да се предложени критеријум (у погледу прихода), односи 
на пословни приход (а, не на укупан приход, како је, тренутно, важећим Законом 
о рачуноводству и ревизији прописано), то значи много захтевнији стандард.  
Наиме, финансијски и остали приходи се неће више узимати у обзир за потребе 
класификације правних лица.
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•	 просечна вредност пословне имовине (на почетку и на крају од-
носног пословног периода) до 17,5 милиона евра (у динарској про-
тиввредности).

Правна лица са просечним бројем запослених изнад 250, са пословним 
приходом не мањим од 35.000.001 евра и просечном вредности имовине не 
мањим од 17.500.001 евра, разврставају се у велика правна лица.

Предложени критеријуми ће, евидентно, проузроковати бројне проме-
не у разврставању великог броја правних лица, са ефектима смањења броја 
обвезника ревизије за отприлике 1.600 правних лица, с једне стране, али и 
опадањем прихода предузећа за ревизију, с друге стране.

Поред наведеног, поједина правна лица, обвезници пореза на добит ће 
имати могућност за значајним пореским уштедама. Тако, на пример, прав-
но лице које „пређе“ из средњег у мало ће бити у прилици да користи много 
већи износ пореског кредита по основу инвестирања у стална средства9. С 
друге стране, од наведеног „прелаза“ могу се остварити и друге предности, 
наиме, мала правна лица, на пример, нису у обавези састављања сета фи-
нансијских извештаја.

Новине које се односе на стандарде финансијског 
извештавања

Нацртом закона о рачуноводству је дефинисано која правна лица су 
дужна да поштују стандарде финансијског извештавања10, а која имају пра-
во избора рачуноводствених правила која ће примењивати.

Мала правна лица (укључујући предузетнике) имају право опције 
између примене Међународног стандарда финансијског извештавања за 
мале и средње ентитете и подзаконског акта (Правилника).

9 Подсећања ради, поменути порески кредит за мала правна лица износи 40% 
вредности инвестирања (максимално до 70% обрачунатог  пореза), док он износи 
20% вредности инвестирања за средња и велика правна лица (максимално до 50% 
обрачунатог  пореза).

10 Тренутно постоје Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ), 
затим Међународни стандарди финансијског извештавања за мале и средње 
ентитете, као и Правилник (подзаконски акт) који доноси министар финансија.
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И средња правна лица (изузев јавних друштава) имају, такође, право 
избора између примене Међународних стандарда финансијског извешта-
вања и Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и 
средње ентитете.

Међународне стандарде финансијског извештавања у обавези су да при-
мењују велика правна лица (укључујући и јавна друштва11), односно, јавна 
друштва која су у фази припреме за излазак на регуларно тржиште (у складу 
са законом којим је регуларно тржиште капитала независно од величине).

Новине које тангирају финансијске извештаје и годишњи 
извештај о пословању

Од 1. јануара 2009. године у примени је терминологија и сет финан-
сијских извештаја у складу са ревидираним Међународним рачуновод-
ственим стандардом 1 – Презентација финансијских извештаја.

Према Нацрту закона о рачуноводству у годишње финансијске из-
вештаје се убрајају:

•	 Биланс стања;
•	 Извештај о укупном резултату за период;
•	 Извештај о променама на капиталу за период;
•	 Извештај о токовима готовине за период;
•	 Напомене уз финансијске извештаје.

Биланс стања на почетку најранијег упоредног периода правно лице је 
у обавези да састави у следећим случајевима, и то: када примењује рачуно-
водствену политику ретроспективно, затим када обавља ретроспективно 
преправљање позиција у финансијским извештајима, потом када врши ре-
класификацију позиција у финансијским извештајима.

Годишњи финансијски извештаји за мала правна лица и предузетнике 
обухватају:

•	 Биланс стања;
•	 Извештај о резултату за период;

11 Као и до сада, мала правна лица и предузетници ће имати обавезу састављања 
Статистичког анекса, који има карактер извештаја за потребе статистике.
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•	 Напомене уз финансијске извештаје12.

Ванредни финансијски извештаји, према Нацрту закона о рачуновод-
ству, се састављају на дан који претходи дану уписа статусне промене у 
одговарајући регистар, у следећим случајевима:

•	 отварања,
•	 закључења или покретања стечајног поступка,
•	 закључења поступка ликвидације над правним лицем13.

Као и до сада, 60 дана од дана када су ванредни финансијски извештаји 
састављени, је рок за њихово достављање.

Велика правна лица, као и јавна друштва, независно од величине (за 
разлику од малих и средњих правних лица14) су о обавези, према Нацрту 
закона о рачуноводству15, да састављају годишњи извештај о пословању; 
који се дефинише као објективан преглед развоја и резултата пословања 
правног лица и његов положај; заједно са описом главних ризика и неиз-
весности са којима се оно сусреће, као и да наведе мере предузете за заш-
титу околине и податке о радницима, под условом да је то потребно за раз-
умевање развоја; резултате пословања и положаја тог правног лица.

Скупштина или други надлежни орган правног лица, односно, пре-
дузетник, усваја годишње финансијске извештаје, а да финансијски из-
вештаји буду истинит и објективан преглед финансијског положаја и ус-
пешности пословања, одговорност (уређена општим актом правног лица) 
је на административном, управљачком и надзорном органу. Уколико су 
финансијски извештаји састављени у електронском облику (у складу са 
одговарајућим стандардом) могу бити потписани квалификованим елек-
тронским потписом.16

12 Напомене уз финансијске извештаје, према Нацрту закона о рачуноводству, мала 
правна лица и предузетници су у обавези да састављају.

13 Са стањем на дан који, дакле, претходи дану уписа статусне промене, дану отварања 
стечајног поступка или покретању поступка ликвидације

14 Којима то није обавеза, али су зато у обавези да у Напоменама уз финансијске 
извештаје наведу информације о откупу властитих акција, односно, учешћа.

15 Њиме је прописана и садржина годишњег извештаја о пословању.
16 Почев од финансијских извештаја за 2012. годину, прелазним одредбама је 

предвиђено да су обвезници ревизије (у складу са законом којим се уређује ревизија) 
дужни финансијске извештаје сачињавати у електронском облику (сагласно 
одговарајућем стандарду) са електронским потписом законског заступника.
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Значајне измене у вези са достављањем финансијских 
извештаја

Нова правила прописана Нацртом закона о рачуноводству, у вези са 
достављањем финансијских извештаја ће се примењивати почев од 2012. 
године.17

И за пријем, регистрацију и објављивање финансијских извештаја 
остаје, као и до сада, надлежна Агенција за привредне регистре, којој су 
правна лица односно, предузетници дужни да доставе годишње финан-
сијске извештаје за текућу пословну годину, најкасније до 30. Јуна наредне 
године.

Нацртом је, међутим, симултано прописано да се за статистичке и 
друге потребе правна лица и предузетници обавежу да до краја следеће 
године Агенцији за привредне регистре морају доставити: Биланс стања и 
Извештај о (укупном) резултату за период (велика и средња правна лица), 
односно Извештај о резултату за период (мала правна лица и предузетни-
ци), као и статистички анекс за текућу годину. Применом посебне апли-
кације Агенције за привредне регистре, предложено је Нацртом да су сва 
правна лица у обавези да поменуте извештаје доставе у електронској фор-
ми.

Значајна измена се, дакле, односи на укидање усвојених финансијских 
извештаја, јер ће обвезници до краја јуна18 доставити финансијске из-
вештаје за претходну годину.19 Нацртом је симултано прописано да за 
правна лица и предузетнике који су доставили и остале извештаје, да су тек 
тада испунили обавезу достављања годишњих финансијских извештаја за 
јавно објављивање.20

Зависно правно лице са седиштем у Републици Србији чије матично 
правно лице са седиштем ван земље има пословну годину различиту од ка-
лендарске године, може уз адекватне сагласности састављати и објављива-

17 Према томе, достављање финансијских извештаја за 2011. годину ће се обављати на 
начин и у роковима важећим за претходне године.

18 Наиме, до краја јуна сва правна лица и предузетници достављају сет финансијских 
извештаја, које обвезници, за разлику од извештаја за статистичке потребе, могу 
доставити  на папиру или у електронској форми.

19 Они се, реално, могу разликовати од извештаја који су достављени  за статистичке 
потребе.

20 Видети, Рачуноводствена пракса, 22 – 23, 2011., страна 8.
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ти финансијске извештаје са стањем на последњи дан пословне године која 
се разликује од календарске. Агенцији за привредне регистре поменута 
правна лица дужна су доставити годишње финансијске извештаје најкас-
није у року од шест месеци од дана састављања поменутих финансијских 
извештаја.21

Изјаву о неактивности за претходну пословну годину дужно је доста-
вити, до краја фебруара текуће године, правно лице које током пословне 
године није имало пословних трансакција, нити има забележених измена 
на имовини и обавезама.

У складу са законом којим се уређује ревизија, правна лица која имају 
обавезу ревизије финансијских извештаја у обавези су да доставе Аген-
цији (уз годишње финансијске извештаје који се достављају до краја јуна, 
тј. уз консолидоване годишње финансијске извештаје који се достављају до 
краја јула) следеће:

•	 Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја, односно, 
консолидованих годишњих финансијских извештаја;

•	 Извештај ревизора о обављеној ревизији годишњих, односно, кон-
солидованих годишњих финансијских извештаја, у складу са зако-
ном и међународним стандардима ревизије;

•	 Одлуку о расподели добити, односно, покрићу губитка по го-
дишњем финансијском извештају, ако је одлучено да се добит рас-
поређује, односно, да се врши покриће губитка;

•	 Годишњи извештај о пословању.

Новине које се односе на Регистар финансијских извештаја

У склопу Регистра финансијских извештаја Агенција за привредне ре-
гистре на својој интернет страници јавно објављује податке из потпуних 
и тачних финансијских извештаја и докумената које достављају обвезни-
ци ревизије. У року од 60 дана од дана пријема тачног и потпуног финан-
сијског извештаја предузетника Агенција је дужна да податке и друге до-
кументе јавно објави на интернет страници.

21 Предложено је, међутим, истовремено да оваква правна лица доставе до краја 
фебруара Биланс стања, Извештај о укупном резултату за период, као и статистички 
извештај за пословну годину која је једнака календарској.



316

Н. ВидакоВић, П. ПарНицки, М. ЉубојеВић ФиНаНСијСки иЗВеШТаји и МереЊе...

Исто тако најкасније до краја следеће пословне године за текућу по-
словну годину, на својој интернет страници, Агенција је у обавези да јавно 
објави и финансијске извештаје, као и друга документа која нису потпуна 
и тачна. О правним лицима која Агенцији нису доставила годишње фи-
нансијске извештаје, као и остала документа, тј. податке за статистичке и 
друге потребе, Агенција је у обавези да обавести Пореску управу.

Новине које се односе на Надзор и Прелазне и завршне 
одредбе

Надзор правних лица који је у надлежности Пореске управе посеб-
но је уређен Нацртом закона о рачуноводству, као и надзор који обавља 
и Народна банка Србије, а исто тако и Комисија за хартије од вредности 
(уколико је посебним прописима овлашћена за обављање надзора над по-
словањем односних правних лица). Начин и обим надзора, као и остала 
питања у вези са надзором, посебно су уређени Нацртом.

Прелазним и завршним одредбама предвиђено је и следеће:
•	 Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних 

лица и предузетника који је основан у складу са Законом о рачу-
новодству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06 и 111/09) 
наставља са радом у складу са овим законом;

•	 Подзаконска акта на основу овлашћења из овог закона биће доне-
та у року од шест месеци од дана ступања на снагу тих прописа, 
примењују се прописи донети на основу Закона о рачуноводству и 
ревизији;

•	 Национална комисија за рачуноводство основана Законом о рачу-
новодству и ревизији, наставља са радом до формирања Одбора за 
јавни надзор ревизије, у складу са законом којим се уређује реви-
зија;

•	 МСФИ за МСЕ примењиваће се на финансијске извештаје за по-
словну годину која следи по истеку календарске године у којој су 
објављени преводи тих стандарда у „Сл. гласнику РС“;

•	 Нова правила у вези са роковима достављања финансијских из-
вештаја примењиваће се на достављање финансијских извештаја за 
2012. годину;
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•	 Обавезна примена електронског потписа за обвезнике ревизије 
примењиваће се почев од финансијских извештаја за 2012. годину.22

ФИНАНСИЈСКИ DUE DILIGENCE – КВАЛИТЕТНА ПРОВЕРА  
ФИНАНСИЈСКОГ КРЕДИБИЛИТЕТА МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРАВНИХ  ЕНТИТЕТА (МПЕ)

За појам „due diligence“ су дате следеће дефиниције: брига да разумна 
особа изврши одређену радњу у околностима да избегне наношење штете 
другим особама или њиховој имовини; истраживање или анализа компа-
није или организације ради припреме пословне трансакције (као, на при-
мер, пословно спајање или куповина хартија од вредности); процес у коме, 
купац или инвеститор у одређену компанију или одређени бизнис истра-
жује евиденције предмета куповине ради сазнавања да ли постоје „скриве-
ни костури у ормару“.23

Другим речима, due diligence се може означити као провера пословног 
и финансијског стања и перспективе развоја малих правних лица. Наведе-
но значење due diligence-а говори о обухватности и прецизности поступка 
дијагнозе стања и процене пословне и финансијске перспективе малих 
правних ентитета. Централну тачку укупног due diligence -а представља 
финансијски due diligence24, њиме се, у виду заједничког именитеља иска-
зују сви фактори пословања малог правног ентитета.

Здравље малих правних лица манифестује се основним финансијским 
извештајима25 који служе као основна подлога за истраживање и анализу 
финансијског положаја, као и постављање дијагнозе здравља малих прав-
них ентитета. Пође ли се, међутим, од чињенице да одређени недостаци 
малих правних лица могу бити прикривени и да их је тешко идентифи-
ковати изузетно је важно знати читати и анализирати финансијске из-
вештаје.

22 Видети, Осврт на Нацрт закона о рачуноводству, Часопис Рачуноводствена пракса, 
Савез РР Србије, Београд, број 22 – 23, новембар 2011. године, страна 9.

23 Видаковић проф. др Слободан, Финансијски due diligence привредних друштава, 
Фабус,  Нови Сад,  2007., страна 21.

24 Ибид стр. 26.
25 Ибид стр. 27.
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Финансијски due diligence се доминантно заснива на финансијским 
извештајима, а пословна и финансијска ситуација се дијагностицира пу-
тем основних индикатора пословања који се изводе из финансијских из-
вештаја малих правних ентитета.

У наставку ћемо се, у кратким цртама, позабавити садржином и зна-
чењем појединих финансијских извештаја, као и коефицијентима односа26 
који се из њих добијају, а, битни су за мерење перформанси малих прав-
них ентитета. Биланс стања (balance sheet) показује имовинску снагу малог 
правног лица, тј. шта оно поседује (имовина, средства) с једне стране, као 
и чиме то и како мало правно лице финансира (извори средстава), с друге 
стране.

Структуру имовине малог правног лица чине: текућа (готовина, хар-
тије од вредности, потраживања и залихе) и стална имовина (земљиште, 
грађевински објекти, опрема и сл.). Наравно, део имовине малог правног 
лица може се налазити и у форми интелектуалних права, дугорочних 
инвестиција у другим малим правним лицима, одгођених трошкова, 
goodwill-а и сл. Дугови и трајни (сопствени) извори (capital) малог правног 
лица основни су извори средстава за финансирање. Промени вредности 
подложне су све позиције биланса стања изузев готовине (а и она у ин-
флаторним условима), због чега их је потребно процењивати.27 Процену 
вредности врше инвеститори (преузимаоци), као и кредитори.28 Специ-
фичне методе процене захтевају три скупине имовине, и то: имовина која 
се користи у пословном процесу, затим, имовина која је изван употребе и 
интелектуална имовина.29

Биланс успеха (profit and loss account) индицира како је мало правно 
лице направило и потрошило новац. Три су кључне компоненте биланса 
успеха, и то: приходи од продаје и / или пружања услуга, затим, трошкови 
(оперативни трошкови и камате), и, напокон, добит (ЕBТ – earning before 

26 Ибид стр. 31.
27 Књиговодствена и тржишна  (фер) вредност се по правилу разликују, а вредност 

имовине и извора средстава малог  правног лица може бити подцењена и прецењена. 
Неки пут то може бити последица објективних околности, а често и резултат дејства 
субјективног фактора.

28 Процену вредности кредитори чине с намером одређивања висине кредита кога по 
основу покрића (colleteral) мoгу вршити у функцији планираног задужења по основу 
залога имовине малог правног лица које жели преузети.

29 У свакој од наведених врста имовине може бити и прикривених вредности.
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taxes, добит пре пореза; ЕАТ – earning after taxes, добит након пореза), нето 
добит и задржана добит (након издвајања за дивиденде).30

Слику извора финансијских средстава и њиховог коришћења пружа 
готовински ток (cash flow) у ствари који представља преглед прилива и 
одлива готовине малог правног лица. Три су основна типа готовинских 
токова, и то: оперативни (пословне активности малог правног лица); ин-
вестициони (улагања у реална добра и хартије од вредности); финансијски 
(финансијске трансакције малог правног лица).31

Бројни индикатори пословања малог правног лица (као и њихове раз-
личите класификације) постоје у рачуноводственој и финансијској ли-
тератури, а сматрају се основним алатом анализе финансијске ситуације 
(рацио анализа).32 Могу се класификовати у три групе, и то: финансијс-
ке индикаторе који се добијају као резултат односа величина из биланса 
стања; затим, финансијске показатеље који су резултат односа величина из 
биланса успеха; и комбиновани или хибридни финансијски индикатори 
који се израчунавају из величине биланса стања и биланса успеха.

Из међусобног односа величина из биланса стања израчунавају се ин-
дикатори ликвидности ликвидности (liquidity ratio) и индикатори заду-
жености (debit ratio). Однос текуће имовине и текућих обавеза индицира 
на текућу ликвидност као показатељ способности малог правног лица да 
измири своје доспеле обавезе. Убрзани или тзв. Кисели (quick, acid ratio) 
индикатор ликвидности добија се из односа текуће имовине умањене за 
износ залиха и текућих обавеза.

Индикатор задужености, који показује квалитет финансијске полуге 
(financial leverage), резултат је односа укупних дугова (обавеза) и укупне 

30 Два су основна приступа вредновању залиха базирана на финансијским 
извештајима малог правног лица, и то: имовински (континентални) модел и 
профитни (англосаксонски) модел. Први приступ је концентрисан на биланс стања, 
а предност му се даје у Европи. Други модел је базиран на билансу успеха и њиме се 
идентификује снага малог правног лица да остварује добит, а преферира се у САД.

31 У односу на друге две могућности, инвеститори предност дају приливима 
оствареним пословним активностима.

32 Обрађују се нарочито у примењеним финансијским дисциплинама, као што су 
Финансијски менаџмент, Корпоративне финансије, Фундаменталне и техничке 
анализе хартија од вредности, Финансијско извештавање, Вредновање предузећа, 
Анализа инвестиција и др. Одређени аспекти финансијске анализе су саставни 
делови неких нефинансијских дисциплина, а посебно предмет Анализе биланса која 
се изучава на већини наших економских факултета.
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имовине фирме. Степен задужености (дуг према акцијском капиталу), 
резултат је односа дугова плус камате и акцијског капитала. Нето обртна 
средства добијају се као разлика између текуће имовине и текућих обавеза.

О успешности управљања имовином, обавезама и капиталом малог 
правног лица говоре коефицијенти биланса успеха, који у великој мери 
зависе од способности менаџмента малог правног лица. Међу посебно ин-
тересантне индикаторе успешности убрајају се следећи: бруто профитна 
маржа, затим, нето профитна маржа, покриће камата и сл.

На питање шта мало правно лице има и како тиме управља, одговор се 
добија из комбинације величина из биланса стања и биланса успеха. Инте-
ресантни су следећи индикатори: обрт имовине, затим, показатељ ефикас-
ности употребе дуга, потом, поврат на имовину, након тога, поврат на ка-
питал итд. У препознавању квалитетне пословне и финансијске ситуације 
малог правног лица, углавном нема потешкоћа, јер постојећи аналитички 
инструментаријум омогућава брзо израчунавање коефицијената које тре-
ба превести на језик дијагнозе. Међутим, коефицијенте финансијске ана-
лизе није могуће генерализовати зато што зависе од врсте делатности, 
величине тог малог правног лица, пословног окружења и сл., због чега је 
неопходно индикаторе малог правног лица компарирати са индикаторима 
малих правних лица исте (сродне) делатности.33

Иако се статистичким праћењем у одређеном временском пери-
оду индикатори покушавају упросечити и објективизирати (у форми 
benchmarking-а), прописане стандардизоване величине тих индикатора, 
једноставно не постоје. Другим речима, њихов значај не треба фетиши-
зирати и глорификовати због тога што, на пример, за једно мало правно 
лице коефицијент текуће ликвидности нешто изнад један може бити за-
довољавајући, док за неко друго мало правно лице невоље са измирењем 
обавеза могу настати и при коефицијенту већем од три итд.34 У овом под-

33 Поједине од великих светских консултантских кућа развијају методологију 
финансијске анализе и стандардизују величине индикатора које користе у интерним 
релацијама са својим клијентима. Међутим, као универзална мера не би смели 
користити ни они, зато што су различити услови пословања малих правних лица из 
различитих земаља.

34 У наведеном смислу, мала правна лица високе технологије су специфична и захтевају 
више вредности финансијских индикатора у односу на друга мала правна лица. 
Исто тако не би имало никаквог смисла бавити се поређењем између несродних 
малих правних лица (текстилне са енергетским малим правним лицима, а, њих са 
малим правним лицима из пољопривреде), а посебно су неупоредива остварења из 
нефинансијског сектора са финансијским малим правним лицима.
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ручју су због наведеног, изузетно важне експертске анализе, односно, оце-
не стручњака који су искусни у пословима анализе.

Процена пословне перспективе циљаног малог правног лица је дели-
катнији и професионално одговорнији део посла, јер будућност не мора 
одговарати прошлости. 

Односно, будућност је ризична и за њу су везане само две ствари: прва, 
сигурно ће доћи и друга, неће бити онаква какву очекујемо.35

Финансијски аналитичари36 који раде на due diligence-у би, управо због 
тога, требало да проверавају и налазе истраживачких институција које се 
баве анализом финансијских извештаја малог правног лица. Наиме, на тај 
начин, односне анализе могу бити у функцији превентивног алармирања37 
на потенцијалне невоље које би мало правно лице  могле да снађу.

ЗАКЉУЧAK

Већина најзначајних измена у Закону о рачуноводству, након његовог 
усвајања неће се примењивати на финансијске извештаје за 2011. годину. 
Нови закон ће ступити на снагу осмог дана од дана објављивања у „Служ-
беном гласнику РС“, чиме би истовремено престале да важе одредбе Зако-
на о рачуноводству и ревизији које се односе на област рачуноводства.

Светска економска криза актуелизује предузетништво као врсту ал-
тернативне економије и као значајну допуну тржишној економији. Криза 

35 Другим речима, то значи да тренд екстраполиран по основу прошлих, тј. 
историјских рачуноводствених података не мора бити линеаран.

36 У смислу природе посла у вези са праћењем промене у малим правним 
лицима изражених њиховим финансијским извештајима, назив „финансијски 
аналитичар“ може имати колоквијално значење. Међутим, када говоримо о 
пословима финансијског due diligence-а под насловом „финансијски аналитичар“, 
подразумевамо врхунско цертифицирано професионално звање у финансијско-
рачуноводственој професији (Chartered Financial  Analyst).  Код нас, професионално 
звање финансијски аналитичар, нажалост, још увек није установљено, док су остала 
звања овлашћени рачуновођа (ревизори) и инвестициони саветници (Investment 
Advisor) недовољно искоришћени.

37 Наведене анализе биле би врло интересантне и корисне инвеститорима 
и повериоцима. С друге стране, полазећи од чињенице да оваква врста 
професионалног ангажмана код нас не постоји, ево још једног изазова и 
професионалне шансе за наше рачуновође и ревизоре, као и инвестиционе 
саветнике.
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и ограничене могућности државе захтевају алтернативна решења за со-
цијалну интеграцију друштвених група осетљивих на повећање ризика од 
сиромаштва и искључености, а то су кооперативе у области пољопривреде, 
екологије, туризма и занатства.

Сви пројекти које ЕУ буде подржавала и финансирала у перспективи 
мораће да укључују добробит за заједницу, што значи да ће развој преду-
зетништва бити свима нама главни задатак у годинама које долазе. Србија 
тек треба да усвоји ту нову развојну идеологију ЕУ која је нашој јавности 
први пут представљена априла 2011. на конференцији Европског покрета у 
Србији, Групе 484 и тиме Владе за европске интеграције.

SUMMARY 
FINANCIAL REPORTS AND FINANCIAL 

PERFORMANCE MEASUREMENTS - BASIS 
OF BUSINESS MANAGEMENT OF MODERN 

ENTREPRENEUR

As the basic segment of national economy, small and medium-sized 
enterprises (/entities) are considered to be the drivers of economic growth, 
dynamic activity and flexibility. During the current financial crisis the problems 
that small and medium-sized enterprises face when conducting regular business 
activities are becoming increasingly complex. Draft Law on Accounting (/Draft 
Accounting Bill) indicates a series of innovations affecting small and medium-
sized enterprises.

Keywords: Draft of Law on Accounting, small and medium-sized entities, 
the financial reports, performance measurement, modern business management 
entrepreneurs…
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RESUME

Considering a fact that allows better economic use of capital in compared 
to created new jobs and providing channels of regional development, small and 
medium-sized enterprises play an important role in the economic development 
of each country However, specific problems of small and medium-sized legal 
entities are related to the problem of securing funding, mainly due to inadequate 
supply of financial products and services, insufficient information, on the one 
hand with the banks, and the other the “information asymmetry” of small 
and medium-sized. All these problems deepened the global economic crisis, 
especially with providing of funding channels, significantly tighter credit 
conditions from financial institutions, reducing working capital, reduction of 
funds for investment etc.

That is why the modern entrepreneur, today, must give adequate attention 
to financial due diligence, that is, a quality check of the business and financial 
credibility as a basis of business management.

The global economic crisis actualizes entrepreneurship as a kind of 
alternative economy as an important complement to a market economy. The 
crisis and limited government options require alternative solutions for the social 
integration of vulnerable social groups at increased risk of poverty and exclusion, 
and, to the cooperatives in agriculture, ecology, tourism and trade.

Овај рад је примљен 23.03.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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САЖЕТАК: Растуће потребе пословних субјеката у 
савременим условима, не могу задо вољити традиционални 
концепти за мерење перформанси пословања. Многи аутори 
(Кaп лaн и Нoртoн, Фисхeр, Лeaндри и др.) сматрају да 
бројне информације, које су засноване на традиционалним 
финансијским и трошковним мерилима, нису довољне за 
обезбеђивање успешног упра в љања пословним субјектом на 
конкурентском глобалном тржишту (Дмитровић и др., 2007, 
стр. 160).

Са развојем пословања и развијањем и променама 
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пословног окружења ме ња ју се и начини оцењивања 
успешности пословања предузећа. За индустријски период 
био је карактеристичан традиционални начин мерења 
перформанси успешности. Заснивао се на рачуноводственим 
подацима. Теоретичари му данас приписују велики број 
недо ста така. Бројни недостаци и могућности коришћења 
рачуноводствених података разлог су због кога су се, у складу 
с привредним развојем, развијали савремени модели за ме ре-
ње перформанси успешности који се заснивају подједнако на 
финанијским и нефинансијским подацима.

Из тог разлога овај рад приказује један савремен систем 
показатеља за мерење и исказивање финансијских резултата 
предузетништва. Кроз Balanced Scorecard анализу на примеру 
приватних апотекарских установа, као значајног дела 
предузетништва у Србији, представљена је концепција система 
показатеља за исказивање „успешности“ у предузетништву.

Кључне речи: финансијски показатељи, Balanced Scorecard 
анализа, рацио анализа, ликвидност, солвентност, резултати 
пословања, стратегија, предузетништво...

УВОД

Савремено друштво се убрзано мења. Трговинске баријере  нестају 
широм света, предузећа оглашавају и продају своје производе у многим 
земљама. Пословне функције и пословни процеси предузећа такође морају 
да се прилагоде овим променама. Предузећа се интегришу и стандардизују 
своје пословање, али такође морају да се прате савремене организационе 
способности, усвајају нова знања и вештине. Сталне промене у актуелном, 
сложеном и несигурном, пословном окружењу условљавају бројни факто-
ри „новог друштва“ (Draker, 2005) у коме се формирају нове области еко-
номије: 

•	 економија заснована на знању, тј. економија знања (knowledge 
economy) и

•	 економија заснована на информацијама, тј. економија информа-
ција (informa tion economy).

Информације и знање се у теорији и пракси све више третирају као 
директне производне снаге (immediately productive force) и разматрају 
као стратегијски фактор пословања. Савремени, системски приступ по-



327

СТР.  323-346

словању апотекарских установа Републике Ср бије подразумева да стра-
тегије представљају значајан елемент у њиховом функционисању. Поред 
стратегије, ту се убрајају задаци, организациона и управљачка структура 
и перформансе. Стратегије се позиционирају иза мисије и циљева посло-
вања. Циљеви су жељене финансијске и нефинансијске перформансе. „Из-
бор мера перформанси у конкретном предузећу подразумева решавање 
одређених проблема и истраживање и идентификовање система покре-
тачких снага“ (Новићевић и др., 2006, стр. 79). Пословна стратегија оријен-
тише се на конкретне пословне активности унутар пословног портфолиа 
апотека, нарочито на креирање њихове конкурентске предности. 

Циљ овога рада је да укаже на предности савремених концепата у од-
носу на традиционалне концепте мерења перформанси пословања. У раду 
се, уз помоћ Balanced Scorecard анализе, обрађује управљање вредношћу 
у савременим условима пословања, мерење перформанси, развој система 
за мерење перформанси успешности у приватним апотекарским установа-
ма Републике Србије, као значајном делу предузетничког сектора. Самим 
тим, указује се на начин на који предузеће уважава одговорност према: 
власницима уложеног капитала, запосленима, основним партнерима и 
јавности. Њихови интереси су различити, јер имају различите потребе и 
жеље. У равнотежи тих интереса, предузеће остварује дугорочне користи. 
Концептом система уравнотежених показатеља успешности пословања, 
идентификује се колико је предузеће успешно у томе. Систем финан-
сијских показатеља, као традиционалних мерила прошлих догађаја и учи-
нака (готових производа и пружених услуга), допуњује се нефинансијским 
показатељима као изворима будућих резултата пословања.

Финансијски и нефинансијски показатељи перформанси заједно ства-
рају ширу слику о пословању једног пословног субјекта. Balanced Scorecard 
(у даљем тексту БСЦ) обезбеђује управљачке информације на један специ-
фичан начин у односу на рачуноводствене (финансијске) информације. У 
ствари, финансијско рачуноводство извештава о прошлим активностима 
и његова мерила се не могу на најбољи начин искористити за активности 
унапређивања пословања (текућег и будућег). Сем тога, мерила финан-
сијског рачуноводства пружају мале индикације о томе колико ће се ула-
гати у активности које су усмерене на измену будућих догађаја, нарочито 
оних за које се очекује да ће бити дугорочни. У томе нису од помоћи тра-
диционална финансијска мерила. БСЦ може, када се правилно постави, да 
омогући и повратну спрегу (feedback), да усмерава и обједињује стратегијс-
ке циљеве са текућим (оперативним) активностима. То комуницирање не 
обезбеђују само информације финансијског рачуноводства, али то никако 
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не значи да се одричемо информација класичног рачуноводственог моде-
ла.

ПРИКАЗ ПОСЛОВАЊА ПРИВАТНИХ АПОТЕКАРСКИХ 
УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Одвијање пословних процеса у приватним апотекарским установама Ре-
публике Србије „повезано је са променама на средствима, изворима финан-
сирања, расходима, приходима и низу других прoмена“ које се „региструју 
и билансирају у виду остварених резултата у које су преведени извршавани 
пословни задаци“ (табеле 1). У табелама су представљени подаци финан-
сијских извештаја трију апотека, односно приватних апотекарских устано-
ва, чија ћемо имена ради дискреције означавати словима „А“, „Б“  и „Ц“
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Табела 1а. Финансијски показатељи - готовински основ (у 000 динара) 
Здравствена установа апотека „А“ д.о.о.45678

Р.бр. Опис 2005 Индекс 2006 Индекс 2007 Индекс 2008

1. Укупни 
приходи 682003 52,15 1037689 40,62 1459172 31,86 1924051

2. Укупни 
расходи 659455 53,05 1009304 42,70 1440228 32,47 1907910

3. Пословна 
добит4 22548 25,89 28385 33,30 18944 14,80 16141

4.
Добит из 
редовног 

пословања5
34736 81,70 63116 33,86 84171 3,40 81365

5. Добит пре 
порезивања6 34594 82,37 63089 33,31 84102 3,30 81365

6. Нето добит7 31135 202,92 63179 14,25 72185 3,30 69855

7.
Учешће у 
укупном 
приходу:

- пословне 
добити8 3,30 2,70 1,30 0,84

- добити пре 
опорезивања 5,07 6,08 5,76 4,23

- нето добити 4,56 6,10 4,9 3,60

Извор: Подаци Агенције за привредне регистре РС

4 Пословна добит представља разлику између пословних прихода и пословних расхода
5 Добит из редовног пословања утврђује се, у билансу успеха, као: Пословна добит 

- Пословни губитак + Финансијски приходи - Финансијски расходи + Остали 
приходи - Остали расходи

6 Добит пре опорезивања једнака је: Добит из редовног пословања + Добит на основу 
ванредних ставки -Губитак из редовног пословања - Губитак по основу ванредних 
ставки

7 Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореза на добит.
8 Однос пословне добити, као бруто добити, и прихода представља показатељ који 

изражава издашност прихода у којем се коначно уложени капитал ефектуира у 
повратном новчаном износу.
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Табела 1б - Финансијски показатељи - готовински основ (у 000 динара
Здравствена установа апотека „Б“ д.о.о.

Р.бр. Опис 2005 Индекс 2006 Индекс 2007 Индекс 2008
1. Укупни приходи 79630 53,97 122605 14,71 140640 22,54 172336
2. Укупни расходи 81458 52 123804 17,42 145374 25,56 182527
3. Пословна добит (1828) (34,41) (1199) (42,4) (4734) (10191)

4. Добит из редовног 
пословања5 557 739,32 4675 (42,4) 2693 19,05 3206

5. Добит пре 
опорезивања6 557 739,32 4675 (42,7) 2693 19,05 3206

6. Нето добит7 506 895,26 4530 (42,4) 2597 19,52 3104

7.

Учешће у укупном 
приходу:

- пословне добити8

- добити пре 
опорезивања
- нето добити

-
0,70
0,60

-
3,80
3,70

-
1,90
1,80

-
1,86
1,80

Извор: Подаци Агенције за привредне регистре РС

Табела 1ц - Финансијски показатељи - готовински основ (у 000 динара)
Апотека „Ц“ - предузетничка радња

Р. бр. Опис 2006 Индекс 2007 Индекс 2008 Индекс 2009

1. Укупни приходи 8706 57,44 13707 19,33 16357 12,4 18406

2. Укупни расходи 8439 57,18 13264 17,22 15614 13,19 17674

3. Пословна добит 266 66,54 443 67,49 742 (1,4) 732

4. Учешће пословне добити 
у укупном приходу 3,05 3,20 4,50 3,98

Извор: Интерни књиговодствени подаци предузетничке радње

Анализа пословања представља анализу односа на релацији апотеке - 
окружење и унутар ефикасности пословног процеса у њима, што је пока-
зано у датим табелама и што изражавају следећи глафикони. Успешност 
пословања анализираних пословних субјеката вреднована је „на бази рен-
табилности уложеног капитала“ (приноса пословних средстава - основних 
и обртних, као нето имовине), „у односу на конкуренцију или пословно 
окружење“ (Малешевић и др., 2009, стр. 223).
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Графикон 1а: Учешће пословне добити у укупном приходу
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Графикон 1б: Учешће добити пре опорезивања у укупном приходу
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Графикон 1ц: Учешће нето добити у укупном приходу
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Извор: Интерни књиговодствени подаци предузетничке радње 

Пословање наведених ланаца апотека и појединачне апотеке „Ц“ ана-
лизирано је „прилазом квантитативних односа одступања остварених ве-
личина из текућег периода у односу на остварене величине из претходног 
периода“. Економски смисао закључака је сазнање о остваривању бољег 
економског положаја наведених ланаца апотека у временској развојној 
тенденцији, мереној у односу на претходна остварења.

Фактори сметњи који утичу на упоређивање остварених резултата и 
услова посло вања апотеке „Ц“ са резултатима и условима привређивања 
појединачних приватних апотека Републике Србије из сродне (најконку-
рентније) групације су: локација, величина, степен запослености, техни-
чка опремљеност и др. Разлике у томе битно утичу на резул тате посло-
вања, услове рада, као и одступања.
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СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ИСКАЗИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ У 
ПРИВАТНИМ АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ

При одређивању овог система показатеља користићемо методу БСЦ-
а9, уз одгова рајуће коришћење традиционалних финансијских показатеља 
рачуноводственог и економског модела. У свакој од сфера БСЦ-а поставља 
се велики број мера перформанси. Из тог скупа бирају се одређене мере 
које одговарају пословању сваког конкретног послов ног субјекта. 

Избор мера које највише одговарају одређеном пословном субјекту и 
изабраној стратегији је сложен посао. Оквир таквих мера дала је теорија, 
док пословна пракса одређује систем мера перформанси. Изабрани број 
мера мора бити рационалан и свеобухватан, како би покрио активности 
које произилазе из стратегије. Избор мера перформанси у једном послов-
ном субјекту подразумева да се између стратегије и постављених циљева и 
мера перформанси постави систем покретачких снага креирања вреднос-
ти10, као инструмент за премошћавање јаза између формулисане страте-
гије и адекватног система мера перформанси. 

Стратегија делатности тиче се активности и приступа изграђених за 
остваривање жељеног учинка у одређеној пословној делатности. Овом 
стратегијом се одговара на промену тржишних околности и иницирају ак-
тивности за јачање тржишне позиције, грађење конкурентске предности и 
развијање снажних конкурентских способности.

Стратегија функцијских подручја бави се активностима, приступима и 
праксама које се користе у управљању одређеним функцијама, поступци-
ма или кључним активно стима у оквиру једне делатности. Ове стратегије 
употпуњују спровођење стратегије на нивоу делатности. Циљају на ја-
чање стручности и способности пословних јединица за изво ђење страте-
гијски критичних активности које могу да побољшају тржишну позицију 
делатно сти и положај с обзиром на купце. 

9 Balanced Scorecard (БСЦ) обезбеђује оквир и фокус за следеће управљачке процесе: 
пoстaвљaњe циљeвa зa пoслoвнe функциje и зaпoслeнe, пoслoвнo плaнирaњe, 
рaспoрeђивaњe кaпитaлa, стрaтeгиjскe инициjaтивe, пoврaтнa спрeгa и учeњe. 
Креирањем БСЦ започет је процес промене који је превазилазио првобитну замисао 
једноставног проширења мера перформанси пословног субјекта.

10 Eng. Value Determinant Framework - VDF
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Оперативне стратегије тичу се релативно ограничених стратегијских 
иницијатива и приступа управљању кључним оперативним јединицама 
(погонима, дистрибуцијским цен трима) и специфичним оперативним ак-
тивностима које су стратегијски значајне (управља ње активностима веза-
ним за ланац снабдевања и др.).

Поступак истраживања и идентификовања система покретачких сна-
га предузећа за реализацију стратегије одвија се кроз четири фазе, које се 
спроводе по строго дефинисаном хијерархијском реду.

•	 Прва фаза повезана је са идентификовањем покретачких снага 
пословног суб јекта које ће допринети реализацији формулисане 
стратегије. Акценат је на покретачким снагама и енергији, повеза-
них са имовином (према облику) пословног субјекта. На то се по-
себно указује ако представља основ остваривања одређене конку-
рентске пред ности.

•	 Друга фаза везује се за идентификовање активности трансформације 
покретачких снага у процесу креирања вредности за потрошаче. 
Идентификују се вредности које су спе цифичне за одређени по-
словни субјект. Потребно је препознати појединачне активности и 
њихове комбинације које ће обезбедити конкурентску предност за 
пословни субјект.

•	 Трећа фаза у поступку идентификовања система покретачких сна-
га је SWOT анализа. Њоме се препознају предности, слабости, шан-
се и опасности пословног субјекта као целине. Циљ је препознати 
шансе и опасности, недовољно уочених у поступку креи рања сис-
тема покретачких снага.

•	 Истраживањем ових фаза обезбеђују се услови за идентификовање 
кључних фактора успеха конкретног пословног субјекта. То је зада-
так четврте фазе идентификовања система покретачких снага кре-
ирања вредности у пословном субјекту. Овде се иденти фикују ком-
бинације покретачких снага и активности које се односе на сваки 
кључни фак тор успеха. Самим тим, ствара се основа за диференци-
рање система мера перформанси према појединим кључним фак-
торима успеха, као битним компонентама формулисане стратегије.

У систему контроле примене одговарајуће стратегије користе се фи-
нансијске и нефинансијске информације. На пример, добит (профит), као 
једно од познатих мерила, зас нива се на интерним финансијским и рачу-
новодственим информацијама, али пословни суб јекти у све већој мери ко-
ристе мерила која се заснивају на:
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•	 екстерним финансијским информацијама (цене акција и др.);
•	 интерним нефинансијским информациама (време производње, 

време пружања услуга и др.);
•	 екстерним нефинансијским информацијама (сатисфакција потро-

шача и др.).

Примарни циљ пословања савремених пословних субјеката је креирање 
вредности за власнике. Остваривање овог циља заснива се на креирању 
додате вредности за купце, која ће обезбедити развој пословног (услуж-
ног) процеса пословног субјекта. То захтева пуну ангажованост запосле-
них, добављача и дистрибутера. БСЦ омогућава сагле давање перформанси 
пословног субјекта са аспекта различитих стејкхолдера, односно носилаца 
интереса (Милићевић, 2001, стр. 86).

Пошто БСЦ мери перформансе пословног субјекта у четири области 
управљања (финансије, купци, интерни пословни процеси, иновације и 
учење), за сваку област је по требно утврдити главне циљеве и превести 
их у одређена мерила. Избор мерила перформанси условљавају: активнос-
ти конкретног пословног субјекта, период на који се односи и при хваћена 
стратегија.

ФИНАСИЈСКИ АСПЕКТ BALANCED SCORECARD АНАЛИЗЕ

Финансијски ас пект је област БСЦ-а, у којој су садржани финансијски 
показатељи, који изражавају реализацију циљева власника капитала или 
акционара. Финансијски показатељи за праћење пословања у апотекар-
ским установама Ре публике Србије су:

Анализа билансних позиција помоћу рачуна покрића:
•	 структуре пословних средстава, као односа основних према обрт-

ним средствима;
•	 структуре капитала, као односа сопствених и позајмљених извора 

финансирања пословних средстава;
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•	 покрића основних средстава сопственим капиталом, као односа 
сопственог капитала, тј. основног и резервног капитала11 према ос-
новним средствима.

РАЦИО АНАЛИЗА:

Рацио ликвидности12:

•	 општи рацио ликвидности као однос обртних средстава и кратко-
рочних обавеза:

обртна средства
општи рацио ликвидности = 

краткорочне обавезе

•	 ригорозни рацио ликвидности, као однос обртних средстава без 
залиха и кратко рочних обавеза:

 

обртна средства  - залихе
ригорозни рацио ликвидности = 

краткорочне обавезе

•	 рацио тренутне ликвидности, као однос готовине и краткорочних 
(доспелих) обавеза:

      готовина
рацио тренутне ликвидности = 

краткорочне (доспеле) обавезе

11 Структура капитала је битна са аспекта  „власништва основног капитала, са 
становишта учешћа основног капитала у укупном капиталу, учешћа резервног 
капитала и нераспоређеног добитка у укупном капиталу и смањења капитала по 
основу губитка. Структура основног капитала показује облик власништва капитала, 
а тиме и предузећа” (Родић и др., 2006., стр. 237).

12 Ови рацио бројеви имају за циљ да укажу на способност апотека да плаћају обавезе, 
уз одржавање потребног обима и структуре обртних средстава и очување доброг 
кредитног бонитета – Рацио тренутне ликвидности је најстрожи показатељ 
ликвидности предузећа (Родић и др., стр. 230).
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Рацио сигурности (солвентности13):

•	 рацио структуре извора финансирања (капитала), као однос соп-
ствених извора финансирања и позајмљених извора финансирања:         

сопствени извори финансирања (сопствени капитал)
рацио структуре извора 
 финасирања (капитала) =  

позајмљени извори финансирања (позајмљени капитал)

•	 рацио доприноса позајмљених извора финансирања покрићу акти-
ве, као однос позајмљених извора финансирања и укупних послов-
них средстава:                     

позајмљени извори финансирања 
рацио доприносапозајмљених извора 
финасирања помоћу активе =  

укупна пословна средства

•	 рацио учешћа позајмљених дугорочних извора финансирања (по-
зајмљеног ду горочног капитала) у укупним перманентним извори-
ма финансирања, као однос дуго рочних кредита и перманентног 
(основног) капитала:

дугорочни кредити
рацио учешћа позајмљеног дугорочног  
капитала у перманентном капиталуе = 

перманентни капитал

Рацио управљања, тј. показатељи активности:

•	 коефицијент обрта залиха, као однос цене или трошкова реализо-
ваних роба и просечног салда залиха:

цена коштања или  
трошкови реализованих роба

коефицијент обрта залиха  = 
просечан салдо залиха

13 Солвентност је способност апотека да плате дугове не о року доспећа, већ кад тад, 
макер из ликвидационе масе. У случају високог коефицијента солвентности, као 
односа имовине и дугова, ако апотеке послују са добитком, велика је вероватноћа да 
неће послати инсолвентне.
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•	 просечно време задржавања залиха у апотеци, као однос броја дана 
у години и коефицијента обрта залиха: 

     365 данапросечно време задржавања  
залиха у апотеци = 

просечан салдо залиха
•	 коефицијент обрта потраживања од купаца, као однос прихода од 

реализације и просечног салда купаца:

приходи од реализације препарата и услуга
коефицијент обрта купаца  = 

   просечан салдо купаца

•	 просечно време наплате потраживања од купаца, као однос броја 
дана у годи ни и коефицијента обрта купаца: 

     365 дана просечно време  
потраживања од купаца = 

коефицијент обрта купаца
•	 коефицијент обрта добављача, као однос цене коштања или трош-

кова реализованих препарата, увећаних за повећање залиха у 
умањених за смањење залиха, и просечног салда добављача:

 цена коштања или  
   трошкови реализованих препарата +  
  + повећање залиха - смањење залихакоефицијент обрта  
добављача  = 

   просечан салдо добављача
•	 просечно време плаћања обавеза према добављачима, као однос 

броја дана у години и коефицијента обрта добављача: 

     365 дана просечно време плаћања  
обавеза према добављачима = 

коефицијент обрта добављача
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Рацио рентабилности:

•	 стопа пословне добити14, као однос пословне добити и прихода од 
реализације:

    пословна добит
стопа пословне добити = 

приходи од реализације препарата и услуга

•	 стопа нето добити, као однос нето добити и прихода од реализа-
ције:

    нето добит
стопа нето добити = 

приходи од реализације препарата и услуга

•	 стопа приноса на укупна пословна средства, као однос пословне 
добити и просечних пословних средстава:

    пословна добитстопа приноса на  
укупна пословна средства = 

просечна пословна средства
= 

пословна добит
=     x 

приходи од реализације

приходи од реализације

просечна пословна средства

•	 стопа приноса на сопствена пословна средства, као однос нето до-
бити и просечних сопствених пословних средстава:

    нето добитстопа приноса на  
сопствена пословна средства = 

просечна сопствена средства
=

нето добит
=     x 

приходи од реализације

приходи од реализације

просечна сопствена 
пословна средства  

14 Пословна добит представља разлику између приходаод продаје и трошкова 
пословања (пословних расхода).
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ИСПИТИВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ ПОСЛОВАЊА АПОТЕКА 
УТВРЂИВАЊЕМ НЕТО ОБРТНОГ ФОНДА

Посматрано из перспективе пасиве, тј. нето обртних средстава (working 
capital) посматрано из перспективе активе.

Наведени показатељи, као традиционалне мере успешности пословања 
апотека су финансијски усмерени на прошлост и карактерише их кратко-
рочни аспект изражавања успешности. Поред ових мера треба обухватити: 

•	 процентуални допринос иновација расту добити, тржишне уделе; 
•	 мерила перформанси интерне организације и резултата у поређењу 

са   домаћом и иностраном конкуренцијом или са најбољим у фар-
мацеутској делатности; 

•	 дугоро чне трендове побољшања у свим аспектима делатности; но-
востворену вредност (еконо мску додату вредност, тржишну додату 
вредност)15; 

•	 новчани ток из пословања и новчани ток из улагања (CFROI16). 

Следећи показатељи заснивају се на савременим начинима мерења и 
исказивања успешности пословања:

•	 стопа повраћаја на додату вредност (ROVA)17,
•	 повраћај на додатну вредност према рентабилности имовине (од-

нос ROVA и ROI18).

Једна од мера успешности пословања апотека је промена у обиму про-
даје то ком неколико година. Одговарајуће мере се изводе и упоредном ана-
лизом. Приходи у билансу успеха упоређују се са текућом продајом, про-
дајом из претходних година и стопом раста продаје конкурената. Годишњи 
обим продаје апотека оцењује се упоређивањем са претходним. Овај облик 
упоређивања представља анализу тренда. Када се обим продаје упоређује 
са другим апотекама у току истог периода, та анализа се назива упоредном 
(компаративном) анализом.

15 Додата вредност представља разлику прихода и трошкова инпута. Додата економска 
вредност је умањена добит за уделе (дивиденде) улагача (акционара). Додата 
тржишна вредност је разлика између тржишне вредности акција и инвестираног 
капитала (Малешевић. и др.,2009, стр. 373).

16 Eng. Cash Flow Return on Investment - CFROI
17 Return on Value Added - ROWA
18 Return on Investment - ROI
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Финансијски ас пект је област БСЦ-а, у којој су садржани финансијски 
показатељи, који изражавају реализацију циљева власника капитала или 
акционара. Праћење вредности за власнике и акционаре одвија се кроз 
раст прихода и раст про дуктивности. 

Стратегија раста прихода реализује се:
•	 креирањем нових препарата и нових услуга;
•	 освајањем нових тржишта и сегмената купаца;
•	 развијањем односа са постојећим купцима.

Стратегија раста продуктивности подразумева снижење трошкова и 
ефикаснију упо требу активе. Стратегијски приоритет унапређења интер-
них пословних процеса обухвата критичне активности које се могу сврс-
тати у неколико основних процеса:

•	 развој апотека креирањем нових препарата и услуга и освајањем 
нових тржишта и сегмената купаца;

•	 повећање вредности за купце развојем односа са постојећим купци-
ма;

•	 остваривање изврсности у пословању (бољом искоришћеношћу 
активе и управља њем ланцем снабдевања) и постизање ефикасних 
односа са екстерним субјектима.

ЗАКЉУЧАК

У оквиру савремене глобалне светске привреде, фармацеутска индус-
трија је раз вије на индустријска грана у сталном успону која нуди могућ-
ности за остваривање пословних подухвата. Резултат тога је растућа кон-
куренција, тако да опстају само они пословни субјекти који успостављају 
систем за мерење перформанси успешности пос ловања, суочавајући се 
тиме, на прави начин, са свим изазовима динамичког конку рентског ок-
ружења.

Треба имати у виду да је процес глобализације незаустављив и да ће 
се притисак конкуренције на наша предузећа, током времена, појачава-
ти. Концепт тоталне сатисфакције потрошача и развој нових производа 
и услуга мора се стално примењивати ради постизања успеха на светском 
тржишту. Суштина је у иновацијама и преструктуирању послова. Опстаће 
предузећа која су агресивнија, која буду стварала већу вредност за потро-
шача и понудила квалитетне производе и услуге. Развој нових производа 
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и услуга у нашим предузећима није повољан. То стање се мора променити 
на нивоу предузећа и друштвене заједнице у целини. Морају се створити 
услови и подстицаји за развој предузетништва и малих и средњих пре-
дузећа у Републици Србији. Како би се то постигло потребне су планске 
стратегије како на нивоу предузећа, тако и на државном нивоу. У овом 
раду представљен је савремени концепт мерења перформанси и резултата 
предузетништва Balanced Scorecard анализа.

Финансијска перспектива, односно аспект, одговорна је за процену 
профитабилности стратегије једног пословног субјекта. Основни задатак у 
оквиру ове перспективе је обезбеђивање приноса на инвестиције власника 
или акционара. Управљање купцима (потрошачима) идентификује циљ-
не тржишне сегменте и мери успех пословног субјекта на њима. Базира се 
на стварању веће вредности за купца, путем иновираних и квалитетних 
производа и услуга. У овој области БСЦ указује на део стратегије који је 
усмерен на стварање вредности за купца.

Финансијски аспект БСЦ-а уважава традиционалне ставове, односно 
показатеље рачуноводственог и економског модела као мерила перфор-
манси успешности. Представ љен је дефинисањем одговарајућих финан-
сијских показатеља за праћење пословања у апотекарским установама 
Републике Србије. То су: анализа билансних позиција помоћу рачуна по-
крића; рацио анализа (ликвидности, солвентности, управљања, рентабил-
ности); испи тивање ликвидности пословања апотека утврђивањем нето 
обртног фонда, тј. нето обрт них средстава. Дефинисани показатељи су фи-
нансијски усмерени на прошлост и одликује их краткорочни аспект изра-
жавања успешности. Поред њих, обухватају се и: мерила перфор манси ин-
терне организације и резултата у поређењу са конкуренцијом; дугорочни 
трендо ви побољшања у свим аспектима делатности; новостворена вред-
ност (економска и тржиш на додата вредност); новчани ток из пословања и 
новчани ток из улагања. 

Показатељи као што су стопа повраћаја на додату вредност и повраћај 
на додату вредност према рентабилности имовине, заснивају се на савре-
меним начинима мерења и исказивања успешности пословања. Сви наве-
дени финансијски показатељи могу и треба да послуже као меродавна и 
поуз дана мерила повећања или смањења инвестираног капитала преду-
зећа са позиције успе шности одабране стратегије и заузете позиције у кон-
курентном окружењу.

Свака област у БСЦ-у мора бити повезана (директно или индиректно) 
са осталим, а такође и са стратегијом развоја пословног субјекта. Повези-
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вање почиње од финансијске перспективе и креће ка управљању инова-
цијама и учењем. Другим речима, иде се од финансијских ка оперативним 
мерилима. Зато релације узрок-последица иду у супротном смеру. Побољ-
шање оперативних мерила, на пример, води ка побољшању финансијских 
мерила. Финансијски успех представља логичну последицу доброг функ-
ционисања основних активности.

Стратегија пословног субјекта представља почетну тачку која одређује 
задатке у оквиру финансијске перспективе. За њихово остваривање по-
словни субјект мора да изгради своје односе са купцима и да створи нове 
вредности унутар њих. Стварање вред ности за купца произилази из ефи-
касних и квалитетних операција19 у интерним процесима. Сами интерни 
процеси не могу ефикасно функционисати без одговарајућих иновација 
и учења унутар пословног субјекта. Препознавање ових повезаности је од 
битног зна чаја за успешну примену БСЦ-а.

БСЦ обједињује и већину, наизглед неспојивих, елемената конкурент-
ске способ ности пословног субјекта. Реч је о оријентисаности ка купцима, 
унапређивању квалитета, упражњавању тимског рада и др. Пошто виши 
нивои менаџмента уважавају сва важна оперативна мерила истовремено, 
могуће је пратити утицаје напретка на једном подручју на промене у дру-
гим подручјима. Концепт БСЦ-а ставља акценат на процесе које пословни 
субјект мора да обавља ефикасно да би био успешан. Њиме се врши пре-
вођење задатака и стратегије у опипљиве циљеве и мере.

Израдом БСЦ идентификују се финансијска и нефинансијска мерила и 
њихови одго ва ра јући циљеви. Њиховим разматрањем могуће је одредити 
да ли текуће пословање испуњава очекивања. Идеја која стоји иза тога је да 
се идентификују аспекти (области) где по с лова ње одступа од очекивања, 
ради његовог унапређивања. Зато се БСЦ може користити заједно са сис-
темима за стратегијско планирање и другим методама и техни кама.

Изaнaлизирaни  – укупни прихoди и рaсхoди, пoслoвнa дoбит, дo-
бит из рeдoвнoг пoслoвaњa, дoбит прe oпoрeзивaњa, нeтo дoбит,  учeшћe  
– пoслoвнe дoбити, нeтo дoбити и дoбити прe oпoрeзивaњa у – укупнoм 
прихoду и oстaли изaнaлизирaни финaнсиjски пoкaзaтeљи здрaвствeних 
устaнoвa (лaнaцa aпoтeкa) „A“ И „Б“ и сaмoстaлнe aпoтeкe „Ц“ (прeдузeт-
ничкe рaдњe), прeдстaвљajу  jaсну слику примeнe мeтoдe БСЦ у прикaзи-

19 Операција је скуп активности усмерених на достизање циља. Генерални циљ 
операције достиже се као резултат остваривања парцијалних циљева и решавања 
парцијалних задатака.
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вaњу успeшнoсти пoслoвaњa привaтних aпoтeкaрских устaнoвa Рeпубликe 
Србиje.

SUMMARY 
BALANCED SCORECARD ANALYSIS ENCOURAGING 

ENTREPRENEURSHIP IN SERBIA, BASED ON 
PHARMACEUTICAL MODEL

Growing needs of business in the modern economy cannot be satisfied by 
the traditional concepts of performance measurement business. Many authors 
(Kap lan i Norton, Fisher, Leandri, etc.)Find that a lot of information that 
are based on traditional financial and cost criteria, are insufficient to ensure 
successful business management in a competitive global market (Dmitrović and 
others, 2007, p. 160).

With the development of business along with changes in business 
environment, the ways of evaluating the performance of companies are 
changing as well. Industrial period was characterized by the traditional method 
of performance success measurement.It was based on accounting data. Nowdays 
a number shortcomings are found by theorists. A number of shortcomings 
and possibilities of using accounting data are the reason why the modern 
performance measurement models of success have been developed, based both 
on financial and non financial data. 

For this reason, this paper presents a modern system of indicators for 
measuring and presenting financial results of entrepreneurship. Through 
the «Balanced Scorecard» analysis, on the example of private pharmacies, as 
an important part of entrepreneurship in Serbia, the system for performance 
success  measurement was presented. 

Key words: Financial ratios, „Balanced Scorecard“ analysis, ratio analysis, 
liquidity, solvency, results of operations, strategy, entrepreneurship.
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RESUME

Modern business conditions require constant improvement of business 
results from all participants in the market. Those who have a leading position in 
the market are facing more difficult tasks than others. Improvement of business 
results for mentioned businesses, include not only competition in the market, but 
also competition with itself. With the appropriate performance measurement 
models of success, goal performance is being reviewed. In order to achieve 
success in the market, concept of total customer satisfaction and development 
of new products and services are required. This is based on innovation and 
restructuring activities. Changes are needed in the entire value chain. This is 
especially necessary to emphasize in the transition economies such as ours. In 
order to follow the changes, it is necessary to use modern measurement models 
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of success. From modern models, such as the model of total quality management 
(TQM), business excellence model, total value of the system model (TVC), in this 
paper Balanced Scorecard (BSC) has been processed in the example of pharmacy 
institutions in Republic of Serbia.

Balanced Scorecard (BSC) represents system for performance measurement, 
by contoling and planning. It is based on the objectives of the company (in 
this paper, pharmacies), coordinated decision making and providing a reliable 
basis for managing innovation. BSC and strategy map are typically used at the 
same time. However, it is not important to define the order. The strategic map 
represents causal sequence of the major goals, defined of relevant perspectives 
(aspects). BSC is, in fact, developed strategic map, enriched by the standards of 
performance. Through the BSC pharmacy development strategy is translated 
into coordinated system which will be used to monitor  and control objective 
performance. Focusing on indicators (financial) and performance monitoring 
(short and long term) relevant information are provided to manage the process 
of creating value in pharmacy business. BSC provides a framework for the 
formulation of strategic goals. Starting from the BSC, a general framework is 
developed for describing and implementing the strategy. This represents a 
strategic map of BSC. 

By creating BSC financial and non financial measures, associated targets 
are being identified. Their examination can determine if current business 
is identified. Their examination can determine if current business meets 
expectations. The idea behind this is to identify aspects (areas) where business 
differ from expectations. Therefore, the BSC can be used together with systems 
for strategic planning and other methods and techniques.

Овај рад је примљен 20.03.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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енглеске речи „money laundering“, што значи легализацију 
капитала стеченог криминалном делатношћу, кроз низ 
разноврсних финансијских трансакција, ради прикривања 
правог порекла новца и других облика капитала на 
тржишту. По својој суштини прање новца је дериватан облик 
криминалитета и органски је повезано са организованим 
криминалитетом. Опасност по друштво од прања новца 
састоји се у консолидацији економске моћи организованог 
криминала, јер му се омогућава да улази у легалне економске 
токове. Традиционални финансијски инструменти се све 
више потискују коришћењем нових технолошких система 
и замењују се новим електронским системима плаћања, 
што је условило савремене софистициране тенденције у 
прању новца. Србија се у последње време суочава са бројним 
економским изазовима у комплексном процесу транзиционо-
структуралних реформи и придруживања Европској 
унији. У том контексту,  развој сектора малих и средњих 
предузећа и предузетништва у Србији, од великог је значаја, 
не само за прилагођавање националне привреде по узору на 
тржишне привреде земаља ЕУ, већ и за свеокупни бољитак 

1 advdrzb@eunet.rs
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њених грађана. На том путу, поред лоше пословне климе, 
рапрострањеност појаве прања новца представља једну од 
препрека афирмацији предузетништва и развоју приватног 
сектора у Републици Србији, као фактор који доприноси 
правној несигурности у пословању привредних субјеката.

Кључне речи: прање новца, предузетништво, мала и 
средња предузећа, приватни сектор, ризици пословања, 
правна несигурност...

УВОД

Прање новца је веома распрострањен феномен, те као криминална де-
латност представља једно од најраспрострањенијих кривичних дела у гло-
балним размерама. Овај феномен производи низ немерљивих негативних 
утицаја и има широк спектар повратних ефеката, како на економске и по-
литичке, тако и на социјалне структуре сваке земље. Особеност овог кри-
вичног дела састоји се у његовој разноликости начина извођења, софисти-
цираности, степену организације, те напослетку међународном карактеру, 
што га чини посебно специфичним кривичним делом. Истовремено, по-
знато је да се највећи број кривичних дела са елементима организованог 
криминала извршава управо и искључиво са мотивом стицања имовинске 
користи, као основним мотивом, при чему је прање новца дериватан облик 
криминалитета, односно пратеће кривично дело, код којег мере превен-
ције и поступци откривања захтевају посебну оспособљеност, стручност, 
преданост, организованост и координацију органа који се баве његовим 
сузбијањем. Све то, ово дело чини једним од најопаснијих и најперфид-
нијих кривичних дела данашњице, које са становишта правне науке по 
мишљењу појединих аналитичара, поседује одређене елементе контро-
верзности.

Постоје бројне дефиниције које се односе на појмовно одређење прања 
новца. Иако су наизглед различите, у неким својим елементима су у из-
весној мери и идентичне, па у суштини нема битних проблема са разуме-
вањем и одређивањем садржаја појма прања новца. У принципу, најбоље 
рефлектује природу ствари, она дефиниција која одређује да је прање нов-
ца поступак који настоји  новац који долази из извора „А“ да прикаже као 
да долази из извора „Б“.

Прање новца је неспорно, органски повезано са организованим крими-
налом, чија се делатност обавља на територији више држава, а количина 
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новца која се годишње опере на глобалном нивоу, према проценама неких 
аналитичара, креће се у размерама од петсто билиона долара до једног три-
лиона долара, уз наводе да се трећина новца из светског бизниса односи на 
прљав новац.

Начини прања новца су бројни. У новије време савремене информа-
ционе технологије потискују традиционалне финансијске инструменте 
и захваљујући својој флексибилности и прилагодљивости, погодују из-
вршењу ових инкриминисаних радњи, чиме знатно олакшавају процес 
прања новца и његов прекогранични трансфер.

Србија је земља која је последњих двадесетак година, пролазила кроз 
тежак и трауматичан кризни период, у економском, социјалном и поли-
тичком погледу. Тај период је довео до експанзије многих негативних поја-
ва, са импликацијама по целокупно друштво. Прање новца је, свакако, јед-
на од тих појава,  која има неповољан утицај, посебно на економски систем.

Србија стреми ка хармонизацији свих друштвених области са стандар-
дима Европске уније, јер је то предуслов за пуноправно чланство у заједни-
цу европских народа. Пред Србијом нарочито стоје велики економски иза-
зови. У том правцу, веома је важно успешно креирање економске политике, 
а у том делу неизбежна је афирмација сектора предузетништва и малих и 
средњих предузећа. Развој новог приватног сектора је, заправо, стратеш-
ко креирање неког бољег живота грађана Србије. Међутим, неадекватан 
пословни амбијент, правна несигурност, али и појаве попут корупције и 
прања новца, представљају препреке за прављење здраве пословне климе 
и инвестирања, не само у пројекте, већ и у бољи живот грађана.

ПОЈАМ ПРАЊА НОВЦА

Термин „прање новца“, како то многи аутори апострофирају, води по-
рекло од енглеске речи „money laundering“, што значи легализацију капи-
тала стеченог криминалном делатношћу, кроз низ разноврсних финан-
сијских трансакција, ради прикривања правог порекла новца и других 
облика капитала на тржишту.

Више аутора истиче да се термин „прање новца“ први пут поја-
вљује деведесетих година прошлог века у САД-у у периоду прохиби-
ције (1920-1933 године), тј. забране производње, транспорта и про-
даје алкохолних пића. У наведеном периоду, криминалци су стечени 
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новац, настао од илегалне производње и кријумчарења алкохолних 
пића приказивали као зараду остварену од ланца својих перионица 
за прање рубља и аутомобила.Такође, у литератури се могу наћи и 
диферентна мишљења, у којима се истиче да термин прање новца не 
потиче, како се то често подвлачи, из времена прохибиције у САД-у, 
мада су и тада многе технике те „вештине“ биле у оптицају и разра-
ди. Надаље се наводи, да мишљење по коме је овај назив изведен из 
података о власништву мафије над перионицама рубља у САД-у, не 
одговара у потпуности истини. Наиме, Meyer Lansky, који је завредио 
надимак „рачуновођа“ мафије, поучен Al Caponeovim примером (поз-
натим случајем у којем је Capone осуђен због утаје пореза), открио  је  
и  развио  једну  од  првих  техника  прања  новца, служећи се пред-
ностима великог броја швајцарских банковних рачуна.2

Осим тога, у литератури се провлачи  да је израз „прање“ промовисао 
лондонски  „The Guardian“, почетком седамдесетих година прошлог века у 
вези са познатом Никсоновом афером „Watergate“, где је предмет спора био 
износ од 200.000 USD, предвиђен за финансирање  америчке  републикан-
ске предизборне  кампање. Тај  термин  је  усвојила криминолошка наука, 
проширујући саму дефиницију у складу са временом и видовима крими-
налних активности  примерених  садашњем тренутку и он је  заживео не 
само у САД-у, већ и у целом свету, укључујући и стручне кругове.

Дефиниције које се односе на појам прања новца су бројне, али нема 
битних проблема у вези са разумевањем и одређивањем садржаја појма 
прања новца. С тим у вези, упутно је навести схватања одређеног броја 
аутора о појмовном одређењу прања новца, али и дефиниције релевант-
них институција и организација које третирају овај још увек нов и контро-
верзан феномен.

Прање новца означава активности усмерене ка легализацији 
новца стеченог бављењем криминалним делатностима. Учесници 
у прању новца прибегавају најразноврснијим финансијским тран-
сакцијама, како би прикрили право порекло новца и учинили га 
легалним средством промета на тржишту новца, што им осигурава 

2 Lansky је први употребио тзв.концепт повраћаја зајма.То је подразумевало да се 
илегални новац може маскирати и приказати кроз зајмове које му додељују стране 
банке,што може бити приказано као приход по потреби,али и одбитак пореза 
постигнут у послу.
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нормално коришћење у пословним односима у којима пласирају свој 
капитал.3

Под садржајем појма прања новца подразумева се делатност 
субјеката, најчешће оних из области сиве економије и организованог 
криминалитета, којима се стварају услови за легализацију против-
правно стечене добити, чиме се прикривава њено криминално по-
рекло и ствара представа о законитој делатности. Операцијом која се 
зове прање новца не прикрива се само незаконито остварен приход, 
него и криминална делатност појединих субјеката који се у свакида-
шњем животу приказују као поштени, угледни  и економски моћни 
грађани.4 

Прање новца представља свако прикривање извора противправ-
но стеченог новца, како би он био искоришћен за обављање неке до-
пуштене делатности или стицања имовине. Суштина прања новца 
је претварање илегалног новца прибављеног на незаконит начин у 
легалан новац, тј. новац са покрићем у законитом раду или делатнос-
ти. Да би се то постигло потребно је у финансијском, банкарском или 
другом пословању, кроз једну, а најчешће неколико, на први поглед 
неповезаних трансакција, постићи легалитет новца.5

Најпростије речено, то је новац стечен сивом економијом, трго-
вином оружјем, дрогом и разно-разним финансијским махинација-
ма који се убацује у легалне токове.6

Генерална скупштина Интерпола 1995.године, прање новца је дефини-
сала као сваку радњу или покушај радње којом се сакрива или прикрива 
нелегално порекло средстава, тако да изгледа као да она потичу из легал-
них извора.

3 Кулић М., Прање новца,привредни криминал и корупција, Институт за социолошка 
и криминолошка истраживања, Београд, 2001, стр.180.

4 Бошковић М., Организовани криминалитет, Полицијска академија, Београд, 1988, 
стр.280.

5 Масњак Б., Кoсељ З., Мјере и радње за спрјечавање прања новца , Рачуноводство и 
финанције, Загреб, број 2, 1998, стр.4.

6 Ђурић З., Сива економија и корупција: као глобални проблем, Економски факултет, 
Приштина, 2003, стр. 26.
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Председничка комисија САД-а за организовани криминалитет је 
1984. године дефинисала прање новца као процес којим неко прикрива 
постојање, илегално порекло или илегалну употребу прихода, да би га 
приказао на тај начин да изгледа као легалан.7

Финансијска акциона група (Financial Action Task Force-FATF) је међу-
народна институција која је основана 1989. године на конференцији пред-
седника држава и влада 

Групе седам најразвијенијих земаља света, са основним циљем међуна-
родне борбе против прања новца. Ова важна институција усвојила је тзв. 
радну дефиницију прања новца која обухвата:

•	 конверзију или пренос имовине, знајући да је она проистекла из 
криминалне активности (кривичног дела) са намером прикривања, 
или помагања било којој особи која је укључена у такву криминал-
ну делатност да избегне законске последице своје делатности;

•	 прикривање или маскирање праве природе, извора, локације, рас-
полагања, кретања имовине, знајући да је она производ кривичног 
дела; и

•	 стицање, поседовање, коришћење или располагање имовином, 
знајући у тренутку њеног пријема, да потиче из кривичног дела, 
или из суделовања у криминалној делатности.

Европска Конвенција о прању новца, вођењу истраге, извр-
шењу заплене и конфискацији добити од криминала (Convention on 
Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds from Crime)8 
предвиђа да прање новца постоји ако учинилац има сазнање да је у 
питању незаконита добит, па изврши једну од следећих радњи:

•	 стиче, поседује или употреби овакву имовину (Чл. 6ц);
•	 конвертује или изврши трансфер ове имовине, или укаже по-

моћ било ком лицу умешаном у вршење одређеног кривичног 
дела, да би оно избегло законске последице (Чл. 6а);

•	 прикрије или маскира праву природу и порекло ове имовине 
(Чл. 6б);

7 President’s Comission: The Cash Connection:Organized Crime, Financial institutions and 
Money Laundering,  President’s Comission on Organized Crime, Washington, 1984.

8 Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds from Crime, 
Treaties and raports, Council of Europe, Strasbourg, 1991
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•	 учествује, удружује се или организује заверу ради извршења, по-
кушаја извршења, помагања, подстицања, олакшавања или саве-
товања да се учини било какво кривично дело које је одређено у 
сагласности са овим чланом (Чл. 6д).

Веома је значајна радна дефиниција Уједињених нација, која 
прање новца посматра као динамичан трофазни процес који захтева: 
прво, покретање фондова који су у директној вези са криминалом; 
друго, прикривање трагова да се завара истрага; и треће, поновно 
стављање новца на располагање криминалцима при чему је географ-
ско и порекло занимања скривено из видокруга.9

Европски парламент и Савет Европске уније, у Стразбуру, 26.10.2005. 
године усвојили су Директиву 2005/60/EC, о спречавању финансијског 
система у сврхе прања новца и финансирања тероризма.

У смислу ове Директиве, радње које се чине са намером и сматрају се 
прањем новца су:

•	 конверзија или трансфер имовине, са знањем да таква имовина по-
тиче од криминалне активности или од учествовања у таквој ак-
тивности, у циљу сакривања или прикривања незаконитог порекла 
имовине, или од помагања било којем лицу умешаном у извршење 
такве радње како би се избегле законске последице његове радње;

•	 сакривање или прикривање праве природе, порекла, места, обе-
лежја, премештања, права на, или својине над имовином, са знањем 
да таква имовина потиче од криминалне активности или од учест-
вовања у таквој активности;

•	 стицања, поседовање или коришћење имовине, са знањем у време 
пријема да таква имовина потиче од криминалне активности или 
од учествовања у тој активности;

•	 учествовање у удруживање ради чињења, покушај чињења и пома-
гање, потпомагање, омогућавање и подстицање на чињење неке од 
радњи претходно поменутих.

Између многобројних дефиниција тог појма које претендују бити 
свеобухватне (при чему то није ни једна) држим да најбоље осликава 
природу ствари она која одређује да је прање новца поступак који 

9 Глобални програм Ун-а против прања новца (United Nations Global Programme 
Against Money Laundering)
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настоји новац који долази из извора „А“ приказати као да долази из 
извора „Б“.10 

Запажа се, да било које појмовно одређење прања новца да се узме у 
обзир, сврха остаје иста, а то је да се смањи или потпуно искључи ризик од 
заплене противправно стечене користи, али и кажњавање починилаца за 
извршена кривична дела. Наиме, уколико сублимирамо наизглед различи-
та тумачења појмовног одређења прања новца, можемо извести закључак, 
да прање новца представља укључивање новца који је стечен незаконитим 
трансакцијама или трансакцијама у сивој економији у нормалне финан-
сијске и економске токове, под чим се подразумева давање легалитета не-
легално стеченој готовини, која најпре уплатом на банкарски рачун прела-
зи у жирални новац, а потом из жиралног новца у готовину. Истовремено, 
прање новца подразумева и убацивање у нормалне економске токове новца 
који потиче од криминалних делатности (трговина наркотицима, оружјем, 
људима, кријумчарење, пљачке, организовани криминал, корупција, по-
реска утаја...) да би се онемогућило откривање његовог порекла.

КРАТАК ОСВРТ НА ЕКОНОМСКЕ ИЗАЗОВЕ СА КОЈИМА СЕ 
СУОЧАВА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Србија последњих година или боље речено, више од две деценије, пре-
живљава заиста тежак и турбулентан период, узрокован политичким, еко-
номским, социјалним, уопште узевши друштвеним превирањима. Такве 
околности су пред Србију ставиле бројне изазове у веома сложеном проце-
су транзиционо-структуралних реформи и европских интеграција.

У последње време сведоци смо честих и крајње неизвесних исхода еко-
номске политике. Такве промене уносе не само компоненте неизвесности, 
већ и ризика у пословању. Политички односи су у узајамно-последичној 
вези са економским односима, што се рефлектовало једним делом у по-
горшању и дестабилизовању економских односа са неким земљама ЕУ и 
САД, поводом једностраног проглашења независности Косова, као дела 
српске територије. Истовремено, политички ризик и даље је изражен, што 
се у крајњој мери манифестује скупим екстерним изворима финансија, те 

10 Катушић-Јерговић С., Прање новца (појам, карактеристике, правна регулатива и 
практични проблеми), Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Загреб, вол.14., 
број 2/2007, стр.619-642.
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напослетку лошим кредитним рејтингом земље. Такозвана, глобална еко-
номска криза, само је продубила ову надасве комплексну ситуацију.

Новооснованих предузећа прошле године било је 30% мање него 2008. 
године, док је у истом периоду број оних која су „затворена“ повећан без-
мало пет пута, показује анализа Агенције за привредне регистре, у којој се 
наводи да је број новооснованих предузећа с 10.945 опао на лањских 7.677, 
а „брисаних“ је 2008. године било 3067, док их је прошле године угаше-
но 13.339. Иначе, активних привредних друштава у Србији је у 2011. било 
104.299. Број неликвидних повећан је с 30.411 у 2008. години, на 37.844 у 
2009. години, док је у 2010. години, тај број достигао 41.853, да би лане био 
смањен на 38.088. Незапослених је, види се из података Агенције за при-
вредне регистре, у Србији је 2011. године било 735.054, док их је у 2010. годи-
ни било 729.519. Подаци о квалификационој структури су забрињавајући.

Стога, сагледавајући наведено, примарни задатак државе је да својим 
мерама и надзором над спровођењем истих, помогне креирању политичке 
стабилности и континуитету у вођењу економске политике, која би оси-
гурала, превасходно, не само стабилан, већ и предвидив амбијент за при-
вреднике. Влада треба да обезбеди:

•	 конкурентски амбијент, који се не разликује првише од оног у раз-
вијеним 

•	 тржишним привредама;
•	 макроекономску стабилност;
•	 наставак економских реформи;
•	 унапређење ефикасности антимонополске политике;
•	 свођење на минимум политичког ризика;
•	 настављање пута ка пуноправном чланству у ЕУ;
•	 привлачење страних инвестиција;
•	 спровођење политике опште дерегулације пословања и др.

У Србији постоји широк, тј. свеобухватан списак изазова у економском 
домену, који кочи егзистенцију човека, породице, односно развој друштва 
у целини. Између осталог:

•	 ниво јавних расхода непримерено је превисок, (привреда издваја 
превише средстава да би финансирала државу);

•	 државна администрација је прегломазна и прeскупа, (привреди је, 
како је примерено, потребна ефикасна и јефтина државна админи-
страција);
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•	 особито је важно за привреду Србије да постоји здрав конку-
рентски амбијент, (у великом броју привредних области у Србији 
постоје монополи или олигополи);

•	 поступак добијања грађевинске дозволе је изузетно бирократизо-
ван и дуготрајан процес;

•	 законска регулатива не омогућава довољан степен флексибилности 
тржишта рада;

•	 без обзира на добијање кандидатуре за чланство у ЕУ, Србија касни 
у интеграционим процесима и пуноправном чланству у ЕУ;

•	 посебно је изражен проблем превише компликованих администра-
тивних процедура и скупих трошкова;

•	 без обзира што је последњих година значајно смањено учешће сиве 
економије, она је у Србији и даље широко распрострањена;

•	 недовољан подстицај за развој сектора малих и средњих предузећа;
•	 присутна је несигурност пословања, услед могућности отварања 

тзв. „фантомских“ фирми, распрострањености прања новца и ко-
рупције.

ПОРЕЂЕЊЕ СА  ЕУ У СЕКТОРУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА

Значај МСП у развијеним тржишним привредама најбоље илуструје 
пример ЕУ. У ЕУ данас има 23 милиона малих и средњих предузећа. Мали 
предузетник у ЕУ-у је онај који годишње обрће од 2 до 10 милиона евра и 
запошљава од 10 до 50 људи, док средњи предузетници обрћу до 50 мили-
она евра и запошљавају до 250 радника. У питању је велико тржиште с 500 
милиона потенцијалних купаца где мала и средња предузећа чине осно-
ву предузетништва. Двадесет три милиона малих и средњих предузећа у 
Унији чине 75 милиона радних места и 99 посто свих предузећа. На основу 
начела “прво мислити на мало”, ЕУ креира правила о државним потпорама 
која узимају у обзир потребе малих и средњих предузећа. ЕУ дефиниција 
малих и средњих предузећа обухвата и занатлије: “Предузеће је било које 
тело које се бави неком економском активношћу, без обзира на свој правни 
облик.” Око 99% свих привредних субјеката у ЕУ-у чине мали и средњи 
предузетници, а око 90% њих су фирме које имају до 10 запослених.

Пре десет година, у марту 2002. године, током Самита шефова Влада 
Европске уније, одржаном у Лисабону, сектор МСП, добио је на значају и 
то као један од стубова, на којима ће се базирати Европска унија, како би 



357

СТР.  347-370

постигла циљ да постане „најконкурентнија и најдинамичнија привреда у 
свету до 2010. године“. У јуну 2002. године, лидери Европске уније, такође 
су усвојили Европску повељу за мала предузећа, којом се позивају државе 
чланице Европске уније и Европска комисија „да пруже подршку и помог-
ну малим предузећима у бројним кључним областима, попут образовања и 
обуке предузетника, као и стварање ефикаснијег законодавства, прописа, 
пореског и финансијског система“. Тим документом апсолутно је призна-
та важност малих и средњих предузећа и предузетника као најзначајнија 
област, развоја, конкурентности и решавања проблема незапослености у 
Европској унији.

Европска унија је усвојила „Стратегију за паметан, одржив и ин-
клузиван привредни раст Европа 2020 “, а која се надовезује на „Ли-
сабонску стратегију“ (2000 – 2010) и којом се дефинишу оквири за ус-
постављање политике развоја МСП. Oва дугорочна и свеобухватна  
Стратегија дефинише три приоритета: 11

•	 паметан раст подразумева јачање знања и иновација, побољшање 
квалитета едукације, истраживања, трансфера технологија уз пуно 
коришћење ICT и побољшање услова за приступ финансијама за 
истраживање и развој; 

•	 одрживи раст подразумева изградњу ефикасније, одрживе и кон-
курентне економије ефикаснијим коришћем ресурса и формули-
сањем индустријске политике за еру глобализације;

•	 инклузивни раст подразумева јачање политика запошљавања и об-
разовања, система социјалне заштите, повећање друштвене одго-
ворности у оквиру пословне заједнице.

Овако дефинисани приоритети су у функцији повећања запослености, 
јачања истраживања и иновација, едукације, смањења емисије гасова и ја-
чања енергетске ефикасности и смањења сиромаштва. Оквирни програм 
за конкурентност и иновативност (CIP) представља један од најзначајнијих 
инструмената ЕУ за подстицање развоја МСП. Основни циљ овог програ-
ма је подстицање конкурентности предузећа, развоја иновативности и 
еко-иновативности, развој одрживог информативног друштва, енергетске 
ефикасности и нових обновљивих извора енергије

Упркос тежњи за усаглашавањем ових питања са политиком и стандар-
дима Европске уније, код нас је чини се као и обично преовладала поли-

11 European Commission, Brussels, 3.3.2010, COM (2010) 2020, Communitacion from the 
commision Europe  2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
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тика великог јаза између нормативног и стварног, односно прокламованог 
и реалног, у прилог чему говоре резултати који се и даље огледају у малом 
обиму производње и ниској куповној моћи становништва, која је у Репуб-
лици Србији и даље, приближно десет пута мања, него у Европској унији.

Наиме, реализација мера Стратегије малих и средњих предузећа, није 
дала потребни допринос развоју Републике Србије, није дошло до отва-
рања већег броја нових радних места, чак напротив дошло је до гашења 
постојећих. Такође, није дошло до остваривања раста зарада и убрзања ре-
гионалног развоја, што се одразило на свеукупно стање које је још више 
продубило економске и социјалне проблеме у друштву.

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА И 
ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Главни стратешки правци развоја малих и средњих предузећа и преду-
зетништва у Републици Србији, заправо су остали исти 2012. године, као 
они који су  презентовани у Стратегији развоја малих и средњих предузећа 
и предузетништва у Републици Србији (2003-2009.), а то су:

•	 подршка развоју малих и средњих предузећа и предузетништва у 
приоритетним привредним секторима;

•	 институционална подршка и уважавање интереса сектора МСПП;
•	 уклањање правних препрека;
•	 стално унапређење квалитета рада и ефикасности јавних служби;
•	 смањење трошкова пословања;
•	 смањење државне администрације за потребе привреде, (самим 

тим и пореског оптерећења).

Главни задатак Стратегије развоја малих и средњих предузећа и преду-
зетништва у Републици Србији, јесте да креира оквир за стварање одржи-
вог, међународно конкурентног и извозно оријентисаног сектора малих и 
средњих предузећа и предузетништва и на тај начин обезбеди економски 
и друштвени бољитак за Републику Србију, који се огледа у :

•	 повећању животног стандарда и смањењу разлика између просеч-
них примања у Републици Србији и земљама Европске уније;

•	 значајном порасту запослености;
•	 снажнијем и равномернијем регионалном развоју;
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•	 јачању међународних трговинских веза, поготово са земљама 
Европске уније; 

•	 и повећању расположивих  средстава за остале друштвене сек-
торе, пре свега образовање, здравство и пензионе фондове.12

Међутим, иако смо ушли у десету годину од доношења наведене 
Стратегије, не само што нисмо спровели задате циљеве, већ смо и 
стагнирали, те у доброј мери дезавуисали и деградирали могућност 
остваривања дефинисаних стратешких циљева.  Као логичну после-
дицу неспровођења Стратегије, Влада Републике Србије је 2008. го-
дине усвојила документ под називом Стратегија развоја конкурент-
них и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 
2013. године 13. У овом документу су дефинисани стратешки циљеви 
и правци развоја МСП, а он се заснива  на тзв. „пет стубова“, који 
представљају и основне приоритете развоја, а то су:

•	 промоција и подршка предузетништву и оснивању нових преду-
зећа;

•	 развој људских ресурса за конкурентан МСП сектор;
•	 финансирање и опорезивање МСП;
•	 развој конкурентских предности МСП на извозним тржиштима;
•	 развој подстицајног правног, институционалног и пословног окру-

жења за МСП.

Постоје очекивања да ће успешна примена ове стратегије допринети:
•	 отварању већег броја нових предузећа;
•	 већој стопи њиховог опстанка у првим годинама пословања и њи-

ховом бржем расту и развоју кроз међусобну сарадњу и повезивање 
у кластере;

•	 бржем прерастању микропредузећа у мала и малих у средња предузећа;
•	 унапређењу спољнотрговинског биланса ;
•	 равномернијем регионалном развоју;
•	 већој стопи запослености.

12 Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици 
Србији, 2003-2008, Министарство за привреду и приватизацију Републике Србије, 
Београд, 16.01.2003, стр.3.

13 Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за 
период  од 2008. до  2013 године, Влада Републике Србије, Београд, октобар 2008.
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Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих пре-
дузећа за период од 2008. до 2013. године и мере економске политике Владе 
Републике Србије у овом домену, усаглашене су са Европском повељом о 
малим предузећима (The European Charter for Small Enterprises) и Актом о 
малим предузећима (Small Business Act).

ПРАЊЕ НОВЦА КАО ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИЈЕ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА  И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ 

Прање новца представља озбиљан проблем у Србији и поред 
чињенице посвећености надлежних државних органа његовом те-
мељном решавању. Позитиван напредак је постигнут ратификацијом 
Европске конвенције о прању новца, претресу, заплени и конфиска-
цији прихода стечених криминалом. Међутим, сарадња између свих 
државних органа мора бити унапређена, нарочито у погледу њихо-
вих обавеза да се обезбеде повратне информације о особама укљу-
ченим у прање новца и њиховим активностима, као и ефектима 
предузетих акција и мера.14 Прање новца је кривично дело таквог ка-
рактера да његово спречавање изискује читав низ синхронизованих 
мера и активности од индиције за постављање верзије о извршеном 
кривичном делу до адекватног санкционисања, уз континуирану 
међународну сарадњу која је неминовна због његовог кретања кроз 
међународне финансијске токове.

Поред претходно изнетог, неспорно значајног за развој предузетништва 
и новог приватног сектора у Републици Србији, постоје и други, такође, не 
мање важни аспекти за „здрав“ развој  ових области. Један од њих је, свака-
ко, третирани феномен прања новца, који обесмишљава идеју појединаца 
да се бави привредном делатношћу, а потом и ако се бави истом, то носи и 
скопчано је са бројним изазовима и ризицима. Неки од њих су:

•	 злоупотребе у процесу савремених облика пословања, (електрон-
ско пословање и електронска трговина, као погодно тле за развој 
модерних обликa тенденција за прање новца);

•	 оснивање и пословање са „фантомским фирмама“, (које постоје ис-
кључиво због превара, прања новца и утаје пореза);

14 Весић Д., Актуелни економски и политички аспекти сузбијања корупције и прања 
новца, Ревија за безбедност, 3(2), Београд, 2008, стр. 5-17
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•	 правна несигурност.

Одредбе Закона о привредним друштвима15, хармонизоване су 
са сличним прописима који важе у државама Европске уније, где 
постоји правни оквир којим оснивање предузећа, њихово гашење, 
али и пословање, треба да буде лакше, односно савременије. Међу-
тим, ми нисмо земља која има развијену тржишну привреду, сређене 
институције, нити ефикасно, иако реформисано правосуђе. Стога 
ће примена европских прописа код нас бити посебно специфична. 
Поједине законске одредбе нас могу скупо коштати, јер део новина 
које оне доносе у знатној мери погодују оснивању и експанзији фан-
томских фирми које се баве преварама и прањем новца. 

Несумњиво је да Србија, приликом хармонизације свог законо-
давства са европским стандардима, мора водити рачуна о привред-
ном амбијенту, дакле постојаном у својим оквирима, а уз реалну 
могућност адекватне примене законских решења. Наиме, „вели-
ка овлашћења које државе поседују у сврху тако великих промена, 
стварају различите изазове и могућности, што наравно подразуме-
ва и злоупотребе у смислу фаворизовања одређених појединачних и 
групних интереса.“16

ЗЛОУПОТРЕБЕ У ПРОЦЕСУ САВРЕМЕНИХ ОБЛИКА 
ПОСЛОВАЊА

Електронско пословање, једноставно речено, представља, дигитално 
омогућене трансакције и процесе у оквиру једне организације уз помоћ 
и под контролом њеног информационог система. Научно-технолошки на-
предак, односно динамични развој информационих и комуникационих 
технологија, довео је и до убрзаног развоја електронског пословања. По-
словање било ког привредног субјекта, данас је готово незамисливо без 
употребе интернета. Истовремено, једна од веома важних, можда и основ-
них претпоставки за успешан развој предузетништва и уопште „здравог“ 
приватног сектора, јесте успостављање адекватног и ажурног правног ок-

15 Закон о привредним друштвима, Службени гласник Републике Србије, број 36/2011
16 Бјелајац Ж., Организовани криминал vs Србија, Правни факултет за привреду и 

правосуђе у Новом Саду, Београд, 2008, стр. 187.



362

Жељко Бјелајац ПРаЊе НоВца као ПРеПРека аФИРМацИјИ...

вира, који треба свеобухватно да дефинише потребе пословних субјеката и 
потрошача у сфери успешног електронског пословања.

Нови технолошки системи све више потискујутрадиционалне 
финансијске инструменте плаћања. Електронски системи плаћања 
имају широку примену и лакоћу употребе, анонимност, међунаро-
дне трансфере, сигурност, брзину трансакционих услуга, дискрецију 
и неограничену величину трансакција. Међутим, поред очиглед-
них погодности и предности, ови системи плаћања носе и произво-
де одређене ризике, повезане са могућностима различитих видова 
злоупотреба ради прања новца. Нови технолошки системи плаћања 
обухватају: пружање банкарских услуга преко интернета, електрон-
ску готовину, картице за одлагање новца, коцкање преко интернета, 
WАP технологију и картице за електонски трансфер осигурања. Сви 
наведени облици представљају веома погодно оруђе за прање новца 
и служе као параван  за  прикривање операција прања новца.17

Компјутерски криминал, заправо, представља и може представља-
ти најозбиљнију претњу развоју предузетништва и највећу несигурност 
за учеснике у електронском пословању. Заиста, модерна информациона 
и компјутерска технологија унела је нове и драстичне промене, не само у 
поједине области, већ у све сфере друштвеног живота. Осим позитивних и 
корисних новина, донела је и низ проблема у вези појаве и распрострање-
ности различитих форми и облика испољавања компјутерског криминала, 
као што су: нове форме вредности, концентрација података, нове методе 
и техника деловања, нови амбијент деловања, сужавање временске скале 
деловања, покретљивост, инвентивност, стабилност ризика, ширење гео-
графског простора деловања, итд.

Упркос томе, што је у домену супростављања високотехнолошком кри-
миналу у Србији, значајан помак учињен оснивањем специјализованих 
државних органа на нивоу полиције, тужилаштва и суда, остају отворе-
на бројна питања и дилеме, до које мере смо као друштво спремни и спо-
собни да се суочимо са новим изазовима у домену савременог привредног 
пословања. С друге стране, електронско пословање (е-business) један је од 
сектора који се најбрже развија на свету, пружајући велике могућности за 
економски развој, јер технологије које подржавају електронско пословање 

17 Бјелајац Ж., Contemporary Tendencies in Money Laundering Methods: Review of the 
Methods and Measures for its Suppression, Research Institute for European and American 
studies (RIEAS), Research Paper No.151, Atina, june 2011, стр. 1-22.
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имају све јачи утицај на све привредне активности. Управо из тих разлога, 
наша држава не треба да остане инертна и остане по страни, већ, напро-
тив, мора да учини знатан напор како би достигла одређене стандарде и 
развила капацитете у електронском пословању, нарочито у домену развоја 
индустрије софтвера у МСП сектору.

РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА СА „ФАНТОМСКИМ“ ФИРМАМА

Појава прања новца широко је распрострањена у Републици Ср-
бији. Привредни амбијент у којем се послује скопчан је готово са 
перманентном несигурношћу и неизвесном правном заштитом. Зато 
и није чудно што Закон, поред установљавања посебне Управе за 
спречавање прања новца, утврђује, за стручну јавност, по мало и не-
разумно, посебне обавезе многим правним лицима и предузетници-
ма да имају овлашћена лица за спречавање прања новца, са посебном 
лиценцом која се стиче полагањем испита код Управе за спречавање 
прања новца, уз веома високу надокнаду.18    

Очито да држава, с једне стране, препознаје ризике и то је без обзира 
на бројне мањкавости за похвалу. Међутим, истовремено држава доноси 
одређене прописе који у садашњим околностима и економском амбијенту, 
представљају „рај“ за фантомске фирме.

Од фебруара 2012. године, друштво са ограниченом одговорношћу 
моћи ће да се оснује уз капитал од само сто динара. За ту услугу до сада 
је морало да се одвоји бар 500 евра. На први поглед све делује идилично. 
Пребројавање свега што отежава пословање у Србији мери се страницама 
и страницама белих књига, па изгледа да смо у целом поправљеном ам-
бијенту, највише помогли онима који крећу у лов у мутном. Многи ће на то 
приметити да су се „фантоми“ оснивали с далеко већим капиталом. То је 
свакако тачно, али када је тако, зашто им олакшавати посао? Наиме, пода-
ци од прошле године говоре да код нас ради бар 24.000 фантомских преду-
зећа, од тога трећина послује у Војводини.

18 Законом о спречавању прања новца и финансирању тероризма (Службени гласник 
РС бр. 20/09 и 72/09) и изменама и допунама тог закона (Службени гласник РС 
бр. 91/10) предвиђена је обавеза правним лицима и предузетницима да имају 
лиценцирана овлашћена лица за спречавање прања новца и финансирање 
тероризма.
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Криминалистичка полиција је средином јуна 2010 године, задала до 
сада највећи ударац перачима новца, током спровођења акције назване 
„Шетач“ у којој је ухапшено десетак особа. Извештавајући о тој акцији, ме-
дији су истицали податак да је полиција спровела акцију преко тзв. при-
кривених иследника који су имали задатак да отварају предузећа са циљем 
да ступе у контакт са особама које се баве прањем новца.

Ретко ко се осврнуо на податак да је откривено око 500 предузећа 
која су прала новац и имала промет око 450 милиона динара. Истрага 
је открила читаву шему прања новца. Чланови групе су осумњичени 
да су од 2006. до 2010. године, у Београду и Новом Саду, оснивали 
већи број предузећа на своја или имена трећих лица, која се нису 
бавила привредном делатношћу, већ искључиво сачињавала и ове-
равала пословну документацију неистините садржине. На основу 
те документације примане су жиралне уплате од око 500 предузећа 
са територије Србије. Потом је подизан готов новац, а организато-
ри, чланови криминалних група, задржали су провизију од 10%, док 
су остатак новца предавали власницима тих предузећа, чиме су им 
омогућили да извуку готов новац без плаћања пореза.19 Током ове ак-
ције откривена је пракса да тзв. „ситнији играчи“ углавном послују 
са „фантом“ предузећима, којих у Србији има неколико стотина. Та-
кође, дошло се до податка да се у Србији дневно отвори и региструје 
око 300 фирми, што је према свим параметрима превелика бројка за 
државу величине Србије. Очигледно је да настанак ових фирми има 
везе са сервисирањем илегалних послова.20

Списку проблема који се тичу пословања привредних субјеката у Ср-
бији, треба додати и не треба занемарити као појаву, крађу идентитета, као 
врло уносан посао. У последње време појављује се све већи број жртава, 
на чије адресе пристижу како рачуни за дуговања, тако и пријаве за утају 
пореза. 

Еминентни аналитичари упозоравају, да хиљаде изневерених пове-
рилаца, хиљаде преварених купаца некретнина, на хиљаде покренутих 

19 Телесковић Д., Центрифугирање новца, http://www.pištaqka.RS/home/
read/9/20/12/2011

20 Бјелајац Ж., Прање новца као фактор економске дестабилизације у националним и 
међународним размерама, Пословна економија, Год. V-бр.2/2011, Сремска Каменица, 
2011, стр. 151-171.
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судских поступака са неизвесним исходом по оштећене, јесу подаци који, 
нажалост, не одражавају пожељан амбијент за оснивање и опстајање било 
каквог бизниса у Републици Србији.

ПРАВНА НЕСИГУРНОСТ У ДОМЕНУ ПРИВРЕДНОГ 
ПОСЛОВАЊА

У трауматизованој Србији, у политичком, економском и социјалном 
погледу, перманентно се измишљају нови намети великом броју послов-
них субјеката. Пре свега, због превише скупе и дуготрајне административ-
не процедуре, особито када се ради о добијању лиценци, сертификата и 
грађевинских дозвола, оснивање нових предузећа и инвестирање, од сил-
них захтева, од самог почетка, бива дестимулативно. Многе пословне об-
ласти регулисане су бројним нетранспарентним прописима. Грађани, без 
обзира на ниво образовања, али и предузећа и инвеститори,  веома често 
не могу да се снађу од тзв. шуме прописа. Као резултат социјалних, еко-
номских, техничко-технолошких и других пратећих промена, неопходна 
је опсежна дерегулација пословања. Корупција, почевши од оне „ситне“ на 
административном нивоу, па све до оне „крупне“ у којој учествују висо-
ки владини функционери, као „рак рана“ разједа српско друштво. Прање 
новца, које је у тесној вези са корупцијом, широко је распрострањено, па је 
свакодневно пословање изложено константним изазовима и притисцима. 
Јавне набавке и тендери, доста често су циљани и намештени за посебно 
привилеговане субјекте. 

Иако заштита својине и уговорних обавеза има адекватну закон-
ску регулативу, проблем настаје када судским путем треба реализо-
вати неко од припадајућих права, јер су процеси дуготрајни и често 
трају више година. Извесно је да је извршни поступак најлошија та-
чка функционисања правног система и да су у наредном периоду по-
требна значајна побољшања. Такође би требало формирати судове за 
спорове мале вредности који би много брже доносили правоснажне 
одлуке. Без обзира што се последњих година улажу значајни напори 
у унапређењу заштите права интелектуалне својине, она је генерално 
и даље на незадовољавајућем нивоу.21 

21 Advancement of the Business Enviroment for Private Sector Development, Roundtables 
CIPE, Beograd, 2008, str. 9-10.
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Принцип фер пословања и трговине, који почива на поверењу корисни-
ка и потрошача од саме државе је дезавуисан, јер је држава управо највећи 
дужник према приватном сектору, којем редовно не сервисира извршене 
услуге, а при том за исте унапред прописује и под претњом санкције захте-
ва плаћање ПДВ и извршавање осталих пореских обавеза, што је не само 
оптерећујуће, већ и бесмислено. Дакле, обезбеђење погодних пословних 
услова и окружења, превасходни је задатак државе. Постизање поверења 
заснива се на поштовању уговора, права, обавеза и одговорности. Држава 
уместо афирмисања и заштите наведених права, те изградње поверења у 
систем, сама учествује у разградњи „здравог“ пословног амбијента. У том 
контексту развој предузетништва и новог приватног сектора у Републици 
Србији, не може бити базиран на промоцији неког прописа, већ на њего-
вој стриктној примени, која се темељи на другачијем систему вредности и 
одговорности.

ЗАКЉУЧАК

Прање новца је са аспекта правне наука, не само комплексно питање, 
већ и  контроверзно питање. Дефиниције које се односе на појам прања 
новца су бројне.  Запажа се, било које појмовно одређење прања новца да 
се узме у обзир, сврха остаје иста, а то је да се смањи или потпуно искључи 
ризик не само од заплене противправно стечене користи, већ и кажња-
вања починилаца за извршена кривична дела.

На планетарном нивоу, прање новца као криминална делатност је јед-
но од најраспрострањенијих кривичних дела. Ово дело одликују, посебно 
изражен степен организације, софистицираност, разноликост начина ње-
говог извођења, његов међународни карактер, уз неспорну чињеницу да се 
највећи број кривичних дела која имају обележја организованог кримина-
ла, извршава са основним мотивом стицања материјалне користи, при чему 
је прање новца дериватан облик криминалитета,односно пратеће дело, као 
завршна фаза криминалног деловања. Прање новца  има  нераскидиве везе 
или боље речено органску повезаност са организованим криминалом , па 
тако чини немерљиву опасност  по  друштво, производећи  широк  спектар 
негативних  повратних

ефеката на економске, политичке и социјалне токове сваке земље. Та 
опасност по друштво заправо се огледа и састоји се у консолидацији еко-
номске моћи  организованог криминала, јер му се омогућава да улази у 
легалну економију. Претња је утолико већа када се узму у обзир поједине 
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процене да се чак трећина новца из светског бизниса односи на прљав но-
вац.

Савремени технолошки системи потиснули су традиционалне финан-
сијске инструменте и условили су стварање нових електронских система 
плаћања, који су надаље подстакли разраду и унапређење појединих обли-
ка испољавања прања новца, што ствара потешкоће свеукупним напорима 
у превенцији и сузбијању ове појаве.

Привреда Републике Србије, од свих земаља бивше СФРЈ , налази се 
у најтежој ситуацији. Таквом стању су допринеле бројне околности, про-
узроковане превасходно: прекидом трговинских веза и губитком тржишта, 
изолацијом услед међународних санкција, последицама међународних 
санкција, последицама погрешне макроекономске политике, кашњењем 
у процесима транзиције и евро-интеграција, а надасве несигурним поли-
тичким и економским амбијентом.

Влада Републике Србије је још 2003. године препознала наведене уз-
роке, те свесна њихових импликација по друштво у целини, одредила је 
главне стратешке циљеве, између осталог, оне који се тичу развоја малих 
и средњих предузећа и предузетништва, као креирани оквир, по узору 
на земље ЕУ, за стварање одрживог, међународно конкурентног и извоз-
но орјентисаног сектора, који може обезбедити економски и друштвени 
бољитак за Републику Србију.

Међутим, показало се да стратегије и правно регулисање одређених 
области и то не само у економском домену, морају поред декларативног 
карактера, имати и јако изражен карактер „спроводљивости“ од нормати-
вног до реалног, тј. стварног и „опипљивог“. Стога, сваки владин пројекат 
који третира проблем предузетништва и уопште привредног сектора, може 
бити предодређен за неуспех уколико истовремено не уважава постојање 
најозбиљнијих претњи развоју ових области , попут: савремених тенден-
ција у начинима прања новца, корупције, споре и компликоване админи-
страције, „шуме“ прописа, отварања тзв. „фантомских“ предузећа, правне 
несигурности, превеликих и непотребних дажбина и др. Србија треба да 
се посвети решавању конкретног давања одговора на ова питања и уопште 
унапређењу привредног амбијента који осигурава предвидљивост и сигур-
ност, уместо свакодневне неизвесности у пословању привредних субјеката.
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SUMMARY 
MONEY LAUNDERING AS AN AFFIRMATION OF 

BARRIERS TO ENTREPRENEURSHIP AND THE 
DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR IN SERBIA

The term «money laundering» originated from the english word «money 
laundering», which means legalization of capital acquired in criminal activities, 
in a variety of financial transactions to disguise the true origin of money and 
other forms of capital market. By essentially following the money laundering is 
a form of crime and organic is inextricably linked to organized crime. Danger 
to the community of money laundering is to consolidate economic power of 
organized crime, because he allows entering into the legal economy. Traditional 
financial instruments are increasingly pushing the use of new technological 
systems and replaced with new electronic payment systems, resulting in 
sophisticated contemporary trends in money laundering. Serbia have recently 
been faced with many economic challenges in the complex process tranzicono-
structural reforms and EU accession. In this context, the development of the 
small and medium enterprises in Serbia, is of great importance not only to adjust 
the national economy modeled on the EU market economy countries, but also 
for sveokupni prosperity of its citizens. At the same time, despite bad business 
climate, widespread occurrence of money laundering is one of the obstacles to 
promotion of entrepreneurship and private sector development in Serbia, as a 
factor that contributes to legal uncertainty in business enterprises.

Keywords: money laundering, enterprise, small and medium 
enterprises, the private sector, business risks, legal uncertainty...
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RESUME

Money laundering as a criminal activity is one of the most common offenses 
on the global level. Money laundering has an unbreakable bond, or rather- the 
organic link with organized crime, so it seems like unmeasurable danger for 
society, producing a wide range of negative effects on economic, political and 
social development on each country. Actual danger to society is reflected in 
consolidating the economic power of organized crime, allowing it to enter the 
legal economy.

Of all the countries of former Yugoslavia, the Republic of Serbia is in 
the worst situation. A number of circumstances have contributed to this 
state, primarily caused by: disruption of trade links and the loss of markets, 
international isolation due to sanctions, the effects of international sanctions, 
the consequences of wrong macroeconomic policies, delays in the transition and 
european integrations, and precarious political and economic environment.

The Serbian government in 2003 identified the reasons above, and awared 
of their implications for society as a whole- determined the main strategic 
objectives, and among others- those which concerns the development of small 
and medium enterprises and entrepreneurship, which has EU countries model, 
to create a sustainable, internationally competitive and export oriented sectors, 
which can provide economic and social prosperity for the Republic of Serbia.

Therefore, any government project that treats the problem of entrepreneurship 
and business sector in general, may be destined for failure unless it recognizes 
the existence of the most serious threats to the development of these areas, 
such as: modern tendencies in the ways of money laundering, corruption, slow 
and cumbersome administration, “forest” of regulations , opening so-called 
“Phantom” companies, legal uncertainty, excessive and unnecessary fees and 
others. Serbia should give answers to these questions and generally improve the 
economic environment which can provide predictability and security, rather 
than uncertainty in everyday business conduct.

Овај рад је примљен 12.03.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 14.03.2012. године.
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године сачиниле План за европски економски опоравак, док 
је у 2011. години донета Дигитална агенда за Европу. У овим 
актима значајно место посвећено је широкопојасним мрежама, 
с обзиром на пораст улоге електронске трговине у пословању. 
Имајући у виду да развој широкопојасних мрежа захтева 
велика улагања, државна помоћ често представља предуслов 
за успешну реализацију пројеката из ове области. С обзиром 
на чињеницу да је државна помоћ a priori недопуштена, у 
складу са одредбама Уговора о функционисању ЕУ, потребно 
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је разјаснити на који начин државе чланице могу да додељују 
помоћ, а да она не буде проглашена инкомпатибилном са 
унутрашњим тржиштем. У том погледу, Европска комисија 
је разјаснила своје ставове у Смерницама о примени правила 
о државној помоћи у односу на брзи развој широкопојасних 
мрежа из 2009. године. 

Кључне речи: право конкуренције, државна помоћ, 
широкопојасне мреже, приватни сектор...

УВОД

Модерни свет карактерише екстремно брз и силовит развој широко-
појасних мрежа (Hencsey, и други 2005, стр. 8.), пре свега интернета. Велике 
могућности које пружају широкопојасне мреже од суштинске су важности 
за развој приватног сектора, нарочито у ери процвата електронске тргови-
не. Глобална потражња за информационим и комуникационим техноло-
гијама представља тржиште вредно две хиљаде милијарди евра, при чему 
само четвртину покривају европске компаније. Такође, Европа заостаје и 
са увођењем широкопојасног интернета, што утиче на њену способност да 
уводи иновације, укључујући и у руралним подручјима, као и на ширење 
знања и дистрибуцију роба и услуга интернетом.3 

То су препознале и институције Европске уније (у даљем тексту: ЕУ), 
које су 2008. године донеле План за европски економски опоравак, ради 
превладавања последица економске кризе, у којем је значајно место пос-
већено широкопојасним мрежама4 Даље, Европска комисија (у даљем 
тексту: Комисија) је у својој богатој пракси у овој области закључила да 
је подршка држава чланица нужна у областима где владају специфичне 
географске, топографске, демографске и економске карактеристике, тако 
да приватни инвеститори немају економски мотив да инвестирају у раз-
вој широкопојасних мрежа. То посебно важи за сеоске средине или слабо 
насељене области, јер су трошкови улагања у ове технологије, нарочито 
интернет нове генерације, изузетно високи. Ипак, одређене студије су по-
казале да доступност интернета и других видова електронских комуни-
кација доноси сразмерно веће добити и повећава свеукупно благостање 
грађана у односу на градске средине (Lehr и др., 2006). Значај развоја ши-

3 European Commission, Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth, Brussels, 2010, стр. 12).

4 Communication from the Commission to the European Council, COM, 2008, 800.



373

СТР.  371-387

рокопојасних мрежа истакнут је и у Дигиталној агенди за Европу (у даљем 
тексту: Дигитална агенда), донетој крајем 2010. године5 Поред тога, истра-
живање Светске банке је показало да повећање пенетрације широкопојас-
них прикључака од 10%, утиче на повећање бруто друштвеног производа 
за 1,3% (Економски институт и др., 2010, стр. 233). 

У редовима који следе биће више речи о корацима које је неопходно 
предузети како би се убрзао развој широкопојасних мрежа, односно под-
стакао настанак новог приватног сектора у Србији. У првом делу рада 
пажња ће бити посвећена широкопојасним мрежама у Европској унији и 
начинима за подстицање њеног развоја, да би се потом направио осврт на 
стање и перспективе широкопојасних мрежа у Републици Србији и њихов 
утицај на развој новог приватног сектора.

ШИРОКОПОЈАСНЕ МРЕЖЕ КАО ТЕМЕЉ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У ЕУ

Инвестиције у широкопојасне мреже посебно доприносе развоју ма-
лих и средњих предузећа, која имају кључну улогу у подстицању економ-
ског раста, како у земљама у развоју тако и у мање развијеним земљама. 
Њихов развој и отварање нових радних места у свету зависи од брзог и 
доступног интернета. Широкопојасни интернет може помоћи тим преду-
зећима да побољшају продуктивност кроз нове услуге и приступ тржиш-
тима, повећају конкурентност на тржишту и слично. Широкопојасне мре-
же нарочито добијају на важности уколико се узме у обзир све већи обим 
електронске трговине у редовном пословању. Према неким проценама, до 
2016. године интернет ће кристити преко три милијарде људи, а предузећа 
која се базирају на интернету рашће девет пута брже од осталих. Поред 
електронске трговине, развој новог приватног сектора зависиће и од низа 
нових могућности за унапређење пословања малих и средњих предузећа. 
То се, пре свега, односи на умрежавање пословница, имплементацију ко-
лаборативних апликација, даљински приступ мобилних корисника, као 
и интеграцију хетерогених телекомуникационих сервиса (говор, подаци, 
видео) у истој мрежи. Предност таквог приступа огледа се у имплемен-
тацији широког спектра нових телекомуникационих сервиса, могућности 
конфигурисања и персонализације сервиса, као и мобилности сервиса 

5 Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The 
European economic and cocial committee of the regions, A Digital Agenda for Europe, 
Brussels, 26.8.2010, COM(2010) 245 final/2.
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(Аћимовић-Распоповић и др., 2010). Проблем за развој новог приватног 
сектора на темељу широкопојасних мрежа представља и чињеница да мала 
и средња предузећа нису у стању да запосле стручњаке за потребе пла-
нирања, изградње и одржавања телекомуникационе мреже, нити да обез-
беде сопствену инфраструктуру преноса за потребе умрежавања географ-
ски удаљених локација (Аћимовић-Распоповић и др., 2010). У Дигиталној 
агенди за Европу истакнута је потреба да се остваре одрживе социјалне 
и економске користи од дигиталног јединственог тржишта, заснованог на 
широкопојасном приступу интернету за све до 2013. године, приступом 
интернет везама брзине од 30 Мb/s и више за све до 2020. године, док би 
најмање 50% европских домаћинстава требало да буде претплаћено на ин-
тернет везе изнад 100Mb/s. Циљеви постављени овим документом су веома 
амбициозни, поготово у погледу приступа широкопојасним мрежама ма-
лим и средњим предузећима.

Имајући у виду да ће широкопојасне мреже представљати окосницу 
пословања у будућем периоду, као и темељ за развој новог приватног сек-
тора, намеће се дилема на који начин поспешити њихов развој, имајући 
на уму да су за остварење тог циља неопходне велике инвестиције. Темељ 
за развој дигиталног пословања, заснованог на широкопојасним мрежа-
ма представљали би регулаторни инструменти, улагања у истраживања 
и развој, али и партнерство са постојећим приватним сектором. На овом 
месту пажња ће се усредсредити првенствено на регулаторне инструменте 
ЕУ, намењене за поспешивање развоја широкопојасних мрежа.

На овом месту биће посвећена пажња актима којима се обезбеђује др-
жавна финансијска и друга подршка развоју ових технологија како би се 
посредно допринело развоју новог приватног сектора. Проблем је у томе 
што је државна помоћ a priori недопуштена у праву конкуренције ЕУ, па 
је неопходно ближе разјаснити у којим ситуацијама ће овај вид помоћи 
бити компатибилан са унутрашњим тржиштем. Потреба за јасним регули-
сањем државне помоћи у области широкопојасних мрежа постала је већа 
када је дошло до технолошког напретка у области интернета, посебно бр-
зих NGA-мрежа. Имајући у виду да су инвестиције у ове мреже изузетно 
велике, као и чињеницу да мала и средња предузећа, по правилу, немају 
расположива средства за инвестиције у ове намене, Комисија је морала да 
предузме одређене кораке у том смислу. То је резултирало кроз Смернице 
о примени правила о државној помоћи у односу на брзи развој широкопојас-
них мрежа из 2009. године6 (у даљем тексту: Смернице). Оне имају за циљ да 

6 (Community Guidelines for the application of State aid rules in relation to rapid 
development of broadband networks, [2009] OJ C 235,
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омогуће бржи развој основних широкопојасних мрежа, подстакну развој 
широкопојасних мрежа нове генерације (NGA мреже) и ојачају свеукупну 
конкуренцију на унутрашњем тржишту. Наравно, државна помоћ у овом 
сектору не мора увек да буде главни ослонац, већ се широкопојасне мреже 
могу посматрати и са аспекта различитих административних и законских 
мера државе којима се жели поспешити њихов развој. 

На пример, држава може различитим актима омогућити свим опера-
торима слободно коришћење постојеће инфраструктурне мреже, што у 
великој мери снижава трошкове које би морали да сносе, ако би је сами 
изградили. Поред тога, држава може да предузме и јавне радове у циљу 
омогућавања развоја ових технологија (као што је копање, изградња ка-
нала и слично), како би помогла развој инфраструктуре за широкопојасне 
мреже (Смернице, т. 59-63). Осим административних процедура, државе 
чланице могу подстаћи развој широкопојасних мрежа и властитим инвес-
тицијама, у складу са принципом приватног инвеститора (market economy 
investor principle). Дакле, уколико би држава директно или индиректно 
инвестирала одређена средства, односно ставила их на располагање од-
ређеној компанији у условима пословања у којима би то исто учинио и 
приватни инвеститор, таква интервенција се не би могла окарактерисати 
као државна помоћ, у смислу члана 107(1) Уговора о функционисању ЕУ (у 
даљем тексту: УФЕУ).  

Поред овога, државе чланице су у пракси често поверавале одређеним 
оператерима обавезу да обезбеде широкопојасну мрежу као вид јавне ус-
луге, односно услуге од општег економског интереса, у смислу члана 106(2) 
УФЕУ. У том погледу, државе чланице могу донети одлуку да компензују 
компанију, за трошкове које је претрпела због тога. Наравно, у оваквим 
случајевима постоји реална опасност да износ компензације буде претеран 
са конкурентског аспекта, што може негативно утицати на трговину међу 
државама чланицама и представљати прикривени облик државне помоћи. 
Уз кумулативно испуњење одређених услова, постављених у одлуци у слу-
чају Altmark7, компензација одобрена по основу вршења поверених услуга 
од општег економског интереса биће изузета од примене норми о државној 
помоћи. Тако, у случају France (Pyrénées)8, Комисија је заузела позитиван 
став у погледу испуњености услова из одлуке у случају Altmark, али је у 

7 О овом случају види: Santamato, S., 2004, стр. 19; Klemperer, P., 2002, стр. 169-189 Case 
C-280/00, Altmark [2003] ECR I-7747. 

8 Commission Decision N 381/04 France, Projet de réseau de telecommunications haut debit 
des Pyrénées-Atlantiques and Commission Decision 382/04 France, Mise en place d’une 
infrastructure haut debit sur le territoire de la region Limousin (DORSAL).
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случају MANs9 поступила другачије, сматравши да финансијска подршка 
усмерена ка развоју Metropolitan Area Networks у одређеним градовима у 
Ирској не представља компензацију, у смислу вршења услуге од општег 
економског интереса. Разлог за такав став је лежао у чињеници да компа-
нија која је требало да врши такве делатности није имала јасно дефинисан 
мандат за тако нешто од стране државе (што је један од услова из случаја 
Altmark), нити је имала било какву обавезу да обезбеди приступ широко-
појасној мрежи и тако повеже грађане и привреду у заосталим регионима 
Ирске.

Комисија је заузела став да у областима где су приватни инвеститори 
већ инвестирали у развој инфраструктуре широкопојасних мрежа, или су 
тренутно у процесу њеног ширења и ако већ пружају одговарајуће услуге 
са адекватном покривеношћу њиховим широкопојасним мрежама, поста-
вљање нове паралелне инфраструктуре за широкопојасне мреже, финан-
сиране из јавних извора, неће бити сматрано услугом од општег економ-
ског интереса у смислу (тада важећег) члана 86(2) Уговора о ЕЗ (Смернице, 
т. 24).

С друге стране, уколико се покаже да приватни инвеститори неће бити 
у позицији да у ближој будућности обезбеде адекватну покривеност ши-
рокопојасном мрежом свих грађана или корисника, остављајући тако зна-
чајан део становништва неповезаним, компензација предузећу за вршење 
услуге од општег економског интереса може бити дата уз испуњење од-
ређених услова. Тако, државе чланице морају да наведу разлоге због чега 
предметна услуга треба бити окарактерисана као услуга од општег еко-
номског интереса и тако разликована од осталих економских активности, 
али и осигурати да вршење поменуте услуге задовољава одређене мини-
малне критеријуме карактеристичне за сваку услугу од општег економског 
интереса и њихову реализацију у пракси. Ти критеријуми подразумевају 
да је држава чланица поверила вршење предметне услуге, као и да је та де-
латност универзалне и обавезујуће природе. Универзалност услуге значи 
да широкопојасна мрежа мора да осигура универзалну повезаност за све 
кориснике у датој области, а обавезујући карактер подразумева да компа-
нија пружалац услуге неће моћи да ускрати приступ инфраструктури на 
основу неког дискреционог права или на дискриминаторски начин (Сме-
рнице, т. 25-26).

9 Commission Decision N 284/05 Ireland, Regional Broadband Programme: Metropolitan 
Area Networks (MANs), phases II and III.
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Имајући у виду либерализацију сектора електронских комуникација, 
широкопојасне мреже, финансиране из јавних извора, треба да буду отво-
рене за конкуренцију. Прописано је да коришћење широкопојасне мреже у 
циљу вршења услуге од општег економског интереса, може бити оправдано 
уколико се обезбеди пасивна, неутрална инфраструктура која је слободна 
за приступ (Смернице, т. 27). То значи да се приступ мрежи мора осигу-
рати свим заинтересованим субјектима и обезбедити универзална покри-
веност на односној територији, без могућности да се пружаоцу услуге од 
општег економског интереса дају нека специјална или ексклузивна права.

Занимљиво је и решење према којем компензација компанији, која 
врши услугу од општег економског интереса, може бити дата само ради по-
кривања трошкова насталих приликом развијања инфраструктуре у неп-
рофитним областима (а не и у профитабилним), али истовремено постоји 
обавеза за операторе ових услуга да развијају инфраструктуру не само у 
непрофитабилним, него и у профитабилним областима. Најзад, компен-
зација мора бити дата кроз један отворен, транспарентан и недискрими-
наторски тендер, чиме би се испунио четврти услов садржан у одлуци у 
случају Altmark. Комисија је оставила државама чланицама да саме одреде 
механизме који ће осигурати да компензација покрије само трошкове пру-
жања услуге у непрофитабилним областима (Смернице, т. 29).

Комисија је настојала да разјасни под којим условима ће додељивање 
државне помоћи бити оправдано, направивши разлику између такоз-
ваних „белих“, „сивих“ и „црних“ области. Под белим областима (white 
areas, превод аутора) подразумевају се области где не постоји било каква 
инфраструктура широкопојасних мрежа, па су у таквим случајевима ин-
ституције Уније благонаклоне кад је реч о додели помоћи у циљу развоја 
пружања услуга на основу ових мрежа (Смернице, т. 40). То је нарочито 
изражено уколико не постоје било какви пословни планови приватних ин-
веститора, усмерени ка развоју широкопојасних мрежа у тим подручјима, 
у неком ближем временском периоду. С обзиром да се ради углавном ради 
о слабо насељеним и неразвијенијим подручјима, државна помоћ пред-
ставља добар начин за превазилажење ових проблема и спречавање даљег 
технолошког заостајања таквих региона.

Кад је реч о такозваној „сивој“ зони, Смернице их дефинишу као обла-
сти где је присутан само један оператор широкопојасне мреже. Присуство 
само једног оператора може да изазове одређене зебње да ли на релевант-
ном тржишту постоји монополски положај који би могао да произведе низ 
негативних последица као што су више цене или слабији квалитет услуга. 
Али, истиче се да подршка државе у оваквим случајевима може да наруши 
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динамику тржишта, па је неопходно извршити детаљну анализу и проце-
ну компатибилности помоћи са заједничким (сада унутрашњим) тржиш-
тем (Смернице, т. 44). Таква подршка државе биће оправдана уколико од-
ређени делови становништва не могу да користе неке или све услуге дате 
широкопојасне мреже или их користе по ценама неповољнијим у односу 
на остале кориснике. То ће доћи до изражаја, ако приватни сектор нема 
подстицај да улаже у развој алтернативне мреже у циљу повећања конку-
ренције. 

Најзад, Смернице се баве и питањем такозваних „црних области“, под 
које подводе области у којима су присутна најмање два или више оператора 
широкопојасне мреже. Логично, уколико на тржишту постоји више опера-
тора широкопојасне мреже који пружају услуге под тржишним условима, 
готово сигурно се може извести закључак да у овој ситуацији државна по-
моћ неће бити потребна нити оправдана. Конкуренција ће учинити своје, 
па ће на тржиште, уколико има подстицаја за тако нешто, ући и други кон-
куренти који ће додатно ојачати кокнуренцију, па стога не постоји било 
каква потреба да држава својим мерама вештачки ствара ново тржишно 
окружење. За разлику од ситуације када се радило о белој или сивој зони, у 
оваквим случајевима ће институције Уније углавном негативно гледати на 
мере помоћи предложене од стране држава чланица. Поред дефинисања 
поменутих зона (беле, сиве и црне), Смернице постављају и услове који се 
морају испунити како би предметна мера помоћи била компатибилна са 
заједничким (односно унутрашњим) тржиштем. Ови услови представљају 
неопходну карактеристику шеме помоћи, која не нарушава конкуренцију 
у неприхватљивом обиму (Papadias, и др., 2009, стр. 21). Дакле, овде се про-
цењује да ли је нотификована мера пропорционална, у смислу да се не до-
дели претерана помоћ привредним субјектима.

Државе чланице морају јасно да идентификују које ће географске об-
ласти бити покривене мером у питању (Смернице, т. 51). Стога, Комисија 
налаже државама чланицама да изврше анализу услова конкуренције на 
тржишту који преовладавају у датој области (на пример, анализа доступ-
не инфарструктуре, асортимана услуга, цена и слично) и спроведу одго-
варајуће консултације са свим субјектима на које се мера помоћи односи, 
ради минимизирања нарушавања конкуренције како са постојећим опе-
раторима, тако и са онима који планирају да инвестирају у развој широко-
појасних мрежа. Састављање оваквих „мапа“ биће, по мишљењу Комисије, 
добар ослонац за дефинисање постојања беле, сиве и црне зоне. 

Даље, помоћ мора бити увек додељена на основу тендера, који је отво-
рен, транспарентан и недискриминаторски, јер се мора омогућити свим 
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потенцијалним инвеститорима да на њему учествују без потешкоћа и фа-
воризовања других понуђача. На овај начин, избегава се да предложена 
мера има селективан карактер, чиме би потпала под примену члана 107(1) 
УФЕУ. У Смерницама се сугерише и да ће приоритетан положај имати по-
нуђач који затражи најнижи износ државне помоћи, па држава чланица 
мора унапред да предвиди критеријуме по којима ће се одредити вредност 
сваког квалитативног чиниоца који се узима у обзир на тендеру (Смерни-
це, т. 51).

Државе чланице, приликом додељивања помоћи, не смеју да фаво-
ризују ниједно технолошко решење или мрежну платформу, изузев уко-
лико постоји објективно оправдање за тако нешто (Смернице, т. 51). На 
овај начин се желело омогућити понуђачима да сами предложе технолош-
ко решење уз помоћ којег ће пружати услугу (жичне/бежичне, сателитске 
или технологије на бази мобилне телефоније), било да користе само једну, 
или комбинацију више њих. Може се закључити да ће институције Уније 
у ретким ситуацијама прогласити предложену помоћ компатибилном са 
унутрашњим тржиштем, јер фаворизовање једног технолошког решења на 
уштрб других може изразито негативно утицати на конкуренцију и успо-
рити свеукупан техничко-технолошки развој. 

Предвиђа се и да државе чланице треба да охрабре понуђаче да користе 
већ постојећу инфраструктуру, како би се избегло гомилање и дуплирање 
ресурса, што посебно долази до изражаја уколико се узму у обзир високи 
трошкови у овом сектору. Ипак, признаје се да постоји опасност од злоу-
потребе од стране њиховог тренутног корисника, који би тај положај могао 
искористити за утицај на будуће операторе, па се морају предвидети меха-
низми у циљу јачања конкуренције, у погледу инфраструктуре и ресурса 
(Смернице, т. 51).

Кад је реч о цени за пружање услуга широкопојасних мрежа, треба ис-
таћи да оне не смеју бити претеране (или предаторске), већ се услуге мо-
рају пружати по ценама које су сличне (ако не и једнаке) са ценама које 
преовлађују у несубвенционисаним областима земље или Уније или, у од-
суству таквих цена, по ценама које су одобрене од стране националног тела 
за односно тржиште и услуге (benchmarking price exercise). Ови критерију-
ми за одређивање цена морају бити познати унапред и јасно истакнути у 
тендерској документацији (Смернице, т. 51). Превисоке цене несумњиво би 
се негативно одразиле на постојећи приватни сектор, или би у, у великој 
мери, онемогућиле формирање новог.
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Последњи део Смерница посвећен је државној помоћи за NGA мреже, 
будући да оне у технолошком смислу представљају будућност, када гово-
римо о сектору широкопојасних мрежа. То су мреже које су засноване на 
принципу оптичких или унапређених кабловских мрежа и које предста-
вљају својеврсну замену за постојеће широкопојасне или кабловске мреже. 
Ипак, без обзира на сва техничка преимућства ових технологија, једна од 
њихових основних мана представљају изузетно високи трошкови за развој 
и одржавање/унапређивање. Стога ће за приватне инвеститоре та чиње-
ница често представљати непремостиву препреку. То може да доведе до 
заостајања не само слабо насељених области, као у случају „стандардних“ 
широкопојасних мрежа, већ и оних развијених и густо насељених, какве 
су градске средине. Имајући ово у виду, може се закључити да ће државна 
помоћ у циљу развоја ових мрежа нове генерације представљати корисно 
средство, али то ће важити за области у којима, услед високих трошкова и 
других неповољних индикатора, приватни инвеститори не налазе економ-
ски интерес да инвестирају, или такве инвестиције планирају тек у некој 
даљој будућности.

Комисија ће, приликом процене компатибилности помоћи са унутра-
шњим тржиштем, као и у случају стандардних широкопојасних мрежа 
применити балансирни тест. Кад се ради о NGA мрежама, постоје одређе-
не специфичности.

Пре свега, биће допуштене мере државне помоћи за развој NGA мрежа 
у областима где не постоји неопходна инфраструктура за њихов развој или 
где приватни капитал нема интереса  за инвестиције у том правцу. Специ-
фичност је у томе што, уколико у датој белој зони већ постоји једна стан-
дардна (дакле, не NGA) широкопојасна мрежа, државе чланице имају оба-
везу да докажу да услуге, које се пружају преко постојеће широкопојасне 
мреже, не задовољавају потребе грађана и привреде, као и да не постоје 
нека друга средства којим би се постигли зацртани циљеви, уз мањи сте-
пен нарушавања конкуренције (Смернице, т. 73).

У погледу сиве NGA зоне, односно зоне у којој већ постоји једна NGA 
мрежа или ће бити развијена у предстојеће три године, односно где не 
постоје планови других приватних инвеститора да улажу у ове сврхе у 
истом временском периоду, Комисија ће приликом процене компатибил-
ности предложене мере државне помоћи, посебно обратити пажњу на то да 
ли свеукупни тржишни услови нису адекватни у погледу цене услуга ових 
мрежа, видова понуђених услуга грађанима или пословном свету, као и на 
чињеницу да ли постоји потражња за новим услугама које се не би могле 
задовољити постојећом NGA мрежом. Друго, водиће се рачуна и о томе 
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да ли ефективни приступ мрежи, у одсуству било какаве регулативе од 
стране одговарајућег националног тела, није понуђен трећим лицима или 
је понуђен под условима који нису погодни за ефективну конкуренцију. 
Треће, разматраће се да ли је постојећа NGA мрежа изграђена на основу 
привилегованог приступа или коришћења канала (ducts, превод аутора), у 
односу на друге операторе. Најзад, четврто, Комисија ће процењивати да 
ли предузете мере од стране националног органа државе чланице нису у 
стању да превазиђу постојеће проблеме у овом сектору (Смернице, т. 75). 
Као и у претходној ситуацији, тако ће и овде државе чланице имати обаве-
зу да докажу да постојање или планирање изградње NGA мреже неће бити 
довољно да задовољи све потребе грађана и привреде у датој области и да 
за постизање зацртаних циљева не постоје друге, конкурентски гледано, 
мање неповољне солуције. Дакле, може се закључити да ће Комисија мора-
ти, кад су у питању сиве NGA зоне, да спроведе много сложенију анализу 
него у случају белих NGA зона.

Потом, Комисија је у погледу компатибилности државне помоћи зау-
зела изразито негативан став кад су у питању црне NGA зоне, будући да 
би интервенција државе у области у којој већ постоји више од једне NGA 
мреже, или где приватни инвеститори већ предузимају одређене кораке 
у том правцу, озбиљно нарушила конкуренцију. То значи да институције 
Уније не желе да допусте државама чланицама да вештачким путем ства-
рају пословно окружење или јачају конкуренцију. Овакав став оснажен 
је и мишљењем Комисије да у традиционалним црним зонама два или 
више постојећих (конкурентских) оператора имају подстицај да унапреде 
постојеће стандардне широкопојасне мреже и „конвертују“ их у нове, NGA 
мреже, па је стога државна интервенција у њима потпуно непотребна. 
Међутим, државе чланице могу да доведу у питање потоњу тврдњу (Смер-
нице, т. 78).

Комисија је поставила неколицину додатних услова који морају да се 
испуне у погледу NGA мрежа, како би државна помоћ у овом сектору била 
оправдан и одговарајући инструмент Дакле, поред услова постављених у 
односу на стандардне широкопојасне мреже, потребно је да корисник по-
моћи обезбеди трећим странама приступ на велико у периоду од најмање 
седам година. Циљ оваквог решења је да се постојећим ADSL операторима 
омогући да њихови корисници пређу на коришћење NGA мреже и боље 
планирају своје пословне операције у циљу развоја ових мрежа. Следећи 
услов је да државе чланице изврше консултације са националним регу-
латорним телом, што има за циљ да се обезбеди приступ широкопојасној 
мрежи под сличним условима на свим релевантним тржиштима. Најзад, 
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последњи додатни услов подразумева ефективан и пун (невезан) приступ 
(effective and full unbundling access, превод аутора) инфраструктури мре-
же каквог год она била типа, чиме се жели додатно ојачати конкуренција 
(Смернице, т. 79).

Дакле, институције Уније су препознале важност широкопојасних 
мрежа за развој приватног сектора, с обзиром да ће у будућем периоду раз-
вој привреде бити немогућ без великих инвестиција у широкопојасне мре-
же брзог протока. Томе у прилог говори и богата пракса која је настала за 
релативно кратко време и која је већ „изнедрила“ одређене ставове у погле-
ду могућих спорних ситуација. Наравно, државна финансијска подршка 
мора бити у складу са одредбама УФЕУ о државној помоћи. Ипак, остаје 
чињеница да ће доста зависити од процене Комисије да ли је у сваком поје-
диначном случају предметна државна помоћ компатибилна са унутра-
шњим тржиштем, што посебно долази до изражаја уколико се осврнемо 
на вртоглаво брз развој информационих технологија и појаве мрежа нове 
генерације. Сва ова технолошка унапређења захтеваће и повећану струч-
ност Комисије како би се у сваком појединачном случају донеле исправне 
одлуке. 

ШИРОКОПОЈАСНЕ МРЕЖЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – СТАЊЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РАЗВОЈ НОВОГ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА

Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 
2020. године (у даљем тексту: Стратегија) предвиђа постојање отвореног 
широкопојасног приступа, ради омогућавања слободне конкуренције не-
зависних испоручиоца услуга, које се остварују преко широкопојасног 
приступа, а који немају сопствену приступну инфраструктуру. Циљ раз-
воја широкопојасног приступа је да цене и услови приступа интернету у 
Републици Србији буду блиски просеку ЕУ за све брзине протока (Стра-
тегија, стр. 6). Посебно се апострофира важност увођења информационих 
технологија у пословање малих и средњих предузећа, чиме би се допри-
нело повећању конкурентности националне економије. У Стратегији се 
истиче да мала и средња предузећа у Републици Србији значајно заостају 
за предузећима у већини чланица ЕУ, у области електронског пословања 
и коришћења интернета (Стратегија, стр. 19). Притом, једна од кључних 
активности за подршку увођења електронског пословања и електронске 
трговине у мала и средња предузећа представља субвенционисање и кре-
дитирање (Стратегија, стр. 20). 
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Кад је реч о степену развијености широкопојасне мреже у Србији, по-
даци Републичког завода за статистику из 2011. године показују да 52,1% 
домаћинстава поседује рачунар, док је код предузећа тај проценат 98,1%. 
Потом, у погледу употребе рачунара, свега 31% домаћинстава има широ-
копојасну (broadband) интернет конекцију, што је повећање за 3,4% у од-
носу на 2010. годину, односно 8,1% у односу на 2009. годину (Републички 
завод за статистику, 2011., стр. 5, 12). Међутим, у Србији је присутан вели-
ки дигитални „јаз“ између различитих делова земље. Тако, заступљеност 
broadband интернет конекције домаћинстава у урбаном делу Републике 
Србије износи 41,2%, наспрам 16,4% у руралном делу (Републички завод за 
статистику, 2011, стр. 5). За разлику од домаћинстава, ситуација је далеко 
боља када говоримо о предузећима. У том погледу, 97,2% предузећа посе-
дује интернет прикључак, што је за 0,4% више у односу на 2010. годину, од-
носно 2,7% више у односу на 2009. годину. Истовремено, у погледу типова 
конекције, од укупног броја предузећа која поседују интернет прикључак, 
DSL има 75,2% предузећа, кабловски интернет 23,6% предузећа, док модем-
ску конекцију има свега 4,9% предузећа (Републички завод за статистику, 
2011, стр. 14).

Наравно, за процену развијености широкопојасне мреже у Србији нису 
довољни само подаци о коришћењу интернета, већ је неопходно узети у 
обзир и питање капацитета. У том смислу, Стратегијом је одређено да ми-
нималан проток за широкопојасни приступ треба да буде 4Mb/s за фиксну 
мрежу, односно 512 Кb/s у случају мобилног интернета (Стратегија, стр. 
6). Уколико се изврши поређење са земљама ЕУ, приметан је велики тех-
нолошки заостатак. То потврђује Дигитална агенда, у којој је наведено да 
до 2020. године сви Европљани треба да имају приступ интернету по бр-
зинама већим од 30 Mb/s и да најмање 50% европских домаћинстава имају 
могућност протока изнад 100 Mb/s. Зацртани минимум од свега 4Mb/s за 
фиксну мрежу делује прилично скромно. Имајући у виду приближавање 
Србије ЕУ, биће неопходно извршити хармонизацију са циљевима поста-
вљеним у Дигиталној агенди. Ти циљеви ће се веома тешко достићи без 
великих инвестиција у развој широкопојасних мрежа. Примера ради, ЕУ 
ће за ове намене издвојити чак 250 милијарди евра (Дигитална агенда, стр. 
19). Тако обимни инвестициони подухвати не могу бити реализовани од 
стране предузећа, без државне финансијске подршке. Због тога је покрену-
та иницијатива за изградњу Националне широкопојасне мреже, којом би 
се омогућио широкопојасни приступ на целој територији Србије. За поста-
вљање ове мреже, брзине веће од 30 Mb/s, неопходно је користити каблове 
са металним проводницима, што захтева значајне финансијске издатке. 
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Дакле, уколико се жели подстаћи развој широкопојасних мрежа и са-
мим тим новог приватног сектора, неопходно је доделити државну помоћ 
предузећима за ове намене, али и ефикасније искористити већ постојеће ка-
пацитете. Основана је и Национална комисија за широкопојасни приступ 
и дигитални развој. Стога, Република Србија мора да препозна значај ши-
рокопојасних мрежа и примени европска искуства у овој области, како би 
достигла степен технолошке развијености широкопојасних мрежа у Унији 
и тако додатно подстакла развој новог приватног сектора.

ЗАКЉУЧАК

Развој новог приватног сектора изискује велика улагања у постојеће 
капацитете широкопојасних мрежа, као и у изградњу мрежа нове генера-
ције. То не треба да чуди, ако се узме у обзир чињеница да ће у будућ-
ности електронска трговина и банкарство имати све већи удео у укупном 
пословању, не само у оквирима пословног света, већ и на нивоу појединца. 
Стога, развој новог приватног сектора зависиће и од нових могућности 
за унапређење пословања малих и средњих предузећа. То подразумева 
умрежавање пословница, имплементацију колаборативних апликација, 
даљински приступ мобилних корисника, али и интеграцију хетерогених 
телекомуникационих сервиса (говор, подаци, видео) у истој мрежи. Про-
блем за развој новог приватног сектора на темељу широкопојасних мрежа 
представља и чињеница да мала и средња предузећа немају могућност да 
запосле стручњаке за потребе планирања, изградње и одржавања телеко-
муникационе мреже, нити да обезбеде сопствену инфраструктуру преноса 
за потребе умрежавања географски удаљених локација. Стога, неопходно 
је предузети низ мера усмерених ка развоју широкопојасних мрежа. Легис-
лативне мере су без сумње једне од најзначајнијих, нарочито у погледу фи-
нансијских и других подстицаја државе ка развоју широкопојасних мрежа 
и, посредно, малих и средњих предузећа.

Широкопојасним мрежама је посвећена велика пажња од стране ин-
ституција Уније. То не треба да чуди, јер се јасно препознао велики зна-
чај ових технологија и њихов позитиван ефекат на развој новог приватног 
сектора. Томе у прилог говори и веома богата пракса која је настала за ре-
лативно кратко време и која је већ „изнедрила“ одређене ставове у погледу 
могућих спорних ситуација. Пракса ЕУ може бити од великог значаја за 
Републику Србију, у којој се све више инвестира у развој широкопојасних 
мрежа. Ипак, то је још увек недовољно. Томе у прилог говори чињеница да 
широкопојасна мрежа у Србији има вишеструко мањи проток у односу на 
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ЕУ, као и изражен технолошки „јаз“ између градских и руралних средина. 
Узимајући у обзир све већу улогу електронске трговине у пословању, по-
ставља се питање колико ће развој новог приватног сектора у Србији бити 
могућ, уколико се под хитно не изврше корените промене у овој области.

Дакле, узимајући у обзир велике приходе који се могу остварити по ос-
нову развоја широкопојасних мрежа, неопходно је повећати инвестиције 
у овој области. С обзиром да приватни сектор, нарочито мала и средња 
предузећа, немају довољно финансијских средстава за инвестиције у овој 
области, чини се да један од излаза представља државна помоћ. Ипак, хар-
монизација прописа Републике Србије са правом ЕУ подразумеваће по-
штовање одредаба УФЕУ о државној помоћи, па ће искуства Комисије бити 
драгоцена у практичном поступању наших надлежних органа.

SUMMARY 
BROADBAND NETWORKS AS A BASIS FOR PRIVATE 
SECTOR DEVELOPMENT IN THE EU-ROADMAP FOR 

THE REPUBLIC OF SERBIA

Broadband networks are the basis for the development of economies of 
EU member states and new private sector. EU institutions are in late 2008 
produced a plan for European economic recovery, while in 2011 adopted the 
digital agenda for Europe. In these regulations a significant place is devoted to 
broadband networks, due to the increase in the role of electronic commerce in 
business. Bearing in mind that the development of broadband networks requires 
huge investment, government support is often a prerequisite for successful 
implementation of projects in this area. Given the fact that the state aid is a priori 
inadmissible, in accordance with the provisions of the TFEU, it is necessary to 
clarify how Member States can grant aid, so as not to be declared incompatible 
with the internal market. In this regard, the Commission clarified its views in 
the Guidelines on the application of the rules on state aid in relation to the rapid 
development of broadband networks in 2009.

Key words: competition law, state aid, broadband, the private sector...
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RESUME

Broadband connectivity is a key element for development, adaptation and use 
of information and communication technologies in national economies. Bearing 
in mind that the development of broadband networks requires large investments, 
state aid is often a necessary precondition for the successful implementation 
of projects in this area. The need for a clear regulation of state support in the 
field of broadband networks become larger when there was a technological 
advancement in the field of Internet, especially when it comes to developing 
very fast NGA networks. Given the fact that the government help a priori 
inadmissible in accordance with the provisions of the Treaty on the functioning 
of the EU, it took closer to clarify how Member States can be assigned to help 
and that she be declared incompatible with the internal market. Therefore, the 
Commission shall clarify their views in the Guidelines on the application of the 
rules on state aid in relation to the rapid development of broadband networks in 
2009. In Republic of Serbia, broadband networks are less developed compared 
to the EU. In addition, Serbia has a large digital “gap” between different parts of 
the country. Also, the defined minimum flow of all broadband 4Mb/s for fixed 
network seems quite modest. Bearing in mind the EU accession of Serbia, it will 
be necessary to harmonize with the goals set with Digital Agenda. These goals 
will be very difficult to achieve without major investments in the development of 
broadband networks. So, if we want to encourage the development of broadband 
networks, and therefore the new private sector, it is necessary to allocate state 
aid to enterprises for these purposes, but also efficiently utilize existing capacity. 
Therefore, the Commission’s experience will be invaluable in the practical 
treatment of our authorities. 

Овај рад је примљен 06.03.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.





ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
B U S I N E S S  E C O N O M I C S

Година VI
Број IОригинални научни рад

с тр. 389 - 408

УДК: 316.614

др Раденко Марић, доцент1

Универзитет Едуконс, Сремска Каменица – Нови Сад,
Факултет пословне економије

МсЦ Јелена Грујић,2 
Универзитет Едуконс, Сремска Каменица – Нови Сад
Факултет за услужни бизнис
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САЖЕТАК: Социјализација је природан наставак 
процеса селекције и избора кандидата. Овим процесом се 
новозапослени уводи у посао, упознаје са новом средином,  
правилима рада, комуницирања и понашања у компанији, а 
менаџмент компаније стиче потпунију представа о његовом 
знању, умећу и другим потенцијалима. Циљ истраживања јесте 
да укаже на основне фазе успешног процеса социјализације, 
чију основу представља ефикасна комуникација менаџмента 
компаније са новоизабраним кандидатима. Од успешног 
комуницирања, као и поштовања процедуре и фаза 
социјализације зависи продуктивност нових радника, 
односно увећање „хуманог капитала“ сваке компаније.
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организационо понашање...
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УВОД

Иако је краткотрајан, процес социјализације захтева извесно време. 
Социјализација отпочиње још у фази селекције, јер се у њој кандидати 
упознају са многим појединостима везаним за организацију и њено посло-
вање, услове рада, садржаје организационе културе, развојне планове, ко-
муницирање и слично. Ипак, најзначајнији ефекти социјализације оства-
рују се након заснивања радног односа и ступања на посао.

Процес социјализације омогућава да компанија задовољи своје пот-
ребе за продуктивним радницима, док у исто време омогућава новоза-
посленима да задовоље своје потребе. Персонално одељење треба да по-
могне запосленима у постизању њихових личних циљева, барем док ти 
циљеви не повећају допринос компанији.

Слика 1. Процес социјализације

 1

Слика 1.  Процес социјализације 
  
 

 
 

 
 
 Слика приказује процес социјализације као сусрет културе и вредности 
компаније, са једне стране и личности појединца, са друге. Процес се спроводи кроз 
формалне или неформалне методе комуницирања, а суштина је да се култура и 
вредности компаније пренесу на нове чланове. 
 
  Процес социјализације за сваког члана компаније траје непрекидно, од момента 
уласка у организацију, па све док не напусти организацију, без обзира колико времена 
проводи у њој. 
 
  Пажљиво и детаљно разрађен ефикасан програм социјализације обухвата 
следеће етапе (Зимањи и др, 2005, стр. 141): 
 

1. Селекција нових чланова - ова етапа обухвата стандардне процедуре у 
трагању за специфичним карактерним цртама личности нових кадрова, то 
подразумева континуирано комуницирање са кадровима како би се 
омогућио и открио њихов највећи учинак. 

1.2.Распоређивање радника на посао - то је корак у ком се врши упознавање 
нових кадрова са нормама и вредностима компаније. 

1.3.Овладавање послом - то је процес стицања рутине на послу у току рада, као 
и пажљива и екстензивна обука која је, такође, прецизно утврђена 
програмом социјализације. 

1.4.Мерење и награђивањнфе учинка. 
1.5.Идентификација  са   вредностима   компаније  -  приближавање   радника   

најважнијим вредностима компаније. 
1.6.Јачање „фолклора и прича" - препричавање догађаја који су интересантни и 

важни са становишта културе компаније. 
1.7.Препознавање и промоција - запослени који добро раде представљају се као 

модели, тј. узори за остале запослене, као и за нове раднике. 
  
 
 СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 

 
 Будући учинак готово свих нових радника зависи од тога колико успешно 
савладају нове процедуре, вештине и операције у вези са новим радним местом. Нови 
запослени морају да стекну основна знања о политици, пракси и процедурама које важе 
у новој компанији, како би знали да обаве свој радни задатак у сагласности са важећом 

Култура и вредност 
компаније 

Личност 
појединца 

ПРОЦЕС 
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

Formatted: Bullets and Numbering

Слика приказује процес социјализације као сусрет културе и вред-
ности компаније, са једне стране и личности појединца, са друге. Процес 
се спроводи кроз формалне или неформалне методе комуницирања, а 
суштина је да се култура и вредности компаније пренесу на нове чланове.

Процес социјализације за сваког члана компаније траје непрекидно, од 
момента уласка у организацију, па све док не напусти организацију, без 
обзира колико времена проводи у њој.

Пажљиво и детаљно разрађен ефикасан програм социјализације обух-
вата следеће етапе (Зимањи и др, 2005, стр. 141):

1. Селекција нових чланова - ова етапа обухвата стандардне процеду-
ре у трагању за специфичним карактерним цртама личности нових 
кадрова, то подразумева континуирано комуницирање са кадро-
вима како би се омогућио и открио њихов највећи учинак.
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2. Распоређивање радника на посао - то је корак у ком се врши упозна-
вање нових кадрова са нормама и вредностима компаније.

3. Овладавање послом - то је процес стицања рутине на послу у току 
рада, као и пажљива и екстензивна обука која је, такође, прецизно 
утврђена програмом социјализације.

4. Мерење и награђивање учинка.

5. Идентификација  са   вредностима   компаније  -  приближавање   
радника   најважнијим вредностима компаније.

6. Јачање „фолклора и прича» - препричавање догађаја који су инте-
ресантни и важни са становишта културе компаније.

7. Препознавање и промоција - запослени који добро раде представљају 
се као модели, тј. узори за остале запослене, као и за нове раднике.

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Будући учинак готово свих нових радника зависи од тога колико ус-
пешно савладају нове процедуре, вештине и операције у вези са новим 
радним местом. Нови запослени морају да стекну основна знања о поли-
тици, пракси и процедурама које важе у новој компанији, како би знали 
да обаве свој радни задатак у сагласности са важећом политиком, праксом 
и процедурама. Другим речима, брзина и лакоћа којима појединци стичу 
знање о стварима у компанијама у којима однедавно раде, битни су како са 
становишта појединца, тако и са становишта компаније.

Социјализација се формално може дефинисати као процес током којег 
се појединци трансформишу од аутсајдера до ангажованих и ефикасних 
чланова компаније. На неки начин, може се сматрати да се каријера састоји 
од читавог низа случајева социјализације кроз које појединац пролази 
када пређе у нову организацију или на нов положај у компанији у којој већ 
ради. Према томе, да би се разумела каријера важно је схватити концепт 
социјализације.
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ФАЗЕ У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Корисно је процес организационе социјализације посматрати као кон-
тинуирани процес - процес који почиње заснивањем радног односа и траје 
недељама или месецима пошто појединац почне да ради. Процес се може 
поделити у три основна периода које је описао Фелдман као фазе упозна-
вања, пробоја и прилагођавања.

Слика 2. Три фазе социјализације

 2

политиком, праксом и процедурама. Другим речима, брзина и лакоћа којима појединци 
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 Антиципативна социјализација (упознавање) 
 
 Људи често имају претпоставке, односно убеђења о томе каква ће нека 
компанија бити чак пре него што почну у њој да раде - ова тенденција се назива 
антиципативна социјализација. Антиципирана убеђења о некој компанији заснивају се 
на неколико извора информација. Прво, то су запослени који већ раде у тим 
компанијама који могу испричати све о свом искуству чиме ће снажно утицати на 
перцепције и очекивања као новог регрута. Друго, појединци често прикупљају 
информације о компанијама из различитих формалних извора, као сто су чланци у 
професионалним часописима, магазинима и новинама. као и годишњи извештаји 
компаније о пословању. Нажалост, оба ова извора информација могу бити 
необјективна. На пример, позитивне изјаве запослених могу бити мотивисане жељом 
да се рационализује лоша ситуација, тако што ће је описати као добру. Слично томе, 

Прилагођавање 

Пробој 

 
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Упознавањe 

Антиципативна социјализација (упознавање)

Људи често имају претпоставке, односно убеђења о томе каква ће нека 
компанија бити чак пре него што почну у њој да раде - ова тенденција се 
назива антиципативна социјализација. Антиципирана убеђења о некој 
компанији заснивају се на неколико извора информација. Прво, то су за-
послени који већ раде у тим компанијама који могу испричати све о свом 
искуству чиме ће снажно утицати на перцепције и очекивања као новог 
регрута. Друго, појединци често прикупљају информације о компанијама 
из различитих формалних извора, као сто су чланци у професионалним 
часописима, магазинима и новинама. као и годишњи извештаји компаније 
о пословању. Нажалост, оба ова извора информација могу бити необјек-
тивна. На пример, позитивне изјаве запослених могу бити мотивисане 
жељом да се рационализује лоша ситуација, тако што ће је описати као 
добру. Слично томе, новински извештаји о организационим активностима 
често су сензационалистичке приче о крајње позитивним (нпр., рекордне 
зараде) или негативним вестима (нпр., кршења правних и моралних стан-
дарда). 
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Да би се избегле негативне реакције радника када се суоче са непријат-
ним аспектима новог посла, неки компанијски службеници кандидатима 
дају веома прецизне описе - позитивне и негативне информације о послу 
који ће радити и о компанији у коју долазе и то се назива реални опис посла.

Све је више доказа да људи који добију реалан опис посла касније по-
казују већи степен задовољства и мањи степен флуктуације него они који 
добијају сјајне, али често нереалне информације о компанијама. Радници 
који добију реалне податке о послу по правилу су задовољнији и постоји 
мања вероватноћа да ће напустити посао, него они који су добили мање 
реалистички приказ. Будући да су им очекивања много реалнија, радници 
неће олако давати отказ када се суоче са негативним условима. Због тога 
је битно да службеници потенцијалним радницима не дају само инфор-
мације о многобројним предностима које пружа рад у њиховој компанији, 
већ да ове информације допуне реалнијом сликом о томе како се живи и 
ради у компанији. Ако се даје само позитивна слика, то ће касније бити 
узрок разочарања.

Регрутација и селекција

Регрутација је процес привлачења квалификованих кандидата у таквом 
броју који ће компанији омогућити да изабере оне најбоље за попуњавање 
упражњених радних места. Може се дефинисати и као било која активност 
коју компанија спроводи са примарним циљем да идентификује и привуче 
потенцијалне запослене (Barber, 1998, стр. 26)

Регрутација је процес којим се утиче на (Barber, 1998, стр. 27):

1. Број људи који ће се пријавити за упражњена радна места,

2. Тип људи који ће се пријавити и,

3. Вероватноћу да ће пријављени кандидати и прихватити посао ако 
им се понуди.

Регрутација је двосмеран процес - партнери су компанија и кандидати, 
и обе стране имају избор. То значи да се приликом регрутације нових кан-
дидата мора водити рачуна и о потребама потенцијалних кандидата како 
се процес не би завршио само на привлачењу, већ и дугорочном задржа-
вању квалитетних кандидата у компанији.
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Циљеви компаније која регрутује потенцијалне кандидате и самих 
кандидата који траже посао могу, и често су, у супротности, јер и једна и 
друга страна настоје да представе само своје јаке стране и прикрију евен-
туалне слабости. С друге стране, послодавци морају имати у виду чињени-
цу да данас кандидати не очекују од послодавца само добру зараду и добре 
радне услове, већ и да им обезбеди повољне услове за развој каријере и на-
предовање, добру радну атмосферу, добре и пријатне колеге, поштовање од 
стране надређених руководилаца, интересантан и изазован посао, услове 
за баланс између посла и приватног живота и сл.

Након регрутације приступа се селекцији која представља процес у 
којем се врши избор између расположивих кандидата за одређен посао и 
доноси одлука о њиховом запошљавању, односно одбијању. Процес селек-
ције подразумева да се прво одреде карактеристике потребне за ефикасно 
обављање конкретног посла (добијене на бази анализе посла), а да се за-
тим сваки од кандидата оцени према томе у којој мери испуњава захтеване 
карактеристике. На основу резултата тестова и утисака током интервјуа, 
те комуникације менаџмента компаније са кандидатима, менаџери доносе 
одлуку о томе кога ће запослити на конкретном радном месту. 

Основни принципи на којима се базира селекција су (Ковачевић и др., 
2000, стр. 268):

•	 Људи се међусобно разликују у погледу многих особина,
•	 Различити послови захтевају различите особине или различите 

комбинације особина,
•	 Разлике између људи могуће је уочити и мерити, као што је могуће 

мерити и захтеве различитих радних места,
•	 Постоји међузависност између особина људи (предиктора) и  

успешности у обављању посла (критеријума),
•	 Однос између предиктора и критеријума могуће је нумерички  

исказати.

У процесу селекције као предиктори се користе разне врсте тестова. 
Тест се прилагођава критеријуму, јер је предвиђање нечијег понашања 
утолико тачније уколико је већа корелација између предиктора (теста) и 
критеријума (захтева, односно успеха на конкретном послу).

Процес селекције се одвија у четири основна корака (Ковачевић и др., 
2000, стр. 269):
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•	 Процена тражње за кандидатима ради дефинисања критеријума 
селекције,

•	 Дефинисање профила личности, како би се одредили предиктори,
•	 Избор метода селекције,
•	 Синтеза прикупљених информација и доношење одлуке о избору 

кандидата.

Завршетак процеса селекције је ствар одлуке изабраног кандидата – 
хоће ли или не прихватити понуду за посао. Ако изабрани кандидат при-
хвати понуду, на послодавцу је да новопримљеног кандидата социјализује, 
односно упозна са компанијом и обучи за посао који ће обављати.

Суочавање (пробој)

Друга важна фаза организационе социјализације почиње када поједин-
ци заиста преузму нове дужности. Током ове фазе, запослени се суочавају 
са више кључних задатака. Прво, морају да савладају вештине потребне за 
нови посао. Друго, морају се упознати са праксом и процедурама нове ком-
паније, са начином на који се ради, са културом компаније, заједничким 
ставовима, вредностима и очекивањима постојећих чланова компаније. 
Треће, нови чланови компаније морају успоставити добру комуникацију и 
добре друштвене односе са другима. Они се морају упознати са људима, а 
такође их ти људи морају прихватити. У овој фази суочавања спроводе се 
следећи формални програми социјализације. 

Орјентација

Истраживања везана за професионалну оријентацију усмерена су на 
изучавање индивидуалних и друштвених фактора који детерминишу пре-
ференцију одређеног занимања, откривање склоности и интереса и усме-
равање појединца ка најуспешнијем занимању. С обзиром да су се истра-
живања кретала у два правца, појављују се два приступа; први, који истиче 
значај познавања карактеристика људи и занимања и други, који је усме-
рен на развој човека у току живота, а посебно професионални развој. Први 
приступ полази од структуралних теорија, а други од развојних теорија 
личности.
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За структуралне (психодинамичке) теорије значајна је веза између ин-
дивидуалних склоности, интереса и личних особина индивидуе и разли-
читих захтева појединих занимања. Структуралне теорије полазе од схва-
тања да се професионални интереси развијају само у периоду детињства и 
младости, тако да се процес професионалне оријентације завршава опре-
дељењем за одређену професију.

Према развојним теоријама, развој се остварује континуираним доно-
шењем одлука везаних за сопствено напредовање, а на основу оствареног 
професионалног развоја и низа претходно донетих професионалних од-
лука.

Можемо рећи да се професионална оријентација дефинише као сис-
тематска, континуирана, стручно организована специфична помоћ за-
посленима у планирању, остваривању и праћењу њиховог целокупног 
професионалног развоја, прилагођено њиховим психосоцијалним карак-
теристикама. После запошљавања радника, компанија започиње формал-
ни програм оријентације. Без обзира на тип компаније, оријентација би 
обично требала да се обавља на два посебна нивоа (Byars и др., 1997, стр. 
212):

•	 на нивоу компаније као целине - укључује питања која су од значаја 
и интереса за све запослене,

•	 на нивоу одељења - односи се на питања која су јединствена за запо-
слене у одређеним одељењима и њихове задатке.

ОРИЈЕНТАЦИЈА НА НИВОУ КОМПАНИЈЕ КАО ЦЕЛИНЕ

Овај тип оријентације треба, пре свега, да се фокусира на потребе ком-
паније и потребе запосленог. Генерално, компанија тежи стварању профи-
та, пружању добре услуге клијентима, задовољавању потреба запослених, 
благостању и социјалној одговорности. Са друге стране, запослени су ге-
нерално више заитересовани за зараду, бенефиције и специфичне услуге 
запошљавања. Добра равнотежа између потреба компаније и новозапосле-
ног је неопходна како би програм оријентације обезбедио позитивне ре-
зултате.

Програм оријентације на нивоу компаније најчешће покрива следеће 
теме (Byars и др., 1997, стр. 213):

1. Подаци о компанији
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•	 Оснивање, раст, трендови, циљеви, приоритети и проблеми
•	 Традиција, обичаји, норме и стандарди
•	 Текуће специфичне функције компаније
•	 Производи, услуге и услуживање потрошача
•	 Обим и разноврсност активности
•	 Компанија, структура и везе компаније и њених огранака
•	 Подаци о кључном менаџерском особљу
•	 Друштвене везе, очекивања

2. Преглед најважнијих политика и процедура

3. Накнаде

•	 Прековремени рад,
•	 Исплате за годишњи одмор,
•	 Дедукција - неопходна и опцијална са специфичним износима,
•	 Попусти,
•	 Аконтација,
•	 Зајмови од кредитне уније,
•	 Накнада за трошкове запошљавања.

4. Посредне олакшице
•	 Осигурање (здравствено, животно, инвалидско),
•	 Празници и одмори (државни, верски),
•	 Одсуства (због личне болести или болести члана породице, жа-

лости, материнства, војске, због ванредног стања или по судској 
дужности), 

•	 Могућности обуке на радном месту,
•	 Услуге саветовања,
•	 Рекреација и социјалне активности.

5. Безбедност и превенција несрећног случаја

•	 Центри за рекреацију,
•	 Клинике за бригу о здрављу и за прву помоћ,
•	 Мере предострожности,
•	 Извештавање о опасностима,
•	 Превенција и контрола пожара,
•	 Лекарски преглед запослених,
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•	 Употреба дроге и алкохола на послу.

6. Општи фактори 
•	 Рокови и услови запошљавања,
•	 Распоређивање и унапређење,
•	 Пробни период и дисциплина на радном месту,
•	 Права и обавезе запослених,
•	 Права менаџера и супервизора,
•	 Надзор и процена (оцена) успеха,
•	 Завршетак радног односа (оставка, отпуштање са посла, пензи-

онисање),
•	 Задовољство и испитивање личног успеха,
•	 Комуникација: канали комуникације, систем сугестија, подела 

нових идеја, оглашавање на огласној табли,
•	 Чистоћа и хигијена,
•	 Ношење безбедносне опреме и униформе.

7. Физичке олакшице (погодности)
•	 Ресторани за исхрану и кафетерија,
•	 Улази за запослене,
•	 Ограђена (обезбеђена) подручја, 
•	 Тоалети,
•	 Прва помоћ за запослене,
•	 Паркинг.

8. Економски фактори
•	 Трошкови радне снаге,
•	 Профитна маржа,
•	 Трошкови опремања,
•	 Трошкови изостајања са посла због кашњења и несрећног слу-

чаја.

ОРИЈЕНТАЦИЈА НА НИВОУ ОДЕЉЕЊА

Садржај ове оријентације зависи од специфичних потреба одељења и 
од вештина и искустава новозапосленог. Искуснијим запосленима је до-
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вољан програм оријентације који није превише обиман, али не значи да им 
оријентација уопште није потребна. Искуснији запослени и они без иску-
ства, требали би да имају одређене користи од оваквог програма.

Оријентација на нивоу одељења најчешће покрива следеће теме (Byars 
и др., 1997, стр. 214):

1. Функције одељења
•	 Циљеви и текући приоритети компаније и структура, 
•	 Оперативне активности,
•	 Везе са другим одељењима, 
•	 Везе са пословима у оквиру одељења.

2. Обавезе и одговорности на послу
•	 Детаљно објашњење садашњег пословања и очекиваних резул-

тата,
•	 Објашњење зашто је одређени задатак важан и како су поједини 

задаци повезани са другим задацима у одељењу и компанији,
•	 Разговори о заједничким проблемима и како их избећи и ре-

шити,
•	 Број радних дана и дужина радног времена,
•	 Потребе и захтеви за прековремени рад,
•	 Потребни записници и извештаји,
•	 Провера употребе опреме,
•	 Упутство како се може и где се може набавити алат и опрема за 

одржавање и поправку,
•	 Врста помоћи која је доступна, где и како потражити помоћ,
•	 Везе са регионалним и државним службама.

3. Политике, процедуре, правила и прописи

•	 Правила која су јединствена за одређени посао и/или одељење,
•	 Поступци за случај ванредног стања,
•	 Мере предострожности и превенција незгода,
•	 Извештавање о опасностима и незгодама,
•	 Стандарди о чистоћи и хигијени,
•	 Везе са људима који су ван предузећа (нпр. возачи),
•	 Исхрана, пушење, употреба гума за жвакање итд.,
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•	 Одмори и паузе,
•	 Приватни разговори телефоном,
•	 Контрола и процена успеха запослених.

4. Просторије и опрема у одељењу
•	 Тоалети и туш кабине и санитарни системи,
•	 Аларми и противпожарна заштита,
•	 Ормарићи за особље,
•	 Улази и излази за запослене,
•	 Просторије за снабдевање и одржавање одељења,
•	 Безбедносне просторије,
•	 Просторије за пушење,
•	 Опрема за прву помоћ.

5. Представљање запослених одељењу.

Оријентацијом запослених се обезбеђује неопходна радна снага, а 
основу чине информације које су неопходне како би се омогућило задо-
вољство послом и даљи ток социјализације запослених. Програми оријен-
тације се могу рангирати од кратких, неформалних до дугих, формалних 
курсева (Callamn и др., 2000, стр. 231).

Пожељно је да сваки запослени добије одговарајући пакет информа-
ција како би се употпунио програм оријентације. Ове информације обез-
беђује одељење за људске ресурсе. Значајно је не само да се обезбеде нео-
пходне информације, већ и да се не пружи превише информација. Пакет 
информација може обухватити (Byars и др., 1997, стр. 212):

•	 Табела (графикон) компаније,
•	 Мапа способности (вештина),
•	 Приручник процедура и политика компаније,
•	 Листа годишњих одмора и олакшица,
•	 Процедуре у случају ванредног стања или у случају незгода,
•	 Копију примерака билтена компаније или магазина,
•	 Телефонски бројеви и локација кључног особља компаније.

Истраживања психолога су показала да су први утисци новозапосле-
них радника о компанији јаки и трајни, и да имају снажан одраз на њихов 
став према раду. На основу првих утисака, примљени кандидати граде свој 
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однос према компанији и раду, стичу утиске о свом положају у предузећу, 
могућностима и захтевима који се пред њима постављају, о радном моралу 
и организационој култури. Први задатак оријентације у компанији је пре-
дузимање свих потребних активности како би први утисци о компанији 
били позитивни и инспиративни за новозапосленог радника.

Један од метода за процену ефикасности програма оријентације 
компаније су повратне информације од запослених (feedback), који 
укључује следеће методе:

•	 Коришћење упитника за све новозапослене,
•	 Додатни интервјуи случајно одабраних запослених,
•	 Групни разговори са новозапосленима који су се добро укло-

пили на послу.

Feedback овог типа омогућује компанији да прилагоди програм 
оријентације специфичним сугестијама актуелних учесника. Коначно, 
компаније би требало да схвате да оријентација новозапослених има 
утицаја и на њихов успех. Свакако да је у најбољем интересу компаније да 
има добро испланиран, добро изведен програм оријентације.

Обука

Обука или тренинг запослених се може дефинисати као плански на-
пор компаније да побољша перформансе запослених на њиховом радном 
месту или на неком повезаном радном месту. Под обуком се подразумевају 
промене у специфичним знањима, способностима, вештинама, ставовима 
или понашању запослених. Циљ обуке је да се у кратком року елиминише 
било који дефицит у перформансама на страни запослених.

Edgar Schein истиче да је корисно разликовати три приступа за обу-
ку. Тренинг док радите подразумева радни однос у којем новозапослени 
добија  задатке у редовном  радном одељењу под надзором вишег службе-
ника или руководиоца одељења. У приступу рад током обуке  новозапо-
сленом је додељен формални програм обуке, било да је добио мали, али 
изазован пројекат или је ротиран између више одељења или пројеката. Ак-
тивности обуке су у овом приступу “прошаране” разним задацима  који се 
држе у одређеном периоду у току  редовног  радног времена. У приступу 
пуно радно време тренинга новозапослени су додељени служби за обуку, 
која надгледа њихову  ротацију кроз различите задатке. Они тада прате 
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друге на послу, или им се дају «посебни» пројекти. Нажалост, као што је 
Schein истакао, ови задаци се често доживљавају као радити бесмислен по-
сао, јер подразумева одсуство одговорности за остваривање значајних за-
датака  (Callamn и др, 2000, стр. 51).

Углавном, у свим облицима обуке, који се доста разликују у зависности 
од компаније, одељења, врсте посла и сл., новозапосленима се додељује 
особа која је искусна у конкретном послу и која врши обучавање новоза-
посленог са конкретним задатком. Ова особа назива се ментор. Наредни 
табеларни приказ показује програм менторства у неким компанијама.

Табела 1. Програми менторства у неким компанијама
Компанија Опис

Colgate – Palmolive Сви нови непроизводни радници добијају 
индивидуалне менторе из редова радника вишег ранга.

NYNEX

Менторски кругови, који се састоје од шест жена 
радника нижег ранга и две жене раднице вишег ранга, 
сваког месеца се састају да разговарају о питањима у 

вези са послом.

Dow Jones

Формирају се четворочлане групе које се састоје од 
једног ментора и три друге особе: мушарца-белца, 

жене било које расе и члана мањинске групе једног од 
полова.

Chubb & Son Insurance У њиховом Програму спонзорства, три штићеника се 
одређују сваком од десет различитих ментора.

Промене и прихватање (прилагођавање) 

Понекад, пошто појединац уђе у компанију, одмах добија статус пуно-
правног члана. У зависности од врсте и дужине програма социјализације, 
овај улазак се може обележити званичном церемонијом или може бити 
сасвим неформалан. Без обзира на облик, фаза прилагођавања представља 
важан корак како за појединца, тако и за организацију. Радници се сада 
трајно прилагођавају својим пословима (нпр., решавају конфликтне захте-
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ве између посла и личног живота), а компанија их третира као да су стални 
чланови радног тима, а не само привремена замена.

У овој фази и новозапослени и компанија морају доћи до одговора на 
низ питања (Callamn и др., 2000, стр. 43):

1. Да ли је запослени савладао радне задатке? Неопходно је да се за-
хтеван задатак довољно савлада, тако да га новозапослени обавља 
успешно и поуздано и што је најважније осећа се  успешним у свом 
послу. 

2. Да ли је запослени довољно интегрисан у радну групу? Успешна 
интеграција захтева одговарајући ниво међусобног поверења и 
прихватања, тако да група може ефикасно функционисати. Ново-
запослени мора да се прилагоди праксама, нормама и вредностима 
конкретне групе. На пример, група која истиче сарадњу и доброћу-
дан хумор вероватно да ће извршити притисак на новог члана на 
усвајање тих понашања.

3. Да ли је радник постигао прихватљив ниво спознаје у вези његове 
улоге у компанији? Може ли запослени успешно да решава нејас-
ноће и сукобе са присутнима у компанији? Сукоби  у животу могу 
настати због несклада посла и свакодневног живота (породице или 
активности у слободно време) и између захтева за послом радне 
групе и друге групе у компанији. Успешно решавање ових сукоба је 
важан задатак са којим новозапослени мора да се носи.

4. Да ли су запослени научили како да раде у оквиру система? Рад у 
оквиру система подразумева договарање са супервизорима, рав-
ноправним колегама, превазилажење отпора према новим идејама, 
прихватајући у почетку низак ниво одговорности и разумевање 
система награђивања.

5. Да ли су запослени разумели и прихватили вредности компаније? 
Да ли новозапослени, на пример, почиње да делује, мисли, и осећа 
се као интегрални део компаније? Другим речима, да ли  новајлија 
сопствени концепт мења за концепт који је у складу са вредностима 
компаније? Да ли су култура и норме компаније успешно пренете? 
Што уствари, представља срж процеса социјализације.

Новозапослени прихвата организацију одржавањем високог нивоа 
залагања, мотивације и посвећености и одлучује да остане у компанији 
за неко будуће време. Истовремено, компанија прихвата новог запосленог  
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као поузданог  и цењеног члана. Компанија означава своје прихватање 
радника на неколико начина: давањем позитивне оцене или давањем више 
изазовног задатка, промовисањем, нудећи значајно повећање плате, или 
дељењем тајни о компанији које само могу бити поверене цењеним коле-
гама.

СВРХА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Основни циљ социјализације јесте упознавање нових запослених са 
њиховим послом, сарадницима и организацијом. Међутим, то није ме-
ханички једносмеран процес, јер сви запослени нису исти. Општи циљ 
социјализације и оријентације јесте да помогну новим радницима да се 
упознају са својим радним окружењем и да доведу своје перформансе на 
прихватљив ниво што је пре могуће.

Процес социјализације има неколико специфичних циљева (Mathis, 
Jackson, 1997):

1) Креирање почетне повољне импресије

Програм са добро осмишљеном социјализацијом и оријентацијом 
креира повољан утисак о компанији и њеном раду. Овај утисак се јавља 
чак и пре него што се нови радник пријави на посао. Креирању пожељног 
утиска о компанији доприноси обезбеђење информација о томе када и где 
запослени треба да се пријави првог дана, ефикасно управљање свом реле-
вантном документацијом и постојање љубазних и ефикасних људи који ће 
помоћи новим радницима.

2) Појачање интерперсоналног прихватања

Други циљ социјализације јесте да олакша улазак запосленог у радну 
групу. Нови радници су често забринути због сусрета са људима из својих 
радних јединица. Штавише, очекивања радне групе нису увек паралелна са 
онима која су формално изнета од стране менаџмента. Такође, ако недос-
таје добро планирана формална социјализација, нови радник може бити 
социјализован искључиво од стране групе и, вероватно, на начин који није 
користан за организацију. Стога је за менаџмент од посебне важности да 
новозапослени знају шта њихови руководиоци од њих очекују.
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3) Редуковање флуктуације

Преко половине од свих новозапослених може да напусти своје посло-
ве у оквиру првих 6 месеци проведених у компанији. Истраживања пока-
зују да запослени који су прошли кроз већи број сесија у току социјализа-
ције показују нижи обим обрта од оних који су имали мању оријентацију.

Остале користи од боље социјализације запослених обухватају:
•	 снажну лојалност компанији,
•	 веће обавезивање на вредности и циљеве компаније,
•	 мања одсуства са посла,
•	 већу пословну сатисфакцију итд.

ЗАКЉУЧАК

Процес социјализације, са свим својим сегментима, представља преду-
слов за успех како појединца, тако и компаније. Уколико не постоји одго-
варајући програм социјализације, појединац може наићи на многобројне 
потешкоће и препреке у свом раду и може довести у питање свој опстанак 
у компанији. Са друге стране, компанија може да пропусти шансу да анга-
жује квалитетан кадар који због неодговарајућег програма социјализације 
није успео да се уклопи у организацију.

Свака компанија треба да узме у обзир ове чињенице како би што боље 
пословала и остварила добре резултате и постављене циљеве. Међутим, 
неке од њих чврсто верују да овакви програми представљају неоправдани 
трошак и да немају значајног утицаја на њихов успех. Оне које су супро-
тног уверења знају да је значајно посебну пажњу обратити управо на ове 
процесе.

Пошто свака компанија има своја правила пословања и специфичан 
начин рада, кроз процес социјализације i комуникације појединац стиче 
знања и вештине које су му неопходне да би јој се прилагодио. За улазак 
сваког појединца у организацију постоје одређена правила којих мора да се 
придржава, тако да кроз ове процесе он добија и одговарајуће инструкције 
и усмерења. Међутим, уласком појединца не завршавају се ови процеси, 
већ је неопходно да трају непрекидно, докле год је запослен у компанији.

Неопходно је ове процесе стално пратити и усмеравати. Док процес 
траје, треба одржавати појединачну комуникацију са новозапосленима и 
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указивати им на успехе и неуспехе. Успехе треба подстицати и охрабрива-
ти, а према неуспесима треба бити опрезан и толерантан да се новопри-
мљени радник не би разочарао и изгубио самопоуздање.

SUMMARY 
COMMUNICATION METHOD IN THE STAGES OF THE 

SOCIALIZATION OF EMPLOYEES

Socialization is a natural extension of the selection process and selection of 
candidates. This process of new employees into the job, he met with the new 
environment, the rules work, communication and behavior in the company, 
a management company acquires a more complete representation of his 
knowledge, skills and other resources. The aim of this research is to present the 
main stages of a successful process of socialization, which is based on an effective 
communications management company with the newly elected candidates. 
The successful communication, and respect the procedures and phases of 
socialization depends on the productivity of new workers and increase “human 
capital” of each company...

Keywords: Socialization, employees, communication, organizational 
behavior ...
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RESUME

Although short, the process of socialization requires some time. Socialization 
begins in the stage of selection, in which are candidates familiar with the many 
details related to the organization and its business, operating conditions, the 
contents of organizational culture, business plans, communication and the like. 
However, the most important socialization effects are achieved after employment 
and entry into business.

Socialization process allows the company to meet its needs for productive 
workers, while at the same time allows new employees to meet their needs. 
Human Resources Department will assist employees in achieving their personal 
goals, at least insofar as those objectives can not increase the contribution to the 
company.

The process of socialization for each member company is continuously, from 
the moment of entry into the organization, until they leave the organization no 
matter how much time is spent in it.

Carefully and thoroughly worked out an effective program of socialization 
includes the following stages:

First: Selection novh members - this stage includes a standard procedure in 
the search for a specific character traits of new personnel, to include continuous 
communication with staff to facilitate and found their greatest effect.

Second: Scheduling employees to work - it is a step in what is done introducing 
new staff to the norms and values of the company.

Third: Mastering the job - it’s a process of acquisition routines at work during 
the work, as well as a careful and extensive training, which is also precisely 
defined programm socialization.
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4th: Measurement and nagrađivanfe effect. 5th: Identification with the 
values of the company - bringing the most important values of the company 
employees. 6th: Strengthening the «folklore and stories» - retelling of the events 
that are interesting and important from the standpoint of the company culture. 
7th: Recognition and promotion - employees that work well are presented as 
models, ie. role models for other employees, as well as for new employees.

Овај рад је примљен 09.04.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 11.04.2012. године.
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КЉУЧНЕ ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

САЖЕТАК: Положај Србије, расположиви природ-
ни ресурси и клима су повољни услови за разноврсну 
пољопривредну производњу. Пољопривреда и прехрамбена 
индустрија обезбеђују прехрамбену сигурност земље и утичу 
на платни биланс са иностранством. Кретање БДП-а, као ос-
новног макроекономског агрегата, показује да пољопривреда 
и прехрамбена индустрија имају значајно учешће у стварању 
укупног БДП-а. Предмет истраживања у раду је анали-
за релевантних фактора конкурентности пољопривредне 
производње на домаћем и страном тржишту, са циљем да 
се истражи значај и утицај инвестиција и висине аграрног 
буџета на развој пољопривреде и прехрамбене индустрије 
Србије и предложе економске и правне мере за унапређење 
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2 ceca@fimek.edu.rs
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конкурентности пољопривредне производње на домаћем 
и инотржишту. Структуру буџета треба усмерити пре-
ма: освајању нових тржишта, увођењу стандарда квалитета 
пољопривредно-прехрамбених производа, унапређењу ор-
ганске пољопривредне производње и развоју сертификова-
них производа са географским пореклом у циљу унапређења, 
а у складу са стратегијом развоја привреде Србије и закон-
ским регулативама. 

Кључне речи: БДП пољопривреде, аграрни буџет, 
инвестиције у пољопривреду...

УВОД

Конкуренција је надметање учесника у тржишној утакмици на до-
маћем и страном тржишту са тежњом да произведу и понуде квалитетан 
производ или услугу који потрошачи желе и траже. Из тога произилази 
да је конкуренција процес надметања конкурената на тржишту, да се про-
изводи уз минималне трошкове квалитетнији и бољи производ, ради ис-
поруке задовољства потрошачу и остваривања максималног економског 
профита. Конкуренција је економски еквивалент политичке демократије.

„Конвенционални поглед на изворе конкурентности у фокус ставља 
контролу екстерних фактора производње, као што су природни ресурси, 
рад и капитал“, док се (Параушић 2007, стр. 598), у савременој  привреди 
„тежиште конкурентности помера од екстерних фактора ка интерним 
(знање, информације, стратегије, пословни амбијент)“. Закон конкурен-
ције је основни принцип на коме се заснива слободно тржишно привређи-
вање, које представља преовлађујући начин привређивања у данашњим 
привредним системима. Закон о конкуренцији је неостварив без деловања 
државе (државног регулисања) из коренитог разлога што бизнис природ-
но тежи претераној доминацији, занемарујући опште друштвене интересе. 

Проблем конкурентности  проучава Портер (2000, 1996). У основи је то 
заправо анализа успеха фирми у међународном окружењу. Портер наведе-
ни модел назива „дијамант“ и на њему се базира више анализа конкурент-
ности неке привреде, па и наша. У зависности од међународног положајa 
земље, нивоа технолошке културе и образовања зависи ниво међународне 
конкурентности. Портер наглашава значај менаџерских напора за очување 
конкурентнске позиције. Сматра да није довољно господарити супериор-
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ним перформансама, већ треба развити јединствене стратегије унапређења 
конкурентности.

Према Антевском (2010, стр. 316) савремена међународна конкурент-
ност зависи од „способности стварања нових знања, преузимања и ус-
вајања доступних туђих“. Кетел (2010) се бави конкурентношћу извозно 
оријентисаних сектора, које назива мотором економије. Стратегија конку-
рентности је усмерена ка подизању продуктивности кроз СДИ, отварање 
нових радних места и раст извоза. Аутор истиче активне мере државе у 
смислу унапређења радне снаге и субвенционисања технолошког развоја 
извозних преузећа. 

Основни производни чиниоци, као фактори без којих процес произ-
водње и привредног раста не би могао да се одвија су радна снага и њена 
продуктивност. Тако су „животни стандард једне нација детерминанта 
продуктивности њене економије, мерене вредношћу производа и услуга 
произведених по јединици хуманог капитала и природних ресурса. Про-
дуктивност омогућава висок доходак, јаку националну валуту и висок 
принос на улагања, што све скупа опредељује висок животни стандард“ 
(Параушић 2007, стр. 598). Из претходног произилази да је „конкурентност 
синоним за продуктивност и може се повећати рационалним коришћењем 
и улагањем у ресурсе, применом савремених знања у пракси, инвести-
рањем, повећањем економичности у пословању, увођењем савремених 
технологија у производњи у циљу развоја високофиналног квалитетног и 
здравствено исправног асортимана. Конкурентност подразумева и развој 
инфраструктуре, телекомуникација и интензивно коришћење интернета. 
Потребно је подизање конкурентских позиција произвођача и прерађива-
ча на домаћем и инотржишту путем позиционирања и унапређења ква-
литета, марке и имиџа производа. Конкурентност у спољној трговини је 
и способност произвођача, прерађивача и извозника да освајају нова тр-
жишта, да путем квалитетног производа испоручују задовољство потро-
шачима и да их придобију за перманентну куповину својих производа” 
(Игњатијевић 2011, стр.139). 

Сагледавање конкурентности у условима глобализације тржишта 
квалитет пословања ставља у средиште анализе. Императив савременог 
тржишта и глобалних токова је управо унапређење квалитета пословања. 
Основни тржишни проблем домаћих предузећа у међународном пословању 
је ниска продуктивност и неадекватан квалитет домаћих производа. Пре-
ма Дракеру су „традиционални ресурси – земљиште, радна снага и капи-
тал, постали од секундарног значаја, јер се могу лако прибавити само ако 
се поседује знање” (Drucker 1995, стр. 47). Другим речима, Дракерову тезу 



412

В. РаичеВић, С.  игњатијеВић, З. ПаВлоВић КЉУчНе еКоНоМСКе и ПРаВНе ДетеРМиНаНте...

да ресурси представљају значајан, али не и довољан фактор потврђује Пор-
терово мишљење да је у конкурентској борби за национални просперитет 
мање важно у којој се грани нека нација такмичи, већ је далеко важније на 
који начин она конкурише. 

У циљу унапређења конкурентности привреде потребно је обезбе-
дити висок ниво макроекономске стабилности, повољан инвестициони 
амбијент, унапређење ефикасности јавних институција, нивоа технолош-
ке развијености и других чинилаца. Последице ниске конкурентности су 
висок буџетски дефицит, спољни дуг и спољнотрговински дефицит. По-
ред наведеног, разлози ниске конкурентности су неповољна производна 
структура и квалитет производа у извозу. Из тих разлога препорука Свет-
ског економског форума је да државе учине напоре у циљу стабилизације 
фискалне позиције и смањења задужености. „На тржиштима у развоју 
(Србији) потребно је обезбедити повољан амбијент за повећање конку-
рентности кроз структурне реформе и повећање инвестиција“ (Schwab 
2011, р. 19). Тренутна компаративна предност Србије базирана на ниским 
трошковима рада неће неутрализовати високе трошкове производње и 
утицати на повећање извоза.

Право конкуренције у нашем правном систему обухвата право лојалне 
конкуренције и антимонополско право. Антимонополско право, као део 
економског права, представља скуп норми којима се регулишу, односно 
забрањују, таква понашања привредних субјеката која су усмерена на спо-
разумевање у циљу нарушавања или искључивања конкурентских односа, 
стварањем и злоупотребом монополског или доминантног положаја на тр-
жишту. Циљ антимонополског права јесте регулисање монополистичких 
тенденција (Раичевић 2010, стр. 387).

„Конкуренцију би требало схватити и као правно-економску кате-
горију која обухвата структуру тржишта, услове обављања привредних 
делатности, број и понашање тржишних субјеката. Једни ће је назвати 
најкориснијом појавом у привредном животу, други битним условом демо-
кратског, политичког поретка заједнице, трећи слободом предузетништва 
која завређује уставну вредност“ (Раичевић, 2012  стр 201-227).

У европским земљама преовлађује израз право конкуренције. У пра-
ву Европске уније право конкуренције обухвата скуп правних норми 
утврђених чл. 81–90. Уговора о оснивању ЕЗ и актима Савета, Комисије 
и Суда правде донесених на основу наведених чланова којима се регули-
шу понашања приватних лица и јавних власти са циљем или последицом 
ограничавања тржишне утакмице: злоупотреба доминантног положаја, 
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споразуми којима се ограничава тржишна утакмица, додела посебних или 
искључивих права јавним и другим предузећима, и државна помоћ пре-
дузећима. Приватна ограничења тржишне утакмице – злоупотреба доми-
нантног положаја и споразуми којима се ограничава тржишна утакмица 
означавају се колоквијално у европском законодавству термином „анти-
труст“. 

Циљ комунитарног права конкуренције није да антимонополским 
мерама обезбеди присуство великог броја независних предузећа, већ 
довољан број који ће гарантовати потрошачима могућност избора. У ко-
мунитарном праву важи de minimis изузетак: договор мора да ограничава 
конкуренцију значајно.

РЕЛЕВАНТНИ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТНОСТИ 

Анализа хуманих ресурса као фактора конкурентности показује да је 
у Србији неповољна демографска ситуација. Према просечној  старости  
Србија се налази на петом месту у Европи са негативном стопом природ-
ног прираштаја. Неповољна старосна структура пољоприредног станов-
ништва ограничавајући је фактор развоја пољопривреде и села. Активни 
пољопривредници старији од 65 година чине 19,6% укупне радне снаге, а 
млађи од 25 година чине 6,5%. У ЕУ старосна структура је повољнија. Ста-
рији од 65 година чине 8%, а млађи од 35 година чине 25% укупне радне 
снаге. Стопа незапослености младих у Србији са  48%  је знатно већа у од-
носу на ЕУ са 18,5%. 

Смањење броја активних пољопривредника, нарочито младих 
пољопривредника и необразованост утичу на обим и квалификациону 
структуру радне снаге. Висока незапосленост последица је неадекватне 
транзиције привреде у Србији, смањења привредне активности, недовољ-
них улагања у развој привреде и подстицања извоза. 

Када су у питању физички ресурси као фактор конкурентности, закљу-
чујемо да оптималну величину поседа у Србији има мали број произвођача. 
Просечна величина поседа у ЕУ је преко 10 хектара, а у Србији 3,6 хектара. 
За конкурентну продуктивну пољопривредну производњу потребни су ве-
лики поседи, а коришћење ораничних површина у ратарској производњи 
је неповољно и екстензивно. Приноси најзаступљенијих усева су значајно 
мањи од ЕУ. Природни услови за производњу и ниска цена радне снаге су 
подстицајни фактори развоја воћарства, међутим, у производњи су при-
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сутне непродуктивне сорте. Потребни су повољни дугорочни кредити за 
улагање у развој засада. Садни материјал није сертификован и у већини 
случајева нема гаранцију о сортној чистоћи и здравственој исправости. 
Тако, системи гајења, сортна и инвестициона политика представљају огра-
ничавајући фактор развоја и конкурентности воћарства. 

На развој сточарске производње утиче нерационално коришћење 
земљишних ресурса, диспаритети између ратарске и сточарске произ-
водње, неповољни услови инвестирања и финансирања, неорганизованост 
производње и неадекватна економска политика према сточарству које је 
кичма пољопривреде. Ниво технологије узгоја стоке је низак (држање, се-
лекција и исхрана стоке). На развој сточарске производње неповољно ути-
чу и фактори: мали број пољопривредника плански производи, правилно 
спрема и чува сточну храну, недовољно се користи механизација у произ-
водњи хране, расни састав стоке заостаје за земљама које имају развијено 
сточарство, хигијенски услови узгоја су неповољни, пољопривредници су 
недовољно образовани, мали је број лабораторија за контролу квалитета и  
аграрна политика  је  нестимулативна.  

Капитал је ограничавајући фактор конкурентности пољопривреде 
Србије. У протеклом периоду Србијa је суочена са недостатком домаћег 
и страног капитала. Домаћа штедња није довољна за одржавање економ-
ског раста и сервисирање спољног дуга. Потребна финансијска средства 
обезбеђена су краткорочним и дугорочним кредитирањем из буџетских 
средстава. Недостатак страних извора финансирања, посебно дуго-
рочних кредита, присутан је и данас. Последњих година формиран је 
већи број финансијских институција и развојних фондова, али су усло-
ви кредитирања у пољопривреди и даље неповољни. (Конкурентност 
пољопривреде Србије, МПШВ, 2004, стр. 14)  

Анализа укупних инвестиција у основна средства у 2008. години по-
казује значајно повећање у односу на 2000. годину. Учешће инвестиција у 
пољопривреду, лов и шумарство веће је у номиналном износу.

Табела 1. Укупне  инвестиције у основна средства ( мил. динара)

2001. 2008.
Укупне инвестиције 1.956,7 625.875,6

Пољопривреда, лов и шумарство 247,6 24.049,7
Пољопривреда, лов и шумарство 1,2% 3,8%

Извор: РЗС, годишњак (2003, стр. 291),(2009, стр. 151).
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Учешће инвестиција у пољопривреди у укупним инвестицијама 
износилo je 24 милијарди  динара или 3,8%. Инвестиције у нова основна 
средства повећанe су по стопи од 40%, док су инвестиције у нове капаци-
тете у производњи прехрамбених производа повећане по стопи од 49%. 
Инвестиције у одржавања у пољопривреди су билe на ниском нивоу и по-
већане су по стопи од 18%, а у производњи прехрамбених производа 22,8%. 
Услед минималних улагања наводњавају се мале површине и неконкурент-
ни су производи рибарства у међународној трговини. 

Табела 2. Остварене инвестиције у нова основна средства, по карактеру 
изградње, техничкој структури, намени и локацији инвестиција у Србији  

у периоду од 2001-2008. године (стопа раста %)
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Пољ. лов и 
шумарство 39,48 31,70 40,90 34,01 18,10 37,79 32,26 19,91

Производња 
прехр.пр. пића 39,48 38,26 48,89 38,89 22,78 44,53 36,77 34,51

Извор: РЗС и обрачун аутора

Инвестиције у опрему су имале значајно учешће (55%), а поред њих 
и инвестиције у остала средтства за производњу и биолошка средства. 
Део инвестиција уложен је у реконструкцију, проширење и одржавање 
постојећих производних  капацитета. 

Према намени коришћења, структура инвестиција у пољопривреди 
је задовољавајућа, али је ниво инвестиција низак. Потребно је динами-
зирати инвестиције у обнову сточног фонда, побољшање расног састава, 
повећање површина под воћњацима и виноградима и обнову постојећих 
капацитета. Инвестиције у савремену опрему и пољопривредну механи-
зацију ће пољопривреду учинити профитабилнијом делатношћу, кроз ра-
ционализацију и снижавање трошкова производње, веће приносе по једи-
ници површине и квалитет добијених производа. 

Процес реформи у инфраструктурним секторима се споро одвија. Мо-
дернизација инфраструктуре треба да допринесе одрживом привредном 
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развоју, побољшању животног стандарда, смањењу незапослености и си-
ромаштва, смањењу зависности од климатских промена и заштити и очу-
вању животне средине. Снабдевање енергијом и енергентима је побољша-
но. Међутим, стање енергетског сектора је неповољно. Поштанска мрежа 
и телекомуникациона инфраструктура не задовољавају потребе тржишта 
и заостају за земљама из окружења. У снабдевању водом и одвођењу от-
падних вода присутни су бројни проблеми и неусклађеност са прописи-
ма ЕУ. Стање инфраструктуре је незадовољавајуће и негативно утиче на 
постизање конкурентности пољопривреде за задовољење потреба домаћег 
тржишта и потребе извоза. 

Подстицање, унапређивање и примена научноистраживачког рада 
и иновација допринеће креирању нових сорти и раса, агротехнологије, 
развоју органске пољопривредне производње и агробизниса, нових тех-
нологија и биотехнологија, усавршавању постојећих, развоју разноврсног 
квалитетног асортимана производње и производа, примени менаџмента 
и маркетинга у пословању и заштити животне средине. Потребно је не-
повољну производну структуру, производе ниже фазе прераде, сировине, 
полупроизводе и интермедијалне производе у постојећем извозу, замени-
ти са сетом квалитетних, брендираних, здравствено безбедних, конку-
рентних производа, који доносе економски и еколошки профит и штите 
животну средину.

У пољопривреди су приоритети истраживања усмерени на одрживо 
коришћење и очување земљишта, биљних и животињских ресурса, по-
већање плодности и заштиту земљишта. Посебан значај је дат увођењу и 
развоју нових биотехнолошких метода у оплемењивању са циљем добијања 
продуктивних сорти, хибрида или раса у циљу одрживог управљања у ин-
тегралној и органској пољопривредној производњи квалитетних здрав-
ствено исправних сертфикованих производа. Истраживања су усмерена 
ка развоју примене нових ензима и микроорганизама у биопроцесима, 
производњи биођубрива и биозаштитних средстава. 

Развојем научноистраживачког рада и применом инжењерских, савре-
мених техничко-технолошких, економских, менаџерских и маркетинш-
ких знања и иновација потребно је усмерити развој производње, прераде, 
производа и промета ради обезбеђења конкурентности на домаћем, а при-
оритетно на  иностраном тржишту. 

У поређењу са другим земљама, Србија заостаје у технолошком развоју. 
Постоји заинтересованост за примену технологија, али иновације имају 
малу улогу у стварању прихода предузећа. Услед финансијских и органи-
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зационих проблема изостају иновације, а куповином лиценци се долази до 
нових технологија. Трошкови истраживања и развоја, изражени процен-
туалним учешћем у БДП износе 0,3%. Истраживање прехрамбених тех-
нологија се континуирано спроводи, али примена изостаје и нема већих 
помака у развоју нових биотехнологија и асортимана производње.

Пољопривредни институти су креирали приносне сорте смањене осе-
тљивости на агроеколошке услове, сорте које се одликују смањеном сетве-
ном нормом, толерантнијим роком сетве и ефикаснијим коришћењем ми-
нералних ђубрива. Гајењем нових сорти постиже се повољније заснивање 
усева, мања улагања током вегетације и знатно мања редукција приноса 
услед деловања неповољних фактора. Генетски потенцијал створених сор-
ти уз примену прописане агротехнологије омогућава постизање већих 
приноса и већег обима производње. 

Конкурентност пољопривреде на домаћем и међународном тржишту 
условљена је нивоом достигнуте продуктивности у пољопривредној про-
изводњи. Производња пољопривредних производа по активном пољопри-
вреднику и остварени приноси по хектару заостају у односу на земље 
Европе и неке земље у транзицији. На разлике у нивоу продуктивности 
у пољопривредној производњи утичу: величина површина по активно за-
посленом, нове технологије и технике, број грла стоке, висина улагања по 
јединици површине и запосленом.  

Пољопривредна производња у Србији заостаје за земљама окружења 
и ЕУ. У Србији се остварују ниски приноси услед уситњених и испарцели-
саних поседа, узгоја сорти са ниским генетским потенцијалом, недовољне 
опремљености механизацијом и изостанка одговарајуће агртехнологије 
у производњи. Нижи приноси у производњи, у поређењу са оствареним 
приносима у ЕУ су присутни код свих усева, осим у производњи сунцокре-
та и малине. У воћарској производњи структура засада је неповољна, већи-
на су стари амортизовани воћњаци, а  површине уситњене, што се одража-
ва на врло ниске приносе по јединице површине, нарочито у производњи 
јабуке и шљиве. Знатно мањи приноси у Србији у односу на ЕУ показују 
да постоје велике резерве и могућност да се применом родног сортимента, 
адекватним склопом биљака, поштовањем рокова сетве, доследном при-
меном агротехнологије у производњи, стандардним ђубрењем у складу са 
квалитетом земљишта, адекватном заштитом и стручном контролом спро-
вођења свих радних операција у процесу производње, могу код основних 
ратарских усева повећати постојећи  приноси, а са тим и економичност и 
конкурентност у производњи, преради и извозу. Присутне разлике у при-
носима показују да је афирмација интерне економије у пословању основ 
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за профитабилно пословање и повећање наше извозне конкурентности на 
инотржишту. 

Високо учешће активних пољопривредника у структури укупног ста-
новништва и нижи приноси по јединици површине доприносе да продук-
тивност рада, мерена укупном производњом по активном пољопривред-
нику у Србији значајно заостаје. Велики број стручних пољопривредних 
служби, института, факултета, стручњака у савезима и организацијама 
својим активностима није допринео афирмацији доследне примене агро-
технологије у производној пракси ради повећања производње, продук-
тивности, интерне економије и конкурентности. Томе доприноси и не-
организованост пољопривредних произвођача у пословне организације 
и недоследна примена научних сазнања и примењене агротехнологије у 
пракси. 

У Србији тржиште пољопривредних производа има карактеристи-
ке савршено конкурентног тржишта на страни понуде и карактеристике 
ологопола на страни тражње. То са једне стране умањује негативне ефекте 
споразума о подели тржишта које, пре свега, осећају непосредни тржишни 
конкуренти и потрошачи, али то причињава велику штету за националну 
привреду у целини (Шогоров С.В.. 1991). Анализе упућују да је „тржиште 
пољопривредних производа неорганизовано, конкуренција је неразвијена, 
а економски односи пољопривредне производње и прераде наруше-
ни. На тржишту је присутна неорганизованост откупа, произвођача и 
прерађивача. HACCAP сертификат и друге сертификате квалитета по-
седује мали број произвођача. Понуда пољопривредних производа на 
тржишту није адекватна у количини и квалитету. Производне серије су 
малог обима и неадекватан је контакт са дистрибутерима. Услед уситњене 
производње, неадекватне и променљиве понуде у количини и квалитету, 
скромног дизајна и паковања, производи имају несигуран пласман на ино-
страно тржиште и недостају сертификовани производи“ (Игњатијевић и 
др. 2011, 359).

Ограничавајући фактори веће конкурентности на међународном тр-
жишту су (Бабовић 2008, стр. 209): 

•	 сиромашан асортиман прехрамбених производа у односу на исти 
из развијених земаља,

•	 запостављено истраживање за веће коришћење сировина и капа-
цитета увођењем нових линија и производа на бази основних уз-
гредних и секундарних сировина,

•	 изостанак примене досадашњих достигнућа и иновација у преради,
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•	 осцилација квалитета производа због изостанка примене стандар-
да квалитета производа,

•	 споро прилагођавање тржишним критеријумима пословања и изо-
станак увођења савременог маркетинга и менаџмента у креирању и 
пласману производа у извозу,

•	 неадекватна сарадња креативних стручњака и пољопривредних 
произвођача,

•	 унапредити правни оквир у области органске пољопривреде,
•	 успоставити неопходни законски оквир за заштиту човекове око-

лине, као и начин поступања са отпадима и потпуниje усклађивање 
тих закона са одговарајућим правилима ЕУ.

АГРАРНИ БУЏЕТ СРБИЈЕ КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ

Државе са економском политиком привредног развоја утичу на по-
већање конкурентности производа и услуга. Потребно је створити еко-
номски амбијент и основна законска решења, правила понашања, запо-
шљавања и сигурност у извршењу уговора.

Поред наведених фактора значајна су пореска оптерећења и социјал-
на политика. Пореска оптерећења повећавају трошкове по јединици про-
извода и смањују извозну конкурентност производа. Законске процедуре 
су компликоване, судски процеси спори и неефикасни, присутна је ко-
рупција, недоследност, неправда и непоштовање судских одлука. Неизвр-
шење уговорних обавеза озбиљно утиче на заинтересованост страних ула-
гача. Прописи, уредбе и законска решења постоје, али јавне институције не 
пружају услуге које би својим квалитетом обезбедиле развој конкурентно-
сти. Држава треба да створи повољан амбијент и донесе стандарде, пропи-
се, законе и време спровођења, како би предузећа дефинисала  стратегију 
производње, извоза и пословања.  

Друштвени производ пољопривреде у периоду 2004-2009. године про-
сечно је износио 15,6%. Друштвени производ пољопривреде изражен у 
сталним ценама у 2004. години износио је 143,5 милиона динара, а 2009. 
године 136,9 милиона динара. Развој других производних сектора требао 
је да обезбеди адекватне буџетске приходе и створи услове за веће буџет-
ско издвајање намењено пољопривреди. 
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У структури бруто додате вредности у Србији у 2008. години пољопри-
вреда је учествовала са 11,8 %. У земљама ЕУ учешће пољопривреде у 
бруто додатој вредности  је износило 1,9%. У земљама окружења учешће 
пољопривреде је било веће у односу на ЕУ и у Словенији је износило 2,3%, 
Мађарској 4,5%, Хрватској 6,1%, Румунији 7,2% и Бугарској 7,3%. 

Табела 3. Учешће пољопривреде и прехрамбене индустрије  
у стварању БДП-а

Година
БДП (000. 

сталне 
цене 2002.)          

БДП 
пољопривреде 

(000. сталне цене 
2002.)         

Учешће БДП 
пољопривреде 
у укупном БДП 

(%)

Учешће 
БДП 
прех.
инд. у 

укупном 
БДП (%)

Учешће 
БДП 

аграра у 
укупном 
БДП (%)

2004. 956.837   143.546 15,0 5,4 20,4
2005. 1.139.591   136.030 11,9 4,8 16,7
2006. 1.198.965   135.780 11,3 4,8 16,1
2007. 1.281.695   125.153 9,8 4,7 14,5
2008. 1.352.418   135.906 10,0 4,4 14,5
2009. 1.310.178   136.854 10,4 4,2 14,7

Извор: ПКВ, Аграрни буџет Републике Србије на путу интеграција у 
пољопривредни сектор Европске уније,4

Средства намењена пољопривреди су у поређењу са ранијим годинама 
на најнижем нивоу и на нижем нивоу у поређењу са ЕУ и земљама окру-
жења. Смањење аграрног буџета последица је економске кризе и констант-
но је последњих година. Услед велике инфлације, недостатка средстава, 
велике јавне потрошње, малих буџетских прилива, мере за ублажавање 
последица економске кризе усмерене су на смањење буџета и повећање де-
фицита буџета. Услед предузетих мера аграрни буџет је смањен више него 
буџети других сектора. 

4 доступно на интернет страници: http:// www.pkv.rs/pkv/files/
radnitekstAgrarnibudzet(5).doc, str: 1, 24/04/2011.
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Табела 4. Учешће Аграрног буџета и издатака за субвенције  
у буџету Србије (хиљ. динара)

 

Год. Издаци буџета 
за набавку 

нефинансијске 
и финансијске 
имовине (000) 

Аграрни 
буџет 

Учешће 
Аграрног 

у 
укупном 
буџету  

% 

Износ 
субвенција 

(000) 

Субвенције  
(000€) 

Учешће 
издатака за 

субвенције у 
укупном 
буџету 

2004. 362.045 20.145.600 5,6 14.630 185.425 4,0 
2005. 400.769 18.984.600 4,7 10.621 127.957 2,7 
2006. 505.823 27.544.900 5,4 13.412 159.402 2,7 
2007. 595.520 26.096.700 4,4 15.558 194.555 2,6 
2008. 695.959 32.895.400 4,7 26.073 320.238 3,7 
2009. 719.854 26.690.500 3,7 17.007 181.459 2,4 
2010. 762.971 25.622.800 3,4 17.192 171.923 2,3 
       

Извор: ПКВ, Аграрни буџет Републике Србије на путу интеграција у 
пољопривредни сектор Европске уније,5 

За пољопривреду, посебно је важна структура утрошених средстава и 
њихова ефикасност. У Аграрном буџету потребно је повећати средства на-
мењена руралном и научно-технолошком развоју, уз даље обезбеђење тр-
жишне подршке субвенционисању инпута кроз плаћање по хектару и грлу. 

Допунска средства треба да буду усмерена према: институционалном 
унапређењу производних и маркетиншких капацитета, развоју саветодав-
не службе, унапређењу образовања пољопривредника и хоризонталном и 
вертикалном организовању пољопривредних произвођача. Потребно је 
усмерити средства у унапређење сеоске инфраструктуре и пољопривред-
на газдинства.

Данас у структури Аграрног буџета најзначајније су: премије за 
производњу млека, премије за биљну производњу по kg и субвенције по 
хектару, регресирање ратарске производње и субвенције репроматеријала 
по хектару и по грлу стоке, подстицаји за набавку разноврсне опреме, 
давање кредита од стране министарства за унапређивање и развој пла-
ниране производње, извозне постицаје за поједине производе на извозне 
цене и средства за  свестрани мултифункционални рурални развој. 

Средства намењена за свестрани развој села су од доношења Аграрног 
буџета усмерена на рурални развој. Средства се издвајају за развој инфра-
структуре, развој производње, за агроекотуризам, подршку обнове заната, 
за прераду, реализацију инвестиција за младе фармере (набавка система 

5 Доступно на интернет страници: http:// www.pkv.rs/pkv/files/
radnitekstAgrarnibudzet(5).doc, str: 2, 24/04/2011.
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за наводњавање, стоке, пластеника, мешаона, механизације, силоса, паке-
рица), за развој непољопривредних делатности, производњу производа са 
већом додатом вредношћу и за организовање и јачање мреже за подршку 
руралном развоју.

ЗАКЉУЧАК

Квантитативна и квалитативна анализа фактора конкурентности по-
казује да је присутан мали обим улагања у пољопривредну и прехрамбену 
производњу и у развој виших фаза прераде за производњу квалитетних 
производа. Постојећа инфраструктура је неповољна и негативно утиче на 
конкурентност пољопривреде. Изражена је неорганизованост пољопри-
вредних произвођача у пословне организације, недоследна примена знања 
и адекватне агротехнологије у производњи. Постигнути приноси су мањи 
код претежно свих основних производа у односу на приносе у земљама ЕУ. 
Продуктивност рада у производњи значајно заостаје у односу на европске 
земље, тако да се ниско користе расположиве компаративне предности и 
природни ресурси. Неорганизвана је производња, откуп, прерада, промет 
и изостаје вертикална пословна интегрисаност произвођача и прерађива-
ча. Сетификате о квалитету производа поседује мали број произвођача. 
Понуда је недовољна и колебљива са аспекта квалитета, количине, асор-
тимана, марке и бренда и цена. Недовољна је подршка и неадекватна аг-
роекономска политика у функцији развоја производње, прераде, руралног 
развоја и извоза пољопривредних производа. Пољопривреда обезбеђује 
сигурност и стабилност у исхрани становништва, значајно доприноси 
стварању друштвеног производа, запошљава велики део становништва, 
остварује спољнотрговински суфицит и доприноси економској стабил-
ности и развоју земље. Зато је потребно водити подстицајну агроекономс-
ку политику у циљу коришћења расположивих ресурса, повећања произ-
водње, развоја асортимана и робних марки у складу са тражњом, развоја 
органске производње, јачања конкурентности и динамизирања извоза и 
остваривања већег суфицита. Потребно је значајно повећати средства у 
аграрном буџету, да се путем премија, субвенција, разних подстицаја и 
подстицаја извоза, кредита, улагања у развој производње, асортимана и 
опремљености у рурални развој, како би се рационално искористили рас-
положиви ресурси и компаративне предности и динамизирао извоз на 
светском тржишту. 

Потребно је унапредити квалитет пословања привредних субјеката 
кроз заштиту конкуренције, која се огледа у: ефикасној  конкуренцији, 
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бољем  стандарду потрошача, већој иновативности и конкурентности 
економије, разумевању детерминанти продуктивности и стопе раста про-
дуктивности. Посебно морамо бити заинтересовани за детерминанте 
међународног успеха у сегментима индустрије и гранама с интезивним 
коришћењем развијене технологије и вештине знања, што чини основу ви-
соке продуктивности. 

SUMMARY 
CRITICAL ECONOMIC AND LEGAL DETERMINANTS 

COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

The position of Serbia, the available natural resources and climate conditions 
are favorable for a variety of agricultural production. Agriculture and food industry 
provide food security for the country and affect the balance of payments with 
foreign countries. The growth of GDP as the main macroeconomic aggregates, 
shows that agriculture and food industries have significant participation in the 
creation of total GDP. The paper deals with the analysis of relevant factors of 
competitiveness of agricultural production in the domestic and foreign markets 
in order to explore the importance and impact of investments and the amount of 
the agricultural budget to the development of agriculture and food industry of 
Serbia and propose economic and legal measures to improve the competitiveness 
of agricultural production in the domestic and foreign market. The structure of 
the budget should be focused on: the conquest of new markets, introduce quality 
standards for agri-food products, promotion of organic agricultural production 
and development of certified products with geographical indications in order to 
improve, in line with the strategy of economic development of Serbia and federal 
regulations.

Key words: GDP of agriculture, the agricultural budget, investment in 
agriculture

ЛИТЕРАТУРА
1. Аграрни буџет Републике Србије на путу интеграција у пољопривредни 

сектор Европске уније, Internet: http:// www.pkv.rs/pkv/files/radnitekstA-
grarnibudzet(5).doc,  2011.

2. Антевски, М. Усвајање нових знања као фактор међународне 
конкурентности, Међународни проблеми, Београд,бр. 2, 2010, стр. 314-328. 

3. Бабовић, J. Маркетинг и агромаркетинг, Факултет за економију и 
инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2008.



424

В. РаичеВић, С.  игњатијеВић, З. ПаВлоВић КЉУчНе еКоНоМСКе и ПРаВНе ДетеРМиНаНте...

4. Дракер, П. Посткапиталистичко друштво, Привредни преглед, 
Београд, 1995.

5. Игњатијевић, С. и Милојевић, И. Квалитет пољопривредно-
прехрамбених производа као фактор конкурентности на међународном 
тржишту, 14 ДQМ Међународна конференција Управљање квалите-
том и поузданошћу, Београд, 2011, стр. 356-361.  

6. Игњатијевић, С. Компаративне предности аграра Србије у спољној трго-
вини, Докторска дисертација, Факултет за економију и инжењерски 
менаџмент, Универзитет Привредна академија, Нови Сад, 2011. 

7. Конкурентност пољопривреде Србије, МПШВ, Београд, 2004, стр. 1-81  
8. Кetels Christian, Export Competitiveness: Reversing the Logic, Institutte for 

Strategy and Comptitiveness, World Bank, 2010, str. 1-13.
9. Параушић, В. Институционалне и инфраструктурне препреке конку-

рентности Републике Србије, Међународни проблеми, Београд, бр. 
4, 2007, стр.597-626.

10. Porter, M. What is Strategy, Harvard business Review, 1996, str: 1-21
11. Раичевић, В. Право индустријске својине, Факултет за економију и 

инжeњерски менаџмент, Нови Сад, 2010.
12. Раичевић, В. Индустрија, Економски Институт, Београд, 2012. бр. 1, 

стр: 201-227
13. Schwab, K. The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic 

Forum, Geneva, 2011.
14. Шогоров С.В.. 1991. Монополистички споразуми о подели тржишта. 

Привредна изградња 37, (1-2): 51-56.
15. Статистички годишњак Србије, Републички завод за статистику, 

Београд, 2003 и 2009.

RESUME

The position of Serbia, the available natural resources and climate are 
favorable conditions for diverse agricultural production. Agriculture and food 
industry provide food security for the country and affect the balance of payments 
with foreign countries. Domestic production is faced with the problem of 
decreased productivity, fragmented production, higher prices, weak protection 
of domestic production and expansion of imports. Free import of agricultural 
products has a negative impact on competitiveness in the international market. 
Additional limiting factors of competitiveness are insufficient representation of 
certified and branded products and high costs of introducing quality standards 
and environmental regulations. Exports of agricultural products has increased in 
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recent years, which has a positive impact on employment levels and productivity, 
and thus the actual level of economic development.

Movements of GDP as the main macroeconomic aggregates, shows that 
agriculture and food industry have significant participation in the creation of 
total GDP. Given the domestic and export demand for agricultural products 
in the center of analysis in the paper is to examine the relevant factors of 
competitiveness of agricultural production in the domestic and foreign 
markets. Dynamic changes in the international markets impose the need or 
demand for new products and quality. In order to improve the competitiveness 
of agricultural production highlighted the need of restructuring, through the 
processes of modernization, industrialization and stimulate the intensification 
of production. The study of factors of competitiveness of agricultural production 
emphasized the importance of investment, especially foreign direct investment. 
Important factors of cash flows as macroeconomic stability, predictability of the 
political situation and developed infrastructure. Although we have comparative 
natural conditions and cheap labor conditions are unfavorable, and a limiting 
factor for increasing competitiveness. In accordance with the goal of our research 
is to investigate the importance and impact of investments and the amount of 
the agricultural budget to the development of agriculture and food industry of 
Serbia and propose economic and legal measures to improve the competitiveness 
of agricultural production in the domestic and international markets.

The structure of the budget should be directed to: the conquest of new 
markets, introduction of quality standards of agricultural and food products, 
promoting organic farming and the development of certified products with 
geographical indications in order to improve, in line with the strategy of 
economic development of Serbia and federal regulations.

Овај рад је примљен 19.01.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 14.03.2012. године.
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to discuss the 
changing role of the universities in the knowledge-based economy 
and to point out the importance of being market-oriented in or-
der to achieve competitiveness in the European Higher Education 
Area (EHEA). This paper also highlights that market orientation 
has became as relevant for the universities, as for the enterprises, 
taking into account all differences that exist between them. Hence, 
the paper has shown the differences in market orientation of pub-
lic and private universities in the EHEA, in terms of rapid devel-
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tion of universities in Serbia is analyzed, in order to come to the 
conclusion how far they have come in the process of reforms, and 
what still has to be done. The aim of the paper is to encourage 
Serbian universities to become more entrepreneurial and market-
oriented, because that is the only way to face the fierce competition 
in the EHEA.  

Key words: European Higher Education Area (EHEA), Entre-
preneurial Universities, Market Orientation, Knowledge-based 
Economy, Competitiveness…

INTRODUCTION

The economic and political changes which accompany globalisation have 
been shown to put pressure on national competitiveness, and consequently on 
higher education policy. In Europe the fierce competition against United States 
of America and Asian countries for global supremacy has generated defensive 
reaction. The Lisbon European Council in 2000 set as a ten-year goal for the EU 
to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the 
world. Subsequent Council meetings at Stockholm and Barcelona have served to 
review and add further impetus to these objectives. 

To start with the policy actions required to achieve the transition towards a 
knowledge-based economy and society, Lisbon launched actions which can be 
summarized under the following three headings (European Commission, 2003. 
p. 20-21):

•	 Further consolidation and unification of the economic environment.
•	 Stimulating the creation, absorption, diffusion and exploitation of 

knowledge (European Area of Research and Innovation, Education and 
Training, and Encouraging the Start-up and Development of Innovative 
Businesses).

•	 Better working conditions, better social protection and cohesion.

In addition to EU, OECD, as well as WTO, World Bank and UNESCO have 
a strong influence on the trends of education. Globalisation and the activity of 
supranational organisations have created a whole new vocabulary of education 
which is common all over the world. The changes of higher education can not 
be anymore understood as national educational changes. They are part of global 
transformations and trends. In this new global order, universities are striving 
for their new place as they are increasingly unable to maintain their traditional 
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roles and tasks (Rinne, et al., 2009.). Market orientation and entrepreneurial 
behavior is the mode of operation which more and more describes the activity in 
European universities of today. 

Confronted with the challenge of involvement in European integrations, 
Serbia has faced many challenges in the reform of higher education systems that 
arise from legislative, structural and operational changes. It has become neces-
sary to keep pace with the trend of reforms in the process of obtaining higher 
education qualifications in Europe as defined by the Bologna process and the 
EHEA (European Higher Education Area). The intention of reforms is to make 
it possible for students to compare their qualifications with qualifications ac-
quired by students at other European higher education institution, alongside 
with the improvement of student exchange programmes and the possibility of 
continuation of studies at a related institution in Europe, which is a prerequisite 
for future integration processes and the free exchange of intellectual resources 
in Europe (Ćirić, et al., 2008.  p. 768)

In that regard, Serbia has adopted the Law on Higher Education in 2005, 
which completely implements the Bologna Declaration and has started with the 
process of accreditation of higher education institutions and study programmes 
in 2007. In the process of accreditation entered the 123 faculties, 83 public and 
40 private, and according to the latest report of the Commission for Accredita-
tion and Quality Assurance, by September 2010 seven public and five private 
universities have been accredited. The reform of higher education is the first 
step in enhancing competitiveness of Serbian universities in the European high-
er education area, but it is not sufficient. In order to be competitive in terms of 
increasing competition in the global market of higher education, they have to be 
more market oriented. The aim of the paper is to encourage Serbian universities 
to become more entrepreneurial and market-oriented, because that is the only 
way to face the fierce competition in the EHEA.

THE IMPORTANCE OF MARKET ORIENTATION-THE DIFFERENCE 
BETWEEN ENTERPRISE AND UNIVERSITY

Both in the literature and in practice the following question has been ad-
dressed: “Is market orientation applicable to all organizations, profit and non-
profit ones alike, including universities?” The political orientations of the 
European Union and many of its member states are increasingly based on the 
idea of knowledge-based economy. Among the other producers of knowledge, 
universities are expected to become part of the innovation system where 
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innovation stands for product making and the final goal is to contribute to the 
international competitiveness of the national economy (Hayrinen-Alestalo, et 
al., 2006. p. 251). 

In the knowledge society universities are expected to change faster than 
earlier in order to hold their leading role in societal progress. Interaction with 
the society, innovation, knowledge transfer and exploitation of scientific research 
has been emphasized in national policies to create well-being and economic 
competitiveness. Universities are supposed to have a central role in the knowledge 
production system. Can they fulfill that mission without being actively engaged 
in entrepreneurial activities and without being market-oriented? For answering 
that question it is necessary to analyze the term market orientation from the 
enterprise prospective, and than to compare it with the universities, public and 
private once.

Shapiro defines market orientation as an organizational decision-making 
process. At the heart of this process is the need for the company to understand 
its markets and customers and disseminate information about them to every 
corporate function. The process also includes the ability to make strategic and 
tactical decisions inter-functionally and inter-divisionally as well as to make 
well-coordinated decisions among the divisions and functions and executing 
them with a sense of commitment (Shapiro, 1988. p. 121-122). 

Kohli and Jaworski state that market orientation is the organization-wide 
generation of market intelligence pertaining to the current and future needs 
of the customers, the dissemination of intelligence horizontally and vertically 
within the organization, and an organization-wide action or responsiveness to 
it (Kohli, et al., 1993. p. 466). According to their research, organizations that are 
market-oriented are characterised by stronger organizational commitment on 
the part of their employees, higher customer satisfaction and business perfor-
mance (Kohli, et al., 1990. p. 13).

Narver and Slater emphasize market orientation as the specific organiza-
tional culture which most effectively and efficiently creates the necessary be-
haviours required for the creation of superior value for buyers and thus to the 
continuously exceptional quality of business performance. They point out that 
market orientation consists of three behavioural components: 1) customer orien-
tation, 2) competitor orientation, and 3) inter-functional coordination, and two 
decision criteria: 1) long-term focus and 2) profitability. Their findings support-
ed a positive relationship between market orientation and business profitability 
as measured by return on investment. Furthermore, the businesses having the 
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highest degree of market orientation are associated with the highest profitability 
(Narver, et al., 1990. p. 21).

Ruekert examines the relationships between degrees of market orientation 
from the perspective of organizational strategy and processes, individual 
attitudes and long run financial performance at the level of business unit analysis. 
He stresses that the level of market orientation in a business unit is the degree to 
which the business unit obtains and uses information from customers, develops 
a strategy which will meet customer needs, and implements that strategy by 
being responsive to customer needs and wants (Ruekert, 1992. p. 228).  

Deshpandé et al. proposed a more divergent view of market orientation 
suggesting that it is synonymous with customer orientation, and he defines 
customer orientation as the set of beliefs that puts the customer’s interest first, 
while not excluding those of all other stakeholders such as owners, managers, 
and employees in order to develop a long-term profitable enterprise. In the 
empirical research conducted by Deshpandé et al., it has been determined that 
companies with a market-oriented culture are more successful and efficient than 
internally oriented, bureaucratic companies (Deshpandé, et al., 1993. p. 31-33).

Although all these five models have some differences they are similar in sev-
eral fundamental components which include: 1) emphasis on the customer, 2) 
importance of shared knowledge (information), 3)  inter-functional co-ordina-
tion of marketing activities and relations; and 4) being responsive to market ac-
tivities by taking appropriate action (Lafferty, et al., 2001. p. 100). Furthermore, 
by analyzing the results of these five models it can be concluded without any 
doubt that enterprises which are market-oriented can better satisfy their cus-
tomers, enhance their business performance and achieve greater profit. Is this 
the case with the universities too? 

Liu talks about the role of marketing in higher education and explains the 
main differences in that regard between universities and other service businesses. 
The article also identifies the social responsibilities of universities, explaining 
the unique context of higher education and effectively arguing that short-run 
revenue or profit maximization should not be the primary goal of universities 
(Liu, et al., 1998. pp. 17-28). Market orientation of universities should contribute 
to enhancing their performance and primarily result in a higher level of 
satisfaction of all of their stakeholders. These stakeholders for private universities 
are prospective students, current students, alumni, employers of graduates and 
financial supporters. For a public university, the list of stakeholders also includes 
taxpayers, the state legislature and perhaps the general public (Hayes, et al., 1993. 
p. 424). Obviously, market orientation is extremely valuable for universities and 
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the whole society as it contributes to a higher degree in which the needs and 
demands of all university stakeholders’ can be met. 

This has become especially important in the context of intensified pace of 
globalization, with the pronounced role of universities in knowledge production 
system and achievement of national competitiveness.  Undoubtedly, both 
the public and private sector of higher education are faced with increasing 
competition. Nevertheless, the prevailing question is whether there is any 
difference between public and private universities and if market orientation has 
the same value for both. 

MARKET ORIENTATION OF PUBLIC VS. PRIVATE UNIVERSITIES 
IN THE EHEA

The role of the private higher education in the countries of Western Europe 
remains marginal. Major EU economies, including Germany, France, Italy, 
and the United Kingdom, do not have significant private sectors in higher 
education. But the Bologna process and the idea of making unique European 
higher education area runs far beyond Western Europe to also involve countries 
where private higher education figures prominently, exceeding 10 percent 
of total enrollments in Belarus, Bulgaria, Hungary, and Ukraine, 20 percent 
of enrollments in Latvia, Moldova, Romania, and 30 percent of enrollments 
in Estonia and Poland (Kwiek, 2006. p. 122). In Russia, private enrollments 
exceeded 14 percent and the number of private institutions reached almost 400.  
To sum up, private sectors present a significant and rapidly developing segment 
of education and economy in Central and Eastern European countries (Tomusk, 
2004. p. 241). 

In Serbia, the rapid development of private higher education started in the 
end of the 20th centaury and in the beginning of 21st century, after the break-
down of the Socialist Self-Management system and transition into a market 
economy. Today, as we have already mentioned, there are seven public and five 
private universities in Serbia. It is evident that in the European higher education 
area the role and the importance of private universities in compare with public 
universities differ from country to country. 

Market orientation for public universities differs from that of private ones. 
The main difference arises from the fact that public universities cannot function 
like private universities, because they do not have to collect capital and give 
profit to their owners. The public universities may increase sources of non-core 
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funding, and/or student fees and try to increase state and industry research 
funds, while the private universities do not have so many options. On increasing 
their financial resources they can only rely on the widening of their educational 
offer and better satisfaction of their stakeholders, which means they have to be 
more market-oriented. 

As Kwiek outlined “In many cases, being market-driven and consumer-
driven in their orientation, private HE institutions are more flexible to adapt 
their curricula according to demand, open short-term courses, offer MBA 
programs, liaise with foreign institutions and offer dual degrees, provide 
distance education, weekend education, and other modes of learning convenient 
to the student. Often private institutions monitor the labor market, open career 
centers for their graduates, and introduce explicit internal quality assurance 
mechanisms. Many follow market mechanisms in their functioning as business 
units, use public relations and marketing tools to have significant portions of 
local, regional, or national educational “markets,” and finally prepare their 
graduates for living and working in market realities” (Kwiek, 2006. p. 123). 

It is evident that public universities can not be market-oriented at the same 
manner as the private once, but market orientation, in our opinion, is very 
relevant for the public universities, as well. Market orientation became especially 
important for the public universities from the moment when EU member state 
governments had set high expectations for the economic value of academic 
activities. Universities are now expected to give space to pure commercial activities 
and rationalize their activities. Particularly in Finland there is a growing trust 
in explanations where the university, with its traditional functions (research 
and education) and the new third function (commercialization) is part of the 
innovation system and contributes directly to the growth and competitiveness 
of national economy. The changed expectations from the public university in the 
knowledge-based economy inevitably push them to be more market-oriented.

THE LEVEL OF MARKET ORIENTATION OF UNIVERSITIES IN 
SERBIA

After the breakdown of the Socialist Self-Management system and transition 
into a market economy, and after the signing Bologna declaration, Serbia 
started with reformation of higher education, in order to improve quality of 
its public and private universities. But only legislative changes are not enough 
for enhancing competitiveness of Serbian universities. They are necessary but 
changes must be structural and operational as well, and universities should be 
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market driven in their operation.  It is therefore necessary to analyze the level 
of market orientation of universities in Serbia, in order to be able to make some 
conclusion. 

In the paper we have already concluded that the basis of market orientation 
is its emphasis on the consumer. The goal of market orientation at universities 
is to satisfy the needs and expectations not only of students but of all key stake-
holders. The model of the universities’ stakeholder satisfaction achievement can 
be presented through four steps (Ćirić, et al., 2010. p. 174): 

1. Identify all stakeholders;

2. Identify stakeholders’ needs and expectations;

3. Measure stakeholders’ satisfaction; 

4. Make an action plan.

Identification of all stakeholders

The first step in achieving the satisfaction of stakeholders is identifying them. 
As we have already stated, the users of university services and key stakeholders 
are prospective students, current students, alumni, future employers, financial 
supporters, taxpayers, the state legislature and the general public. Of all the 
stakeholders, Serbian universities put the greatest emphasis on relations with 
prospective and current students. Relationship with alumni students is almost 
non-existent at most universities. Before the process of accreditation of higher 
education institutions began, the relationship with students’ future employers 
was quite poorly developed, which is evident in the fact that the number of 
contracts on co-operation between universities and companies and institutions 
from corresponding areas was insufficient for students’ internship, so students 
were left on their own to find adequate opportunities for practice. However, 
since the accreditation process made students’ work placement an obligatory 
part of most study programmes, universities have become more engaged in the 
intensification of co-operation with enterprises. On the other hand, the level of 
co-operation between universities and employers is still not satisfactory in the 
sense that employers rarely ask the advice of universities when employing new 
workers, and they are often unwilling to finance trainings and the improvement 
of their employees’ qualifications. There are also a very small number of projects 
in which business companies seek the scientific expertise of universities. 
Therefore, it is necessary to continue building this relationship. When we talk 
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about financial supporters who are able to assist the educational and scientific 
processes at universities, first of all we must mention the relationship universities 
are building with the Ministry of Education and EU funds. Unfortunately, 
considering Serbia’s unfavourable financial situation, the resources set aside for 
science are extremely small, only 0.3% of the GDP (Đelić, 2009.). On the other 
hand, state universities with long-standing traditions and established reputation 
in international scientific circles have a considerable stake in international 
projects, but private universities are still falling behind in their participation 
in international projects in comparison to state universities. If we analyze the 
relationship between public universities and taxpayers, the state legislature, and 
general public, we can see that public universities in Serbia do not have influence 
on these stakeholders. Universities can make certain suggestions when drafting 
certain relevant legal acts, but most issues, including the matter of financial 
resources allocated from the budget for financing universities, are outside their 
scope of influence.

Identification of stakeholders’ needs and expectations

The second step of the model implies the understanding of the needs and 
expectations of all stakeholders. Considering the needs and expectations of 
future students, it can be concluded that neither state nor private universities 
conduct continuous research. The extremely insufficient market orientation on 
prospective students is shown by the fact that most universities apply a mass 
marketing strategy which seeks to attract anyone and everyone with a single 
broad-based marketing appeal. There is no segmentation of the educational 
customers’ market, nor is there any segmentation of supply. The analysis of 
needs and expectations of students currently at universities is conducted either 
through individual research or as a part of the survey of students’ satisfaction. 
That practically means that there is no strategically defined plan to continuously 
test what students want and expect from the institution they study at, and 
whether those needs and expectations are consistent throughout their years of 
studying, or they change with time. Most universities do not have alumni, which 
explain why there is no research that deals with their needs. Regarding the needs 
of employers, universities conduct research only when they do not meet the 
enrolment quotas for particular study programmes, so they choose to develop 
and accredit new programmes. In those situations they conduct market and 
employer demand analysis. That goes to show that the strategic approach to the 
relationship of universities with employers is more of a reactive then proactive 
nature. When we assess the relationship between public universities and all 
other stakeholders we mentioned, and considering the fact that universities have 
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very little influence on them, it can be surmised that there is no research on 
their expectations. It is generally known, that the taxpayers, the state legislature 
and the general public expect universities to contribute to economic growth and 
to the progress of society through scientific research and by developing highly 
competent human resources.

Measurement of the level of stakeholders’ satisfaction

The third step includes the measurement of the level of stakeholders̀  sat-
isfaction i.e. determining the extent to which universities fulfil the needs and 
meet the expectations of their stakeholders. Universities in Serbia primarily try 
to monitor the satisfaction of their current students while other stakeholders are 
more or less neglected and research concerning their satisfaction is conducted 
ad hoc and lacks in continuity. Research on current students’ satisfaction with 
educational processes and services provided by a university, which includes 
the evaluation of study programmes, professors, administrative staff, facili-
ties, equipment, libraries, and service culture is stipulated as an obligation of 
universities by the standards for accreditation of higher education institutions. 
However, such research is meaningful only if the acquired results will be used 
for improving existing conditions. However, according to Jović, the President of 
Belgrade University Student Parliament and member of the Higher Education 
Reform Experts, those results are not transparent to the public, and students’ 
opinions should be held in greater esteem (Jović, 2008.). Nevertheless, the very 
fact that continuous research on students’ satisfaction is being conducted is an 
important improvement considering the prevailing situation before accredita-
tion process started. Research on satisfaction of prospective students can only 
begin when they enrol in a higher education institution. It is very important to 
determine to what extent their expectations – shaped by the various marketing 
activities of universities during the pre-enrolment campaign – are reflected by 
the level of their satisfaction, and to what extent their expectations are in har-
mony with their perception of the quality of university services. When it comes 
to the research on the satisfaction of employers with the competences of gradu-
ated students of particular universities, it is clear that there is no existing con-
tinuous practice. That is why accreditation standards have defined an obligation 
for higher education institutions to perform an external evaluation of the qual-
ity they provide, so it is expected that the opinions of employers will be taken 
into account. That should help redress the imbalance in Serbia’s labour market 
manifested by a high unemployment rate and at the same time reduce employ-
ers’ dissatisfaction with the competences of potential employees. Research on 
satisfaction of other stakeholders important for public universities is yet to be 
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conducted. The opinion of the general public is expressed by the fact that they 
still consider higher education that is not financed from the budget of the Re-
public of Serbia quite expensive. 

Making an action plan

The fourth step represents the analysis of factors leading to lower or higher 
levels of stakeholders’ satisfaction and the creation of an action plan to increase 
factors leading to a higher level of satisfaction and eliminate those causing 
dissatisfaction. By assessing the situation on Serbia’s universities, it can be 
concluded that most plans of action have been made with the goal of improving 
the level of satisfaction of current students. However, universities sometimes 
face insurmountable barriers such as limited financial resources needed to 
improve learning space and equipment, as well as a short supply of competent 
professors in the labour market. So, even when universities do want to eliminate 
certain factors which reflect poor students’ satisfaction, they cannot do it in a 
short period of time. But it is still crucial that they show a long-term tendency to 
improve the level of satisfaction of their stakeholders.

CONCLUSION

On its efforts to become a member of European Union, Republic of Serbia is 
working on its’ transformation to the knowledge-based society. In that process 
it is faced with numerous problems, including the reform of higher education 
which is certainly one of the most important. The main role of universities, as the 
primary institutions of higher education and scientific research is to help human 
resource development in Serbia, economic growth and greater competitiveness 
in the EU market. Both in the literature and the practice of the EU the terms 
likes “Entrepreneurial University”, “Universities market orientation” and “third 
function of Universities” become more, and more common, and they point out 
to the new and slowly changed role which universities have in the knowledge-
based society. In that changed environment the concept of market orientation 
becomes very important not only for enterprise, but for the universities private 
and public as well. 

Bearing that in mind we can conclude that if universities in Serbia want to be 
competitive and compete in European higher education area they will have to be 
market-oriented. By analyzing the current situation in the universities in Serbia 
we can conclude that they are not yet completely market-oriented, but the reform 
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of higher education has significantly helped Serbian universities in becoming 
orientated towards their stakeholders. We have noted that, of all stakeholders, 
current students are the main focus of university activities. However, for univer-
sities to achieve competitive advantage in the European higher education area, 
they also need to focus on satisfying the needs and expectations of other relevant 
stakeholders. 

In order to do that, they need a strategic approach. All activities must be 
conducted continuously and systematically, according to the strategic plan of the 
university. It is also important that all organizational units within a university 
co-operate with each other and it is imperative to have a customer-oriented 
organizational culture within a university. University managers should be leaders 
in bringing about changes and they should be committed to market orientation. 
Indeed, when trying to satisfy the needs and expectations of all the stakeholders, 
universities face obstacles that cannot be overcome in a short period of time. 
However, that shouldn’t discourage managers or university employees since one 
of the basic postulates of market orientation is long-term focus.  Universities 
should continuously work on removing the obstacles which prevent them from 
fulfilling the needs of their stakeholders. 

Beside the outlined, the universities in Serbia should also intensify co-op-
eration with other universities at the international level, because the expected 
internationalization can bring them many benefits and improve their position 
in the EU market. By learning from the international experience universities 
in Serbia can improve the educational quality and be better integrated into 
the market economy (Vapa-Tankosić, et al., 2010. p. 250) The benefits include 
entering into the world system of academic research and innovation; increasing 
the mobility of students, faculty, and staff; participating in international 
accreditation and credit transfer; revitalizing the nation’s economy; 
democratizing the administration of colleges and universities; broadening our 
understanding of academic freedom; and learning new approaches to a range of 
issues and problems, both academic and administrative (Djanaeva, 1999. p. 140).  
These benefits of internationalization can help universities be better integrated 
into EU knowledge economy and get closer to meeting the EU standards with an 
aim of better satisfying their stakeholder.

Finally, we can conclude that the first step in market orientation has already 
been made, which is highly important for Serbia and its universities. Finally, we 
shall highlight that for further progress we need the intense involvement of uni-
versity managers in the process of encouraging and promoting customer focus 
let alone the whole-hearted commitment of all employees to offering more value 
to all relevant stakeholders. Serbian universities have to continue the process of 
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change as well as to keep trying to be more market oriented in order to enhance 
its competitiveness in the European higher education area.
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REZIME

Svrha ovog rada je da se ukaže na izmenjenu ulogu koju univerziteti imaju 
u ekonomiji zasnovanoj na znanju, kao i da se potencira značaj koji tržišna 
orijentacija univerziteta ima u ostvarivanju njihove konkurentnosti u okviru 
Evropskog područja visokog obrazovanja (EHEA). U radu se takođe naglašava 
da je tržišna orijentacija postala jednako važna za univerzitete kao i za 
preduzeća, uzimajući pritom u obzir sve razlike koje postoje među njima. Osim 
toga, u radu su prikazane razlike u pogledu tržišne orijentacije između državnih 
i privatnih univerziteta u okviru EHEA, u uslovima ubrzanog razvoja privatnih 
visokoškolskih ustanova u većini tranzicionih zemalja, uključujući i Srbiju. Na 
posletku, analiziran je nivo tržišne orijentacije univerziteta u Srbiji, s ciljem da 
se dođe do zaključka dokle se stiglo u procesu reformi i šta je još potrebno da 
se uradi. Cilj ovog rada je da se ohrabre univerziteti u Srbiji da postanu u većoj 
meri preduzetnički i tržišno orijentisani, jer je to jedini način da se izbore sa 
veoma oštrom konkurencijom u EHEA.

Овај рад је примљен 17.01.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 14.03.2012. године.
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УЧЕЋА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КАО 
ИЗРАЗ НОВОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СПОРТУ

САЖЕТАК: Интензиван развој савременог пословања 
условљен је константним променама које намећу потребу 
перманентног прилагођавања и креирања нових пословних 
решења утемељених на знању и учењу. Успешне организације 
постају (и опстају) оне које интензивно и стално раде на 
креирању новог знања и шире га кроз целу организацију.

Спортске организације које су схватиле да учење, ново 
знање и његова примена постају кључ успеха, а образовање 
круцијално за будуће богатство, имају шансе за опстанак, не 
само на спортском, већ и на ширем тржишту јавних услуга. 
Креирање новог и иновација постојећих знања у спортској 
организацији представља први и основни корак у стварању 
учеће спортске организације. Она се може разматрати и 
тумачити кроз сагледавање специфичности основних 
структуралних компоненти: лидерства, организационе 
структуре, организационе културе, управљања људским 
ресурсима и информационим везама.

Рад се, у основи, бави експликацијом детерминанти 
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учеће спортске организације као могућег модела креирања 
организационих промена у спортским институцијама и 
препознавања предузетничких аспеката спортске делатности 
у целини.

Кључне речи: спорт, учећа организација, знање, 
организационо учење, предузетништво...

УВОД

Савремено пословно окружење (у његовом најширем облику) суоче-
но је са новим и свеобухватним феноменом, а то је брзи развој и сталне 
промене. Нови облици производње (производних односа), надаље, неиз-
оставно продукују и ново друштвено окружење, односно, ново друштво. 
Будућност савременог пословања више се не темељи само на благодетима 
савремених високих технологија, већ пре свега на знању као основном ре-
сурсу 21. века. Потреба за све већим нивоом знања прожима се кроз све 
„поре“ друштва (од производње, до свих делова друштвене надградње, па 
тако и спорта). 

Сталан развој савременог пословања условљен је константним проме-
нама које намећу потребу перманентног прилагођавања и креирања нових 
решења утемељених на знању и учењу. Мењање тржишта, брзи развој и 
континуирани напредак технологија, пораст конкуренције и релативно 
брзо застаревање производа, постају основни фактори који су предмет ме-
наџерских активности. Успешност организације постају оне које увиђају да 
су учење, знање и његово адекватно коришћење детерминанта пословног 
успеха. Појмови као што су: компанија која креира знање (knowledge creating 
company), организација заснована на знању (knowledge based organization), 
као и учећа организација (learning organization), најбоље приказују однос 
савремених успешних организација према знању и едукацији запослених 
(March, Olsen, 1975; Hamel, Prahalad, 1994; Esterby-Smith&Araujo, 1999; Ћо-
сић, Текић, 2009; Јокић, 2011).

„Знање је моћ“3 као изрека која је дужи временски период егзистира-
ла у пословном свету и била интерпретирана првенствено кроз контекст 
значаја индивидуалног знања и његове супериорне улоге у позициони-
рању појединца у окружењу, данас има сасвим другу интерпретацију. Са-
времени теоретичари и практичари менаџмента, знање перципирају као 

3 изрека Френсиса Бекона, енглеског филозофа из 17. века 
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примарну дугорочну одрживу детерминанту која обезбеђује надмоћнију 
позицију организације међу конкурентима на одређеном тржишту. По-
следња деценија 20. века, у којој је дошло до наглог развоја менаџмента у 
свим сферама рада, донела је јасније одреднице и ставове међу истражи-
вачима, консултантима и менаџерима да је знање једини одрживи извор 
конкурентске предности организација (предузећа) на тржишту. У складу 
са тиме неизоставно су се наметнуле и нове теме за истраживање и опсер-
вацију овог проблемског питања дефинисане кроз појмове (и појаве) као 
што су организационо учење (Organizational Learning) и учећа организа-
ција (Learning Organization).

За високе захтеве спортске делатности, како у домену спортско-тре-
нажне технологије, тако и у простору управљања организацијама, неоп-
ходан је и високо стручан људски потенцијал, који поседује специфична 
знања и применљиве вештине. Због тога је савремени спортски менаџ-
мент још увек суочен са проблемом и питањем како задовољити велику 
потражњу за квалитетним кадровима у спорту, пре свега спортским тре-
нерима и спортским менаџерима. Односно са каквим знањима, умећем и 
способностима ће такви кадрови обављати нове, сложеније и одговорније 
послове у спорту.

И у спортској делатности је данас, више него икада, позиционирана 
предузетничка спознаја да се конкурентска предност спортске органи-
зације (као вишедимензионалног организационог система) не заснива 
примарно на чињеници „шта она има“ (а друга нема), већ на основу тога 
„шта организација уме и може да уради боље од других“. Овако схваћена 
конкурентска предност (и конкурентска позиција) спортске организације 
утемељена је у јасно детерминисаној спознаји о њеном изграђивању кроз 
перманентни процес учења. С обзиром да се спортске организације данас 
суочавају са сталним и континуираним променама, менаџменту се као 
нужност намећу захтеви за обезбеђивање услова који ће омогућити реали-
зацију креативних потенцијала људских ресурса. То се може постићи, пре 
свега, применом нових принципа и прихватања савремених идеја о орга-
низационом учењу као новој предузетничкој идеји у спорту. У спортским 
организацијама (клубовима, савезима, асоцијацијама) се мора интензив-
није фаворизовати (и награђивати) знање, способност и креативност, како 
би се интензивније наметнула позиција „интелектуализације“ укупног 
рада у спорту. Тиме би се креирале и нове пословне идеје као израз све 
присутнијег спортско-предузетничког духа. Спортске организације које 
буду имале способност да у своју пословну филозофију имплементирају 
потребу перманентног учења као јасан и чврст стандард, те на основу њега 
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и коришћење овладаним знањима, моћи ће да се ухвате „у коштац“ и кон-
куренцију са савременим спортским трендовима у свету. Да би се ово по-
стигло спортске организације морају развијати своје активности које их 
воде у правцу карактеризације као „учеће спортске организације“.

ДИСТИНКЦИЈА ОРГАНИЗАЦИОНОГ УЧЕЊА И УЧЕЋЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Савремено пословно окружење данас егзистира у условима високог сте-
пена несигурности и релативне неизвесности за предвиђање будућности. 
У ситуацији кад понуда на тржишту значајно надмашује потражњу, у ус-
ловима динамичног и турбулентног пословног окружења (конкуренције с 
једне стране и све већих очекивања и захтева улагача с друге стране), пот-
ребе за ефикаснијим управљањем постављају се у први план. С обзиром 
да је знање ресурс који данас интензивно покреће и нивелира готово све 
процесе у пословању, управљање знањем (Кnowledge Мanagement) постаје 
нова и обавезујућа категорија савременог менаџмента. Оно се може пос-
матрати као низ међусобно повезаних активности менаџмента организа-
ције усмерених на стратегију и тактику управљања људским капиталом, 
односно развој знања, вештина и уопште, компетенција запослених у ор-
ганизацији. За менаџмент знања се може рећи да представља процес којим 
организација генерише вредност своје интелектуалне имовине базиране 
на знању, односно усваја и користи колективно искуство у било ком делу 
пословног процеса или у умовима запослених. Другим речима концепт 
менаџмента знања (Кnowledge Мanagement) представља способност да се 
за релативно кратко време дође до информације која ће омогућити свако-
ме у организацији да донесе најбољу одлуку, било да се ради о условима 
на тржишту, производу, услузи, процесу, планираним активностима кон-
курената или неким другим информацијама важним за успех компаније 
(Shokley, 2000,57).

Посматрано са аспекта менаџмента (Ристић, 2003), о знању се може 
говорити као флуидној мешавини обликованог искуства, вредности, 
повезаних информација и експертских мишљења, која обезбеђује оквир за 
оцењивање и укључивање нових искустава и информација. Појам знања 
се у овом контексту треба посматрати и као нематеријални ресурс, слика 
стварности исказана замислима човека док посматра свет који га окружује: 
простор, објекте, односе и догађаје у тој стварности. Оно се састоји од 
интуиције, скупа идеја, искуства, вештина и учења, те има потенцијал 
стварања нове вредности (Нешић, 2008). У организацијама, знање је често 
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„ускладиштено“ не само у документима или архивама (базама знања), већ 
и у организацијским рутинама, процесима, праксама и нормама.

Данас је у савременом предузетништву јасно уочено да су за успешност 
пословних процеса неопходне све веће количине мултидисциплинарних 
знања, као и спознаја да се то знање мора користити у процесу активности 
организација. То је позиционирало тенденције које детерминишу да се ак-
ценат стратешког ресурса са информације све више преноси на знање као 
основу конкурентности савремених пословних организација и система. С 
тога се може говорити о ширини приступа као суштинској разлици између 
концепата управљања знањем и учеће организације. Управљање знањем 
само по себи подразумева организационо учење (процес) и организацију 
којa учи (структура), с обзиром да је повећање знања битан услов орга-
низационог развоја, као и структура која ће све то да подржи. Међутим, 
управљање знањем обухвата и специфичне области које се односе на ор-
ганизациону културу, технологију за прикупљање, складиштење и дељење 
информација, профилисање знања и институционализацију нових улога 
(Bacera-Fernandes и други , 2004).

У контексту напред изнетог, неопходно је начинити основну дистинк-
цију између појмова организационо учење и учећа организација, с обзиром 
да се ради о новим појавама које су директно усмерене на егзистенцију 
знања и у спортским организацијама. 

Организационо учење (Organizational Learning) представља процес којим 
се долази до промена у когнитивним структурама и понашању чланова 
организације, што обезбеђује унапређивање способности организације у 
процесима прилагођавања окружењу (McGil и други  1994). Дакле, реч је о 
процесу који се ослања на две равни: 1) когнитивну (стицање новог знања 
мења, како индивидуалну когнитивну структуру, тако и колективну, 
што представља темељ за промену организацијксих одлука и аккција) 
и 2) бихевиоралну (током учења људи мењају и своје понашање, што 
се одражава и на будућност колективних акција које треба да доведу до 
позитивних последица по организацију). Стога се може рећи да је суштина 
организационог учења (Dixon, 1994) способност организације да користи 
значајан ментални капацитет свих њених чланова у правцу креирања так-
вих процеса који доводе до побољшања њене ефективности. 

Процес организационог учења може се посматрати из више углова који 
су последица различитих теoријских приступа разматраних у савременој 
литерaтури. Концепт који се темељи на процесирању знања и информација 
(Pawlowsky et all, 2003) подразумева пет фаза организационог учења: 1) 
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идентификација постојећег стања (препознавање знања које је неопходо 
за организацију; идентификује се интерно и екстерно знање), 2) креирање 
новог знања (генерисање нових идеја и њихова реализација, итд.), 3) дифу-
зија (постојеће и ново знање мора „да се креће“ кроз организацију иначе 
ће бити бескорисно), 4) интеграција и модификација знања (меморисање, 
складиштење, структуирање и доступност знања свим члановима органи-
зације) и 5) промена понашања (коришћење знања ради предузимања ак-
ција; до изражаја долазе бихевиорални аспекти овог процеса).

Концепт који се заснива на идеји да је организационо учење увек пове-
зано са организационим знањем (Nonaka и други 2003) један је од најин-
тересантнијих приступа у новијој литератури. Према његовим одредни-
цама организационо учење је процес на основу кога организације стиче, 
манипулише и користи знање (Јанићијевић, 2007). Знање је, према овом 
концепту, обухваћено кроз: 1) експлицитно знање (објективно, отворено, 
опипљиво; изражено формалним и системским језиком, те се може корис-
тити у форми података, формула, спецификација и сл.) и 2) имплицитно 
знање (субјективно, скривено, неопипљиво; дубоко је персонализовано у 
сваком члану организације, те га је тешко формализовати). Према Нона-
ки, знање је увек присутно, било да је оно експлицитно или имплицитно. 
Да би се креирало као организационо знање неопходно је да дође до кон-
верзије једног облика знања у други. Овај процес, којим се индивидуал-
но знање претвара у организацијско, представља процес организационог 
учења. Зато је организационо учење социјални процес и увек укључује 
више људи (Јанићијевић, 2007, стр.14). 

Учећа организација (Learning Organization) у најширем смислу може се 
посматрати као посебан организациони модел који позитивно утиче на 
развој способности организационог учењам код њених чланова, омогућа-
ва услове за креирање адекватног оквира за учење, те подстиче и усмерава 
напоре својих чланова да уче. Истовремено је учећа организација и после-
дица процеса организационог учења, с обзиром да се „учењем учи и како 
да се учи“.

Мада не постоји ауторски консензус у погледу јединствене дефиниције 
учеће организације, многе од њих имају заједничке елементе (Senge, 1990; 
Garvin, 1993; Pedler и други, 1997). Једна од новијих дефиниција, развијена 
након детаљнијег разматрања и анализе литературе, посматра учећу 
организацију као организацију која се прилагођава, развија и трансформи-
ше захваљујући својим запосленима, њиховом личном развоју и процеси-
ма учења на свим нивоима (индивидуалном, тимском и организационом), 
она подстиче људе да уче и омогућава им да испоље своје индивидуалне 
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карактеристике у циљу дугорочног развоја организације (Јокић, 2011, стр. 
54).

Такође се учећа организација може дефинисати и сa аспекта њених ос-
новних карактеристика. Како наводе Гефарт и сарадници (Gephart и други 
1996) ради се о организацији која има значајне капацитете за учење, прила-
гођавање и промене, а заснивају се на егзистенцији: континуираног учења, 
генерисања и размене знања, систематског критичког мишљења, културе 
учења, охрабривања флексибилности и експериментисања.

У суштини учећа организација подразумева и врсту организацијске 
културе у којој се кроз стимулисање и охрабривање запослених, да стреме 
ка индивидуалном развоју путем учења, настоји ангажовати, оптимизира-
ти, па и максимизирати, допринос сваког појединца у активностима које 
доводе до реализације организацијских циљева. Стога се учећа органи-
зација може сматрати и идеалним моделом ка којем организације треба 
да теже, за разлику од појма организационог учења који представља пут 
којим треба ићи. Како наводе Џонс и Хендри (Jones и други 1992) основ-
на идеја које се треба држати је да учећа организација представља „смер 
кретања“, док се на процес организационог учења мора гледати као хеу-
ристичко средство за објашњавање и квантификацију учећих активности.

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КАО УЧЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА

Савремено организоване спортске активности представљају комплек-
сан систем који егзистира у законски одређеној и правно уобличеној ор-
ганизационој форми. Конкретне спортске организације су, у најширем 
облику, институционализоване кроз спортске клубове. Они су по свом 
карактеру, у највећем броју случајева, формирани као удружења (систем 
груписања лица која су се организовала ради физичког вежбања, трени-
рања и такмичења, као заједничке сврхе, односно циља).

Мада у погледу организационе физиономије и облика формално-прав-
не детерминисаности код спортских организација постоји широк спектар 
различитих могућности њиховог испољавања, заједничка карактеристика 
им је да организација није сама себи циљ, већ једна од општих спортских 
стратегија долажења до постављеног циља. То значи да спортска органи-
зација подразумева уређивање, координацију и вођење свих делова цели-
не (функције, процесе и односе у њима) ради остваривања постављених 
спортских циљева (Томић, 2001).
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Стога системски приступ обликовања спортске организације даје свр-
сисходан теоријски оквир за решавање проблема избора типа организо-
вања примереног реалним, стално променљивим околностима спортских 
активности. Добро пројектовани организациони систем је први и најваж-
нији инструмент успешног менаџмента спортске организације (Раич, 
1999). 

Спортска организација би у својој функционалној структури требало 
да буде изграђена од одређеног броја подсистема. У зависности од каракте-
ра, величине, усмерености и мисије спортске организације, подсистеми се 
могу односити на: систем тренажног процеса, систем управљања, систем 
маркетинга, систем објеката, систем финансирања итд. Сваки од подсис-
тема садржи одређене карактеристике и својства која га могу карактери-
сати и као релативно независтан систем, одвојен од других подсистема у 
спортској организацији. Међутим, основа спортског система детермини-
сана је кроз егзистенцију тренажног процеса као основног језгра спортске 
организације. То значи да је примарни задатак менаџмента спортске орга-
низације усмерен на стварање оптималних услова за реализацију процеса 
трансформација, односно преображаја одређених био-психо-социјалних 
карактеристика спортиста, од улазних атрибута у њихове излазне (финал-
не) карактеристике. Оваква трансформација се постиже реализацијом 
низа активности осмишљених сврсисходним програмом вежбања, тре-
нинга и такмичења у спортској организацији одговарајућег типа.

Спортска организација као систем неопходно је да има одговарајућу 
организацијску структуру, која се у првом реду односи на јасно дефиниса-
не физичке елементе и информационе везе. Основ дефинисања структуре 
спортске организације и односа организационих ресурса у деловима и 
целини чине функције спортске организације. Оне се, у организационом 
погледу прожимају кроз тзв. „организационе блокове“ спортске 
организације. У пракси се најчешће могу уочити две целине омеђене кроз: 
а) спортску функцију (спортско-функционални подсистем) и б) пословну 
функцију (пословни подсистем). Спој ова два дела система одговоран је за 
функционисање организације и производи њено „понашање“.

У већем броју радова на тему учећих организација она је најчешће пред-
стављена и тумачена кроз специфичности основних структуралних ком-
поненти: лидерства, организационе структуре, организационе културе, 
управљања људским ресурсима и информационим системима (Јанићије-
вић, 2007). Међутим, као полазна основа у креирању концепта учеће спорт-
ске организације потребно је имати у виду петодимензионални концепт 
учеће организације (Сенге, 1990) који се заснива на следећим елементима:
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1. Системско размишљање – подразумева да сваки члан организа-
ције разуме свој посао и начин на који то утиче на укупан резултат 
рада организације, као и на задовољство потрошача са финалним 
производом организације.

2. Организациона визија – огледа се у настојањима да сваки члан ор-
ганизације има јединствен поглед на сврху организације и спознају 
о личном утицају на њено постизање.

3. Мењање менталних модела – обухвата процес промене од рутин-
ског прилаза послу ка мисаоним процесима који се користе за ре-
шевање проблема.

4. Тимско учење – чланови организације раде заједно, заједно раз-
вијају и примењују решења за отклањање проблема у организацији. 
Тимским радом се развија колективна организациона снага која 
омогућава брже и лакше постизање организационих циљева.

5. Индивидуални утицај – сви чланови организације оријентисани 
су ка суштинском и свеобухватном  разумевању свога посла, што 
помаже у реализацији организационих промена, а уједно и избега-
вању отпора који су редовни пратилац свих промена. 

Како је концепт „учеће“ организације је применљив на различите 
структуре, типове и величине организација, овакав општи модел може 
бити апликативан и код успостављања модела учеће спортске организа-
ције. Компоненте учеће организације могле би се транспоновати ка учећој 
спортској организацији кроз јасно позиционирање карактеристика које би 
јој дефинисале епитет „учећа спортска“. То се односи на следеће:

•	 Организациона структура учеће спортске организације треба да је 
усмерена ка  „хоризонталној оријентацији“, са што мањим бројем 
хијерархијских нивоа и са тенденцијама децентрализације; 

•	 Пропусност интерних граница, у складу са одабраним организа-
ционим моделом (најчешће је то неформални модел, али се у пракси 
појављује и дивизиони). До изражаја би дошла пожељност ниског 
степена формализације односа, као и оптималан ниво специјализа-
ције радних места (пре свега у делу тренажног процеса, али и дру-
гих менаџерских позиција);

•	 Култура учеће спортске организације требало би да негује спознају 
о  вредности промена, али и ризика које оне са собом носе. Због тога 
је неопходна толеранција међу члановима организације с обзиром 
на  неизвесности и могуће погрешке током трансформативних ак-
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тивности, односно неговање флексибилности у процесима интер-
персоналне комуникације;

• Вођство у учећој спортској организацији би требало да доминант-
но карактерише демократски стил лидерства, мада би било сврсис-
ходно да у реализацији стратешких одлука буде поштован систем 
ауторитета и хијерархије (тзв. „демократура“4). То од руководиоца 
(менаџера) захтева присуство лидерских особина (лидерског стила 
вођења), односно он мора да буде и ментор, али и модел учења и 
развоја; 

• Управљање људским ресурсима у учећој спортској организацији 
треба да се базира на интензивном развоју и обуци чланова 
организације, да садржи систем одговарајућих компензација бази-
ран на знању (knowledge based compensation), а да оцењивање за-
послених буде на бази постигнутих резултата (пре свега оних који 
су директно везани за спортске резултате организације) што може 
бити стимулативно за даље учење и развој.

Креирање новог знања у спортској организацији (и иновација 
постојећих знања) представља први и основни корак у стварању учеће 
спортске организације. Његову суштину детерминише систематизација и 
усавршавање, пре свега, имплицитног знања, као кључног фактора у кре-
ирању новог знања у спортској организацији. Тиме се она јасно усмерава 
ка учећој спортској организацији, односно установљавају се идеје о актив-
ностима које треба да доведу до стварања организацијског знања. Апли-
кативност СЕЦИ модела креирања новог знања (Nonaka&Takeuchi, 1995) 
примерена је и за спортске организације. Његови елементи у спортској ор-
ганизацији подразумевају међусобну корелацију четири основна процеса:

•	 Социјализација – током овог процеса, као карактеристичног обли-
ка стварања организационог знања, долази до преношења импли-
цитног знања са једног на другог члана организације (нпр. прено-
шење знања главног тренера на чланове тренерског тима, млађе 
по искуству и тренерском стажу, где се кроз свакодневни рад екс-
плицитно не преноси знање, али се током социјалне интеракције 
у тренерском раду тима „упијају“ знања и неопходне вештине од 
„старијих и искуснијих“);

4 појам „демократура“ је дефинисао Исак Адижес у својој књизи „Управљање 
променама“ и који се односи на неопходност схватања да код менаџерских одлука 
влада правило – демократија у доношењу одлука, али аутократија у њиховом 
извршавању, што је најближе односима који треба да владају у спорским системима.
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•	 Екстернализација знања – процес који подразумева конверзију им-
плицитног у експлицитно знање (на овај начин се знање које је било 
само у поседу појединца претвара у опште добро организације). С 
обзиром да екстернализација укључује другачије компетенције од 
оних потребних за стицање знања, она може да представља посеб-
но осетљиву појаву у спортској организацији, те су за њену реали-
зацију неопходне вештине које знање могу да трансферишу путем 
модела, метафора и аналогије (типичан пример у спорту је да вр-
хунски спортисти, када се определе за тренерску каријеру, често не 
постају и врхунски тренери);

•	 Комбиновање – подразумева конверзију индивидуалног знања, те 
креирања организационог знања, у коме се елементи експлицитног 
знања интегришу у целине које су више развијене, систематичније 
и сложеније од својих делова. Редизајнирање тренутно актуелног 
знања путем комбиновања и систематизовања, у складу са захте-
вима спортског окружења, може створити одређени фонд новог 
знања. Процесом комбиновања експлицитно знање постаје, углав-
ном, више раширено кроз спортску организацију, а тиме и доступ-
није њеним члановима;

•	 Интернализација – као облик конверзије знања подразумева про-
цесе којима се експлицитно знање претвара у имплицитно (нпр. 
чланови организације, посебно тренери и менаџери, треба да 
примењују елементе експлицитно формулисаних знања и стандар-
да везаних за њихову радну позицију у свом свакодневним актив-
ностима). За спорт је карактеристично да се усавршавање кадрова 
најбоље реализује „учењем кроз праксу“ (learning by doing) што је, у 
суштини, основни облик интернализације. Практичном применом 
експлицитног знања, људски ресурси спортске организације (тре-
нери и менаџери), усвајају га као своје, те уграђују у индивидуалне 
менталне шеме и рутине, чиме ово знање постепено постаје део им-
плицитног знања сваког појединца.

Модел организационе културе и дизајна учеће спортске 
организације

Посматрано са аспекта менаџмента, организовање у спорту се односи 
на процесе који омогућоавају адекватну поделу рада у спортској инсти-
туцији на појединачне задатке и групе међузависних послова, којима ме-
наџери одређују одговорности у оквиру појединих групација активности, 
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као и њихове међусобне односе. Ефикасан менаџмент спортске организа-
ције мора да води рачуна о најрационалнијим облицима рада клуба, што је 
једна од основних улога организовања као менаџмент функције.

Организациона структура спортске институције може битно да утиче 
на начине којима  се у њој одвијају пословни процеси и радне активности. 
Уколико се жели достићи физиономија учеће спортске организације, тада 
се њени структурални елементи морају креирати кроз две равни: органи-
зационе културе и органзационог дизајна.

Организациона култура учеће спортске организације се може предста-
вити као усвојени систем вредности и норми понашања чланова органи-
зације заснован на заједничком искуству, а који у значајној мери одређује 
њихово мишљење и понашање. Она може значајно да утиче на дугорочни 
развој целокупне спортске организације, односно да представља фактор 
успеха или неуспеха. Организационом културом у учећој спортској орга-
низацији неопходно је обухватити следеће компоненте (Лојић, 2010):

1. отвореност (отвореност према утицајима из окружења који 
унапређују активности и знања спортске организације);

2. оријентација ка спортским вредностима (непрекидно учење треба 
да обезбеди позиционирање најбољих вредности, које су у саглас-
ности са мисијом и духом спорта, као крајњег циља);

3. прихватање ризика (свако учење прате и ризици од могућих гре-
шака, које треба прихватити као неизбежан фактор, те на њих де-
ловати рационално и са што мањом дозом емоција);

4. оријентација на конкретне проблеме (закључивање и резоновање 
чланова организације треба да се заснива на објективним и ствар-
ним чињеницама, а не на политичким интересима, статусу, захте-
вима финансијера и сл.);

5. оријентација на истраживање (култура учеће спортске организа-
ције треба да се заснива на развијању склоности код људског по-
тенцијала, пре свега тренера, али и менаџера да стално истражују, 
иновирају свој рад у складу са савременим научним и стручним 
достигнућима у области спорта, као и корелативних научних об-
ласти, односно да прикупљају и користе расположиве податке ради 
унапређења развоја организације);

6. толеранција (с обзиром да су у процесима учења грешке неминове 
неопходно је утемељити спознају да се и на грешкама може учити);
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7. отвореност комуникације (пре свега у интерној, што подразумева 
да се све информације у организацији морају међусобно делити са 
осталим члановима, односно да се оне не користе као извор моћи и 
притисака);

8. позитиван став према променама (култура учеће спортске органи-
зације мора да развија позитиван став према променама, јер орга-
низације уче да би се мењале и уводиле позитивне новине);

9. развој људских потенцијала (представља најзначајнију компоненту 
културе учеће спортске организације; став да је развој њених чла-
нова примарни интерес саме организације и да то доводи до реа-
лизације конкурентске предности; неопходност обезбеђивања свих 
услова и оптималног нивоа ресурса за континуирани развој својих 
чланова, посебно тренерског кадра).

Однос организационе културе и организационог учења је двосмеран. 
С једне стране, организациона култура представља резултат организацио-
ног учења, јер се заједничке претпоставке, вредности и норме понашања 
у организацији развијају управо учењем. С друге стране, од изградње ор-
ганизационе културе зависи способност организације да учи, односно од 
доминантних ставова и веровања запослених, а посебно руководилаца 
(Лојић, 2010, стр. 341).

Модел организационог дизајна учеће спортске организације, који би 
могао обезбедити несметано генерисање и коришћење нових знања у 
спортским системима, обухвата следеће карактеристике: 

1. оптимална специјализација послова и задатака (подразумева на-
стојања ка одређивању оптималног нивоа послова и задатака које 
поједнац треба да обавља у оквиру организације, сходно својим спо-
собностима, интересовању и амбицијама. Посебно код тренерског 
кадра где се морају стварати услови за дисперзију специјалности 
у оквиру трнереског рада. У условима оптималне специјализације 
чланови организације су максимално мотивисани за промене);

2. оспособљеност за различите функције (развијањем већег броја раз-
личитих вештина, способности и знања обезбеђује се да чланови 
спортске организације могу да обављају не само своју, већ и функ-
ције које су додељене другим појединцима и организационим дело-
вима. На тај начин појединци, групе и организациони делови стичу 
увид у функционисање целе организације, што је предуслов за њи-
хово даље учење);
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3. разноврсност процеса и метода рада (стандардизацију и формали-
зацију је потребно смањити на најмању могућу меру, а извршио-
цима треба дозволити самосталност у избору метода за обављање 
конкретних послова и задатака. У организацији која учи дозвољено 
је коришћење различитих метода рада);

4. баланс контроле и аутономије (контрола је функција без које нема 
успешне организације, а посебно је она значајна у тренажном про-
цесу. Међутим у учећој спортској организацији потребно је дозво-
лити и релативну самосталност у раду, јер се само у таквој атмос-
фери могу стварати и примењивати нова знања, посебно у процесу 
вођења тренажних активности. Зато је неопходно успоставити ба-
ланс између контроле и самосталности. За учеће организације ка-
рактеристична је тзв. „контролисана аутономија“, што може бити 
апликативно и у спортским организацијама);

5. минимализам хијерархијских нивоа (учеће организације се често 
називају хоризонталним због тога што је број хијерархијских ни-
воа смањен на најмању могућу меру. То треба да буде принцип и 
код учешћих спортских организација, јер се на овај начин скраћује 
пут вертикалне комуникације у организационој структури, чиме 
она добија на брзини и ефикасности. Чланови организације тако 
могу бити више мотивисани за развој вештина и знања, него за на-
предовање у хијерархији организације);

6. адхократски приступ тимском раду (за обављање одређених за-
датака и креирање и примену нових знања, спортска организација 
може формирати тимове и ван постојеће организационе шеме. У 
спорту је овакав приступ препознатљив кроз појам „адхократије“. 
Она подразумева организациону форму коју карактерише одсуство 
формализованог понашања присутног код других традиционал-
нијих модела организовања. За сваки конкретан задатак или спорт-
ски пројекат може бити оформљен посебан тим који по својим ка-
рактеристикама најбоље одговара постављеном задатку и циљу. 
Тимови су састављени од појединаца различитих организационих 
функција и специјалности, а често и из различитих организацио-
них целина, што може бити фактор који утиче и на побољшање 
учења);

7. интензивна комуникација (као најважнија карактеристика учеће 
спортске организације подразумева отвореност, искреност, засно-
ваност на поверењу и сталној доступности информација. Проток 
информација треба да је високо интензиван, вишесмеран и слобо-
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дан, како у вертикалном, тако и у хоризонталном организационом 
смеру);

8. пропулзивност интерних граница (побољшање комуникације и ко-
ординације између појединаца и организационих делова било би 
пожељно да се обавља преко интегративних механизама у струк-
тури спортске организације, нпр: руководиоца пројеката, шефа 
стручног штаба, бренд и ПР менаџера и сл.);

9. пропусност  екстерних  граница (у већини спортских организација 
мањи део знања се креира у самој организацији, док се највећи део 
знања прибавља из окружења. Да би оно било унето из окружења 
неопходно је да екстерне границе организације буду флексибилне и 
пропусне за релевантне информације. За пренос информација пре-
ко екстерних граница организације значајну улогу имају њени чла-
нови који су у директном контакту са спољним окружењем; нпр: у 
вишим инстанцама гранског организовања спорта, спортско-науч-
ним организацијама, струковним удружењима и сл.).

ЗАКЉУЧАК

Концепт учеће организације данас је широко позиционоран и доста 
разматран у стручној и научној литератури која третира различита пи-
тања менаџмента. Међутим, стиче се утисак да су многа питања још увек 
отворена, посебно у различитим областима примене менаџмента, какво 
је и подручје спорта. Тако се, на пример, код једног броја аутора појам 
знања примарно поистовећује са индивидуалним знањем. Истовремено се 
у потпуности не разјашњава како оно постаје лично „власништво“ и како 
се одражава на индивидуалну активност, односно које су то све ситуације 
када знање прелази у контекст организацијског. 

Учећа организација не представља само прост збир онога што су поје-
диници, као њени чланови, научили. Учење и знање се више мора третира-
ти као заједничко, те искористити као генератор промена које се, неминов-
но, догађају у организацијама. У овом контексту је потребно посматрати и 
спортске организације као субјекте нових концепата развоја, где се тежња 
може усмерити ка реализацији идеје о учећој спортској организацији. Људ-
ски ресурси спорта су у сталној интеракцији са окружењем, с обзиром да 
је једна од битних карактеристика спорта израженост интерперсоналних 
комуникација, како у оквиру интерног, тако и са екстерним окружењем.
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Стога, уколико су људи у интеракцији с околином нешто научили, али 
се организација битније не промени и не искористи тако стечено знање у 
новој ситуацији, онда она у суштини није научила ништа ново. Наравно, 
треба имати у виду и да овде постоји тзв. „затворени однос“ између учења 
појединца и организације. Појединци својим учењем могу утицати на про-
мене у спортској организацији, чиме се стварају нове норме и стандарди, 
стратешке вредности и приоритети у реализацији циљева. С друге стране 
и организација у овом процесу може да утиче на појединце да интензив-
није уче и усавршавају своје компетенције.

Спортска организација „која учи“ и подстиче учење својих чланова, 
свакако да афирмише идеју о неопходности размене информација и знања 
међу члановима, чиме се стварају и образованији појединци. Ово може 
бити чинилац произвођења флексибилније организационе физиономије 
спортске организације, коју људи лакше прихватају и брже се прилагођа-
вају новим идејама и променама, односно деле заједничку визију. У спорту 
је ово неопходно, с обзиром на све јачи интензитет промена и захтева које 
савремено спортско окружење поставља пред све своје актере (клубове и 
појединце). Другим речима, данас је у спорту потребно „брзо учити“, јер 
то омогућава  брзо прилагођавање актуелном спортском (и не само спорт-
ском) окружењу.

Како наводи Сенге (2001) тимско учење и индивидуално усавршавање 
су уз изградњу заједничке визије, менталних модела и системског раз-
мишљања, битни услови да би се организација могла сматрати учећом ор-
ганизацијом. Ово је високо коресподентно са идејама које по овом питању 
треба да владају и у спортској организацији. 

Међутим, неопходно је нагласити да се са целом идејом о учећој спорт-
ској организацији не сме ни претеривати. Учење као активност на реали-
зацији организационих промена у спорту не сме постати само себи сврха 
и циљ. Уколико се пренагласи важност учења у спортској организацији, а 
активности и послови остану на „другом месту“ (нарочито тренажни про-
цес), у суштини се ништа значајно неће постићи.
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SUMMARY 
LEARNING SPORTS ORGANIZATION AS AN 

EXPRESSION OF A NEW ENTREPRENEURSHIP IN 
SPORT

Intensive development of modern business is conditioned by the constant 
changes which impose the need for ongoing adjustments and solutions based on 
knowledge and learning. Successful organizations are becoming (and surviving) 
those that work intensive on the creation of new knowledge and it spreading 
throughout the organization.

Only sports organizations which have realized that learning, new knowledge 
and its application are becoming the key of success, that education is crucial for 
future wealth, have a chance to survive, and not only in sports but also in the 
broader market of public services. Creating of new knowledge and innovation of 
existing in sports organization is the first and essential step for creating a learning 
sports organization. It can be considered and construed by concentrating on 
the specifics of the basic structural components: leadership, organizational 
structure, organizational culture, human resource and information links.

Sports organization, which ‘‘learns’’ and encourages learning of its 
members, is surly promoting the idea of   the necessity of sharing information and 
knowledge among its members, which will create the more educated individuals. 
This may be an important factor in producing a more flexible organizational 
physiognomy of sports organizations, which people could accept more easily, 
adapt more quickly to new ideas and changes, and share a common vision. 
In sport, this is necessary; because of given stronger intensity of the changes 
and demands which modern sports environment places at all its stakeholders 
(individuals and teams). In other words, today in sports there is ‘’need’’ to learn 
quickly, because this allows rapid adjustment to the actual sports (and not just 
sports) environment.

Keywords: sport, learning organization, entrepreneurship, knowledge, 
organizational learning, entrepreneurship...
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RESUME

The development of modern business depends in significant changes 
impose the need for continuous adaptation and creation of innovative solutions 
based on knowledge and learning. Changing markets, rapid development 
and intense technological advancement, increased competition and relatively 
rapid obsolescence of products, as the main factors that case management 
activities. Performance Organizations which are realizing that they are learning, 
knowledge and its appropriate use of the determinant of business success. Terms 
such as: knowledge creating company, knowledge based organization, and the 
learning organization, the best showing the relationship of modern successful 
organization of knowledge and education of employees.

For the high demands of sports activity, both in the field of sports and 
technology trainers, and space management organizations, is essential and 
highly skilled human resources who possess specific knowledge and applicable 
skills. Because the modern sports management still faced with the problem and 
the question of how to meet the huge demand for quality personnel in sport, 
particularly sports coaches and sports managers. That is the kind of knowledge, 
skills and abilities to perform these new staff, more complex and responsible 
tasks in the sport.
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In terms of physiognomy and organizational forms of formal and legal 
determination of sports organizations there is a wide range of different 
features of their manifestation. However, the common characteristic is that the 
organization is not an end in itself, but an overall sports strategy for arriving at 
your destination.

In a number of papers on the topic of learning organizations it is often 
presented and interpreted through the specifics of the basic structural 
components: leadership, organizational structure, organizational culture, 
human resource management and information systems. This general model can 
be applicable and the establishment of learning models sporting organizations. 
These standard components of learning organization could be transposed to the 
sport a learning organization through clear positioning of the characteristics 
that would define her epithet ‘’learning’’. Sports organization ‘’learns’’ that 
encourages learning and its members, be sure to promote the idea of the necessity 
of sharing information and knowledge among members, creating and educated 
individuals. This may be a factor in producing a more flexible organizational 
physiognomy sports organizations, that people more easily accept and adapt 
quickly to new ideas and changes, that share a common vision. In sport, this is 
necessary, given the stronger intensity of the changes and demands of modern 
sports environment places on all of its stakeholders (individuals and teams). 
Today in sports ‘’need’’ to learn quickly, because it allows rapid adjustment of 
the actual sport (and not just sports) environment .

Овај рад је примљен 20.02.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 14.03.2012. године.
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области туризма Врњачке Бање, као једне од најпознатијих 
туристичких дестинација у Србији. Допринос рада огледа се 
у предлозима усмереним ка локалној самоуправи и другим 
релевантним институцијама које својим мерама могу знатно 
унапредити развој предузетништва у овој области.
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УВОД

Основу предузетништва у области туризма представљају мала и средња 
предузећа (МСП). Предузетнички процеси се, такође, одвијају и у већим 
фирмама, које уводе иновативне производе и процесе у циљу побољшања 
понуде и издвајања на тржишту у условима неизвесности и јаке конку-
ренције. Предузетници у туризму будно прате промене у окружењу, како 
би новонастале шансе уочили благовремено и искористили за повећање 
конкурентности путем стварања иновативних решења. Те промене у ок-
ружењу су релативно честе, а могу бити везане за опште економске услове, 
нове трендове и преференције потрошача, демографску структуру, поли-
тичка превирања, климатске услове, инфраструктуру,  итд. (Weiermair, 
2001, 21-23). Највећу препреку у развоју предузетништва у туризму чинe 
ограничен приступ информацијама, углавном ниске квалификације за-
послених и аверзије према ризику, сезонски карактер посла, непредвиди-
вост будућих кретања, као и финансијска слабост МСП. 

Предмет овог рада односи се на анализу стања предузетништва и МСП 
у сектору туризма Врњачке Бање, као најпознатије и најпосећењије бањске 
дестинације у Србији са циљем да се у теоријском и методолошком сми-
слу укаже на улогу и значај предузетничких активности у развоју туризма 
Врњачке Бање, при чему се yлагања и иновације посматрају као фактор 
унапређења туристичке понуде и привлачења већег броја туриста, и то пре 
свега страних туриста. 

Због свега горе реченог, у овом раду се дају конкретни предлози, усме-
рени ка предузетницима, локалној самоуправи Врњачке Бање, али и дру-
гим релевантним институцијама на нивоу Републике Србије, који зајед-
ничком сарадњом, скупом адекватних мера могу знатно унапредити улогу 
предузетништва у развоју туризма Врњачке Бање.

ОСВРТ НА ПОЈАМ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Предузетништво је једно од најбрже растућих поља у економији, ме-
наџменту, финансијама, као и бројним другим областима. То је покретачка 
снага тржишта (Mises, 1949., стр. 249). Без предузетништва, комплекс-
на, динамична економија не може распоредити ресурсе према њиховој 
највећој употребној вредности (Klein 2008). Вредност се може стварати, не 
само путем нових активности, већ и унапређењем постојећих, па се тако 
појам предузетништва везује за оснивање нових фирми или покретање 
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нових, иновативних послова, увођење нових производа или услуга, раз-
вој нових метода и сл. Различите теорије дефинишу предузетништво на 
различите начине, усредсређујући се на један или више битних елемената: 
интуицију, шансу, креативност, иновацију, искуство, неизвесност, конц-
епт, афект, конкурентност, особине предузетника, итд. Често је предмет 
разматрања утицај културе на процес предузетништва, а данас све већи 
значај придаје се одрживом предузетништву, које подразумева иновације 
у погледу друштвене одговорности предузећа. 

Бројни истраживачи интересовали су се за настанак предузетништва 
и разлоге његове специфичности, покушавајући да дођу до одговарајуће 
формуле за успешно предузетништво. Сагледавајући резултате њихових 
анализа, можемо закључити да предузетништво представља подухват, 
који започиње интуицијом, касније се развија у идеју, док креативни про-
цес омогућава настанак иновативних производа, услуга или процеса, који 
доприносе стварању веће вредности у условима неизвесности и слободне 
тржишне економије. Велики утицај на овај процес имају личне особине 
предузетника као индивидуалног носиоца промене (Sundbo, 2009), јер 
управо оне доводе до запажања нових шанси, до креативних решења, и 
успешног вођења целог процеса. Зато су се неки научници (Kihlstrom и 
др.,1991., Shaver и др, 1991; Parker, 2004) усредсређивали на анализу карак-
терних црта предузетника. Неки други, пак, пажњу обраћају, не на поје-
динца, већ на фирму или индустрију као носиоца предузетничке актив-
ности (Aldrich, 1990; Acs и др., 1990; Audretsch, и др., 2005).  

Пракса је показала да су најчешћи предузетници појединци или мале 
фирме, које се свакодневно суочавају са питањем опстанка, па је неопход-
но тражити нова, иновативна решења, која ће им помоћи да се одрже на 
тржишту у условима конкуренције. МСП су по својој природи флексибил-
нија и брже се прилагођавају насталим променама, а предузетништво је 
управо препознавање шанси које се појављују приликом промена. Веће 
организације су економски јаче, па својом снагом надомешћују недоста-
так инвенције и иновације својих запослених. Предузетничка активност, 
међутим, није нужно везана за постојећу величину бизниса (Wickham, 
2004., стр. 102). Велике компаније такође учествују у иновативном проце-
су, а то им омогућавају добри извори информација и финансијски ресурси 
неопходни за истраживање и развој.  Са друге стране, мале фирме уопште 
не морају бити предузетничке, све док следе пример других. Предузетника 
разликујемо по томе што уочава шансе, ствара креативна решења, иновира 
и сноси ризик, а све у циљу стварања економске и/или неекономске доби-
ти. Његова искуства су пуна прекинутих планова, неочекиваних препре-
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ка, конфликтних циљева, недостижних аспирација. Ове реалности форси-
рају реконструкцију и преиспитивање репертоара  мисао–осећај–акција, 
онда када је подухват већ развијен (Michael и др., 2012). На том нивоу, до 
изражаја долазе предузетникове организационе вештине и способност уп-
рављања ресурсима.

Један од најутицајнијих приступа је Kirzner-ов (1973, 1979, 1992) кон-
цепт предузетништва као препознавања профитних могућности. Преду-
зетник, дакле, препознаје нов производ или процес и остварује га у циљу 
попуњавања празнине на тржишту. Препознавање шанси обично пред-
ставља почетак предузетничког процеса. Неки појединци су склонији том 
препознавању од других људи, а томе доприносе, између осталог, бољи 
приступ информацијама и вештина ефикасног искоришћавања података. 
Неопходно је да особа активно мисли о шансама и трага за њима, као и 
да је у стању да препозна шансе када се појаве. Важну улогу у том проце-
су има интуиција, која омогућава појединцу да пре осталих уочи шансе и 
искористи их, захваљујући знању, искуству и рационалности. Интуиција 
је заправо покретачка снага, она подстиче креативност и доводи до ино-
вативних решења. Успех не произилази из добро утврђеног проблема мак-
симизације, већ потиче од неког инстинкта, који други појединци немају. 

Поједини научници тврде да концепти омогућавају иновативност. На-
име, људи „складиште” информације које свакодневно примају у меморију, 
при чему се информације групишу по сличности. Концепти представљају 
категорије за предмете или догађаје који су по нечему слични (Baron, 2007). 
Концепти су посебно важни за креативност и настанак нових идеја. Они 
омогућавају моменталан приступ раније ускладиштеним информацијама 
и њихово процесовање. Стварање нових идеја настаје проширивањем кон-
цепта (бензинске станице са продавницом) или комбиновањем различи-
тих концепата (мобилни телефон са камером) (Ward, 2004). Идеје за нове 
производе или услуге су у ствари сировине за предузетништво јер управо 
из тих идеја настају конкретне пословне могућности. 

У предузетничком процесу креативност игра значајну улогу. Robert 
Bresson (1975), познати француски режисер, дао је једном приликом изјаву 
на тему креативног процеса:”Make visible what, without you, might perhaps 
never have been seen.” (у слободном преводу: “Направите видљивим оно, 
што без Вас можда никада не би било виђено”). Предузетништво, у правом 
смислу те речи, подразумева управо стварање нечег новог, што без пре-
дузетника можда никада не би било створено. Као што је истакао (Shane 
2003., стр 4–5): ”Предузетништво је активност која обухвата откривање, 
преиспитивање и коришћење шанси да се уведе нов производ или услу-



467

СТР.  463-486

га, метод, тржиште, и сировине, организујући потенцијал који раније није 
постојао”. Креативни захтеви заједно са предузетничком акцијом форми-
рају иновацију као специфични инструмент предузетништва (Drucker, 
1985., стр. 27) и кључ за развој (Heskett, 1986; Voss и др., 2007). Као што 
се приватник и предузетник у неким случајевима узимају као синоними, 
иако се суштински разликују, тако се под иновацијом некада подразумева 
откриће. Важно је напоменути да откриће није ништа ново, то је нешто 
што већ постоји, док иновација представља оригинални акт појединца.

Спољни фактори као предуслови за развој предузетништва подразуме-
вају конкурентност и неизвесност. (Mises 1949., стр 705) истиче да у соција-
листичкој економији индивидуалци могу бити радници, менаџери, тех-
ничари, инвеститори и слично, али не могу бити предузетници јер нема 
новчаних добитака или губитака. Предузетништво је суштински елемент 
тржишне економије. Richard Cantillon (1755) дели учеснике на тржишту на 
предузетнике и надничаре: ”Предузетници раде за неизвесну накнаду, да 
тако кажем, а сви остали за извесну накнаду док је имају”. Процес одлучи-
вања у условима неизвесности је предузетнички. Добитак или губитак је у 
том случају повраћај на предузетништво.  

У данашње време, посебну пажњу привлачи одрживо предузетништво. 
Научници су тврдили да предузетништво може одржати екосистем, спре-
чити климатске промене, смањити природну деградацију, побољшати 
пољопривредне процесе и одржати биодиверзитет (Cohen и др., 2007; Dean 
и др., 2007). Предузетништво може, посебно у земљама у развоју, допри-
нети образовању, продуктивности, социоекономском статусу, физичком 
здрављу, као и самопоуздању индивидуалаца и друштва (Wheeler и др., 
2005). Док је економски профит централна тема предузетништва, одржи-
во предузетништво обухвата и неекономске циљеве (добробит за људе и 
друштво у целини). Економски циљеви су од високе важности. Они допри-
носе побољшању социоекономског статуса људи (Oakes и др., 2003) и воде 
ка унапређењу како психичког (Twengeи др., 2002), тако и физичког здра-
вља (Hanson и др., 2007). Неекономске добити укључују преживљавање 
деце, очекивање од живота, образовање, једнакост. Студије из области 
друштвеног предузетништва и корпоративне друштвене одговорности 
сугеришу да предузетници могу значајно допринети развоју нееконом-
ских добити за појединце. Као пример можемо узети Нобеловца Lauratea 
Moхammada Yunusa, који је основао Grameen Банку, друштвену фирму која 
сиромашнима даје јефтине зајмове, што је омогућило значајно унапређење 
животног стандарда тих људи (Yunus, 2006). Зајмови су служили за покре-
тање примарне производње у циљу преживљавања, а претходно су камате, 
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на једини извор финансирања, износиле преко 100%. Друштвени преду-
зетник Victoria Hale, основала је организацију, која људима у сиромашним 
земљама пружа медицинску помоћ (Seelos и др., 2005). Не само индивиду-
алци, већ и велике фирме могу бити носиоци предузетничких активности. 
У последње време, посебно велике корпорације у своју мисију интегришу 
друштвену одговорност, пре свега због репутације коју, на тај начин, стичу 
на тржишту. У оквиру друштвене активности предузетнички дух се ис-
пољава путем стварања идеја у циљу побољшања света у коме живимо. Ис-
траживања у оквиру одрживог предузетништва могу нам помоћи да боље 
разумемо предузетничке механизме за стварање неекономских добити 
(Shepherd D., и др. 2011). Одрживо предузетништво је концентрисано на 
очување природе и заједнице у смислу проналажења шанси за креирање 
производа, процеса и услуга које ће допринети стварању како економске, 
тако и неекономске добити за појединце, економију и друштво. Неки ауто-
ри тврде да “предузетничка активност може превазићи препреке за ефи-
касно функционисање тржишта да допринесе бољем коришћењу природ-
них ресурса и развоју више еколошке одрживе економије” (Dean и др. 2007, 
стр. 69). Занимљивост у истраживању из области предузетништва коју ис-
тичу Johnson, Munoz и Alon (2007), односи се на предузетнике који припа-
дају некој националној мањини или етничкој групи. Наиме, они углавном 
оснивају предузећа која ће служити управо тој мањинској заједници, ра-
дије него осталима, стварајући шансе за запослење својих сународника и 
заштиту заједнице од сиромаштва (Radaev, 1994).

Сумирајући резултате досадашњих анализа о предузетничком проце-
су, закључујемо следеће: Да би процес уопште започео, предузетник треба 
да буде интуитиван, како би на време приметио шансе у окружењу и уз 
помоћ своје креативности створио иновативно решење. Личне каракте-
ристике које су важне на овом нивоу подразумевају да је појединац спре-
ман да сноси ризик због неизвесног исхода иновативног производа, услуге 
или процеса. Уколико је рационалан, да може одвојити битно од небитног, 
одабраће право решење. Како афект игра веома важну улогу у процесу од-
лучивања, пожељно је да особа уме да контролише осећања, јер и позитив-
ни и негативни афект може имати нежељене последице по предузетнички 
подухват. Битно је да је особа амбициозна и убедљива, то свакако помаже 
у комуникацији са осталим актерима у процесу, који треба да стекну по-
верење у идеју. Уколико је особа комуникативна и друштвена, свакако ће 
јој бити лакше да искористи контакте, организује тим и слично. Ако се 
идеја реализује и подухват добије конкретан облик, улога предузетника се 
ту не завршава - потребно је да руководи процесом, бори се за опстанак, 
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предводи запослене, организује посао, има контролу над различитим опе-
рацијама, а да при том не помеша све конце у рукама. 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ТУРИЗМУ

Туризам је, као предмет истраживања, дуго био запостављен у односу 
на индустрију, иако се развија великом брзином и представља главни но-
силац запослења, како директно у туристичким предузећима, тако и ин-
директно, у повезаним гранама. Развија се заједно са порастом стандарда и 
преференција корисника, који туризам виде као начин живота. Путовања 
су постала чешћа, али краћа, а туристички производи софистициранији, 
као одговор на све захтевније потребе корисника. 

У области туризма и угоститељства највећи је број МСП, која пред-
стављају основу предузетништва. Међутим, предузетнички процеси се 
одвијају и у већим фирмама, које у условима неизвесности и јаке конку-
ренције, морају стално да уводе иновативне производе и услуге у циљу 
побољшања своје понуде и издвајања на туристичком тржишту. Инова-
тивне могу бити и нове стратегије, које ће предузећу донети предност на 
тржишту, као што је, на пример, одабрани облик друштвене одговорности.  

Предузетници у туризму морају константно да прате промене у окру-
жењу, како би новонастале шансе благовремено уочили и искористили за 
повећање конкурентности путем стварања иновативних решења. Те про-
мене у окружењу релативно су честе и везане су за опште економске услове, 
савремене трендове на туристичком тржишту и преференције потроша-
ча, демографску структуру, политичку стабилност, климатске услове, ин-
фраструктуру, итд. Највећу препреку у развоју предузетништва у туризму 
чини ограничен приступ информацијама, углавном недовољно квалифи-
коване радне снаге и аверзије према ризику, изражен сезонски карактер 
пословања, непредвидивост будућих кретања, финансијска слабост МСП, 
итд. Сезоналност је највише истицана као недостатак у туризму, како због 
кратког периода рада, тако и због задржавања квалитетног особља. Овај 
проблем је посебно видљив у земљама са ниском стопом незапослености. 
Бројни власници МСП у туризму раде изузетно дуго за време туристич-
ке сезоне (McKercher и др., 1998), при чему највећи део времена троше на 
одржавање постојећег система услуга. Као последица, “брига за сутра”, од-
носно брига о иновативности, постаје задатак који се одлаже. Међутим, 
када се ради о иновативности, у току туристичке сезоне се могу сакупљати 
информације од туриста, конкуренције, сарадника, и слично, које ће кас-
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није, у периоду након туристичке сезоне, бити процесиране и представља-
ти материјал за предузетнике у погледу стварања иновативних активнос-
ти (Blichfeldt B. 2009). (Weiermair, 2003., стр. 5) нас подсећа да “корисник 
игра фундаменталну улогу у иновацији услуга”, па је зато интеракција са 
клијентима, нарочито приликом пружања услуге, јако значајна за при-
купљање вредних информација које могу довести до иновативних проце-
са. Неће остати незапажено ако се сваке године уведе нешто ново, чиме ће 
се изненадити туристи. Пошто се иновације разликују од имитација, оне 
имају у себи инкорпорирано нешто, што корисници не могу лако наћи на 
другом месту. 

Иновације се могу односити на производе, услуге или процесе. При-
мери иновација у туризму: појава етно туризма, увођење нових мани-
фестација које привлаче туристе (Гуча, Exit, Beer Fest и сл.), друштвене 
одговорности у циљу очувања природне средине и подстицања одрживог 
туризма, отварање нових дестинација, пружање специфичних услуга у ок-
виру здравственог туризма, појава wellness центара, програми лојалности, 
електронски резервациони системи, пакети савремене технологије који 
омогућавају управљање квалитетом, тражњом, капацитетима, и сл. 

Здравствени туризам пружа могућности за уникатне и специјализoва-
не пословне подухвате. Како стандард људи расте, здравствени туризам 
добија на значају, посебно у високо развијеним земљама. У данашњем мо-
дерном свету, здравље је постало веома драгоцено. Осећати се и изгледати 
здраво представља праву привилегију у времену у коме се брзо живи и које 
карактерише свакодневни стрес. Редови у болницама расту, као и трошко-
ви здравствених услуга. Већ дуже време постоји глобални тренд аутсор-
синг процеса (производње, рачуноводства и сличног) у слабије развијене 
земље (најчешће Азије), ради смањења цене услуге и сировина. Пратећи 
тај тренд, интензивно се развија здравствени туризам, пре свега у већ раз-
вијеним туристичким дестинацијама које имају потенцијал за здравстве-
ни туризам, ради искоришћења већ постојеће инфраструктуре. Знајући да 
корисници здравственог туризма обично не путују сами, посебни програ-
ми се осмишљавају за пратеће туристе. Како је ово подручје још увек ново, 
оно представља велики потенцијал за предузетничку активност. У Азији 
се развијају лечилишта високе технологије која посећују богати туристи 
Средњег Истока, као и туристи из развијених земаља Запада. Неки ауто-
ри (Lee, 2007) претпостављају да је здравствени туризам нови глобални 
тренд. Пошто су медицинске услуге битан део живота, чијем квалитету 
посвећујемо све више пажње, оправдано се очекује брз раст здравственог 
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туризма. Наравно, неопходни су регулација и мониторинг институција 
ради осигурања здравља и сигурности туриста. 

УЛОГА ПРЕДУЗЕТНИКА И МСП У ПРИВРЕДИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

Економски развој Врњачке Бање започиње 14.07.1868. године, када је ос-
новано “Основателно-фундаторско друштво лековите кисело-вруће воде 
у Врњцима”. Окосницу  привредног живота несумњиво чини туристичка 
делатност, али захваљујући туризму, успешно су се развиле и друге при-
вредне гране, пре свега прерађивачка индустрија, пољопривреда, грађеви-
нарство, трговина и саобраћај. Врњачка Бања се налази у централном делу 
Републике Србије, око 200 км јужно од Београда, на инфраструктурном 
коридору Краљево-Крушевац. Припада Рашком округу, чији је админи-
стративни и политички центар Краљево. Са површином 212 км² предста-
вља једну од мањих општина у Србији, а састоји се од 14 насеља (Републич-
ки завод за статистику Републике Србије 2011, 19). Као Бања, спада у ред 
прве категорије туристичких места Србије. 

Почетком овог века, предузетништво у Врњачкој Бањи већ доминира 
њеном привредом: око стотину угоститељских објеката – малих породич-
них пансиона, ресторана, кафића, пицерија, посластичарница, као и бути-
ка, апотека, лекарских ординација, итд., чини преко 70% туристичке пону-
де Врњачке Бање; производно и услужно занатство покрива 90% општине, 
50 произвођача најразноврсније робе – од процесне опреме, машина за 
индустрију, опреме за угоститељство, итд., заузима значајно место у при-
вреди општине. Преко 90% снабдевања Бање покривају приватни трговци 
свих профила и чине 1/3 укупног приватног потенцијала Врњачке Бање 
(Руђинчанин и др.2008., стр. 472, 473).

Од укупно 8.568 запослених радника на територији Општине у 2009. 
години, 3.424 запослених чине предузетници, лица која самостално оба-
вљају делатност и радници запослених код њих, док је 5.144 запослено у 
привредним друштвима, предузећима и установама (Републички завод за 
статистику, 119). Највише запослених је у прерађивачкој индустрији (1097), 
здравственом и социјалном раду (707), хотелима и ресторанима (528) и тр-
говини (471) (Исто, стр. 126, 127).

У Врњачкој Бањи, у 2011. години, регистровано је 382 активних при-
вредних друштава (од укупно 3.015 у Рашком округу) и 1.079 активних пре-
дузетника (од укупно 8.905 у Рашком округу) (http://stat.apr.gov.rs/rrmap/). 
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Табела 1: Број привредних друштава на територији  
Општине Врњачка Бања

2008 2009 2010 2011
Активних 392 416 418 382

Новооснованих 30 31 19 26
Брисаних/
угашених 12 7 17 62

Извор: Регистар привредних субјеката (последње ажурно стање се односи 
на 01.01.-30.11.2011.) преузето 27.02.2012. са http://stat.apr.gov.rs/rrmap/.

Табела 2: Број предузетника на територији Општине Врњачка Бања

2008 2009 2010 2011
Активних 1.106 1.144 1.123 1.079

Новооснованих 214 233 176 137
Брисаних/
угашених 211 195 197 181

Извор: Регистар привредних субјеката (последње ажурно стање се односи 
на 01.01.-30.11.2011.) преузето 27.02.2012. са http://stat.apr.gov.rs/rrmap/.

Неповољан однос броја брисаних/угашених и новооснованих преду-
зетника у 2010. и 2011. години у Врњачкој Бањи (број новооснованих пре-
дузетника је мањи од броја брисаних/угашених) указује да још увек не-
достају бројни друштвено-економски предуслови за већу предузетничку 
активност и успешно пословање МСП, као и стварање конкурентне тр-
жишне привреде. Доградњом правног система и адекватном фискалном 
политиком подстицаће се развој и отварање нових МСП, која треба да буду 
главни извор запослености и привредног раста Врњачке Бање. 

У условима отворене конкуренције, либералног тржишта и процеса 
глобализације умрежавање предузетника представља важан фактор за 
економски развој општине. Заједнички наступ на тржишту, домаћим и 
страним сајмовима, већа преговарачка моћ, смањење трошкова набавке 
и производње, представљају основне разлоге за умрежавање предузећа. 
У Врњачкој Бањи постоји опште удружење предузетника, које предста-
вља непрофитну, интересну асоцијацију предузетника и МСП Општине. 
У афирмацији предузетништва Републике Србије, Удружење из Врњачке 
Бање заузима врло значајно место. Један од основних циљева овог удру-
жења је заузимање повољне позиције за стварање партнерског односа са 
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локалном самоуправом. У настојању да за више од 1.000 предузетника 
Општине обезбеди што боље услове пословања, Удружење је било иниција-
тор више успешно спроведених активности на локалном и републичком 
нивоу (нпр. смањење локалних комуналних такси, за летњу сезону 2002. 
године). Удружење има задатке да: (http://www.udruzenjepreduzetnika.org/).

1. иницира, подстиче и координира активности на остваривању што 
повољнијих услова за развој и рад предузетника и МСП, 

2. успоставља пословне сарадње међу предузећима и предузетници-
ма на територији Општине и Србије,

3. прати примену важећих прописа из области привреде, пословања 
и рада предузетника,

4. покреће иницијативе за измене и допуне постојећих прописа и до-
ношење нових који су од интереса за привређивање и развој преду-
зетништва,

5. покреће иницијативе за доношење прописа из надлежности локал-
не самоуправе који се односе на предузетништво у Врњачкој Бањи,

6. доприноси општем привредном и туристичком развоју Врњачке 
Бање. 

Удружење учествује у бројним манифестацијама Врњачке Бање. Вреди 
поменути „15. Берзу бања“, када су својим учешћем освежили ту традицио-
налну манифестацију. Том приликом су презентовали неоспорни квалитет 
угоститељске понуде Врњачке Бање, кроз коктел организован у бањском 
парку, за више од 300 посетилаца, представника медија и учесника Берзе.

Предузетништво игра важну улогу у привредном животу Врњачке 
Бање. Захваљујући њему, на тржишту се константно повећава асортиман 
производа и услуга које се нуде, како домаћем становништву, тако и турис-
тима. Предузетници Врњачке Бање подижу ниво економске моћи самог 
места, што директно утиче на изградњу модерне туристичке инфраструк-
туре и супраструктуре, али и на квалитет живота домаћег становништва 
(већа запосленост, лични доходак, сигурност, итд).

Грађевинари, од пројектовања до изградње, држе апсолутни примат у 
области предузетништва, јер се у Врњачкој Бањи последњих година ин-
тензивно граде стамбени простори и апартмани, за рентирање, али и за 
продају. То са друге стране отвара нову опасност за бањски туризам, зато 
што све већи број гостију постаје власник апартмана и станова. Негативну 
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појаву у овој области представља и дивља градња уз непоштовање основ-
них прописаних урбанистичких и других услова изградње, чиме се нару-
шава бањски амбијент, с обзиром на несклад нових објеката са бањском 
природом и окружењем.  

Значајан удео у предузетништву Врњачке Бање имају и бројне лекарске 
ординације (стоматолошке, кардиолошке, интернистичке, офтамолошке, 
итд), што је изузетно значајно и са аспекта понуде здравственог туризма. 
Када је реч о иновативној понуди здравствених услуга, Специјална Болни-
ца „Меркур” Врњачка Бања у томе свакако предњачи. У складу са Страте-
гијом развоја туризма Србије и савременим трендовима бањског туризма у 
Европи, “Меркур” је усмерио своју пословну стратегију на промену старо-
модног имиџа бање, стављајући акценат на новије и атрактивније садржаје 
и програме, као и на висок квалитет услуга. Само неки од “Меркурових” 
иновативних предузетничких подухвата у домену здравствених услуга у 
последњих неколико година: 

•	 Wellness центар „Fons Romanus“, први у бањама Србије – отворен 
2005. године;

•	 Aqua центар „Water fall“ – отворен 2006. године;
•	 Пелоидно - блатно купатило „Limus Romanus” – отворен 2011. го-

дине; 
•	 Хипербарична комора – отворена 2011. године.

Захваљујући успешном спровођењу креативне пословне стратегије и 
филозофије континуираног инвестирања и иновирања у здравственом и 
wellness туризму, резултат су попуњени капацитети, али и бројне награде: 
„Wellness Аward 2010“, “Wellness Award 2011”, Прва награда Сајма туризма 
у Београду у категорији “Здравствени туризам са пратећим програмима”, 
итд., којим „Меркур” потврђује апсолутну доминацију у здравственом ту-
ризму у земљи и на Балкану. Последњих година у „Меркур-у“ све више 
бораве страни гости: рRуси, кKипрани, Nнорвежани, итд. Развој трго-
вине и развој туризма потребно је што више ускладити. Трговина у ту-
ристичким местима има битну улогу не само у снабдевању становништва 
и угоститељских предузећа, него и у комплетирању понуде, с обзиром да 
је реч о привредној делатности кроз коју се може значајно повећати ту-
ристичка потрошња. Међутим, трговина Врњачке Бање требало би да се 
организује у складу са савременим захтевима развоја туризма. Приоритет 
у развоју трговине треба да имају специјализовани капацитети намењени 
задовољавању разноврсних потреба домаћих и страних посетилаца. Реч 
је о продаји и дистрибуцији карактеристичних производа Врњачке Бање 
(производи који ће имати етикету здраве хране, производи пчеларства, 



475

СТР.  463-486

лековитог биља, природни домаћи производи, природна козметика, итд.), 
као и отварању специјализованих радњи са специфичним туристичким 
артиклима, као што су продавнице аутентичних сувенира, туристичке ли-
тературе, производа од коже, дрвета, керамике, прућа, домаће радиности 
(хеклани и везжени столњаци, одевни предмети од вуне, таписерије, ћили-
ми и др). Као пример добре праксе, наводимо израду опанака у Врњачкој 
Бањи, чија традиција датира од давнина. У Бањи се може видети највећи 
опанак на свету, што представља својеврсну атракцију. Уписан је у Гини-
сову књигу рекорда, а направио га је од десет волујских кожа опанчар Сла-
вко Стругаревић. Опанак је дугачак 3,2 m што одговара броју ципела 450. 
Већина бањских посетилаца, која дође да види ову својеврсну туристичку 
атракцију, у овој радњи купи мањи опанак или други сличан предмет од 
коже као сувенир. То управо доказује, како једна добра, и свакако необ-
ична идеја, може да повећа промет предузетничком сектору. На таквом 
примеру иновативности, могу да се угледају и многе друге занатлије.     

ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ПОНУДИ СМЕШТАЈА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

Врњачка Бања спада у ред туристичких места којае имају високо раз-
вијено и организовано хотелијерство и угоститељство, једно од најбољих у 
Србији. Посебну атрактивност и личну карту Врњачке Бање представљају 
смештајни капацитети и то не само у квантитативној одредници, већ и у 
погледу разноврсности објеката: хотели, стационари, пансиони, одмара-
лишта, апартманска насеља, виле, коначишта и приватан смештај. Према 
подацима ТОВБ, у Бањи има 5.305 лежаја у свим категорисаним рецеп-
тивним објектима. Велики проблем представља некатегорисан приватан 
смештај. Према процени ТОВБ постоји још око 8.000 нерегистрованих 
приватних постеља, па је тако наплата боравишне таксе један од највећих 
проблема Врњачке Бање. Процењује се да чак 50% промета овог сектора 
није званично регистровано. Разлог за „губитак“ посетилаца из евиден-
ције треба тражити у немотивисаности станодаваца да пријаве госте, што 
доприноси да општински буџет буде мањи за исти проценат на име не-
уплаћених боравишних такси.
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Табела 3: Број лежаја у категорисаним објектима  
за смештај у Врњачкој Бањи

Врста смештаја Број лежаја у категорисним објектима
Хотели 1.571

Преноћишта-коначишта 1.194
Бањско климатска лечилишта 692

Одмаралишта 356
Приватни смештај 1.492

УКУПНО 5.305

Извор: ТОВБ, стање лето 2011, сопствена обрада

Као што се из приложене табеле види, број лежаја у приватном смештају 
се скоро изједначио са капацитетима у хотелима, што је интересантно, из 
разлога што су годинама хотели представљали основни вид смештаја, с об-
зиром да квалитетног и модерног приватног и апартманског смештаја у 
Бањи уопште није ни било. Приватан смештај су чиниле собе са етажним 
купатилима, најчешће у кућама у којима су власници/станодавци и сами 
живели. Уосталом, Врњачка Бања је управо и позната по дугој лечилишној 
традицији, као и предратним вилама, у којима су одседали бањски гос-
ти. Предузетнички дух у области туризма присутан је већ више од једног 
века и није резултат „стратешких опредељења“ у периоду транзиције, већ 
је одраз менталитета  становништва овог подручја.

Последњих година нагло расте број реконструисаних и реновираних 
старих бањских вила, као и новоизграђених објеката са модерно опремље-
ним апартманима, што само указује на огромну улогу и значај приватног 
предузетништва у развоју туризма Врњачке Бање. Поједини малобројни 
смештајни објекти (Sunny Hill, Iwa, Casablanca, Краљ, Александар, Де-
веџић) имају у свом саставу одличне садржаје: wellness центре, затворене и 
отворене базене, мини конференцијске сале, итд., управо онакав приватан 
смештај, какав и треба да постоји у једној модерној бањској дестинацији. 
Тај креативни и иновативни начин пословања, у складу са савременим 
трендовима на тржишту, утиче на “приватан сектор”, али и веће хотеле, 
који на бањског госта још увек гледају као на “мање захтевног” и “слабије 
платежног госта”, коме није битан квалитет смештаја, колико ниска цена. 
Осавремењавање постојећих смештајних капацитета је неопходно, јер са-
времени туриста, кога карактерише софистицираност, мобилност и дина-
мичност, пре свега жели удобан и квалитетан смештај и пратеће услуге и 
садржаје који су неопходни за његов квалитетан боравак у једној модерној 
бањи. 
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Као пример предузетничке иновативности у хотелском сектору, на-
вешћемо најновији приватни смештајни објекат у Врњачкој Бањи, апарт 
хотел „Solaris Resort”, чије је отварање планирано крајем априла 2012. 
године. Поред комфорних апартмана различитих структура, савремене 
семинарске сале са комплетном опремом, модерно дизајнираним ресто-
раном, овај иновативни објекат нуди изузетну spa&wellness i спортско-
рекреативну понуду својим гостима: отворени тенис терен, затворени ба-
зен (у току је изградња и отвореног базена са делом за децу), fitness центар, 
wellness центар, јединствен на овим просторима, са следећом понудом: 
jacuzzi за 10 особа (хидро и аеро масажа), слана пећина, калдаријум, руска 
бања, златни хамам, релаксx балдахин, туш тропска киша, финска сауна, 
тепидаријум, VIP Wellness салон, рeлaкс зону са разним масажама, релаксx 
собу, тепидаријум, али и Beauty зону са фризерским и козметичким сало-
ном. Wellness центар је подземним ходником (топла веза) повезан са за-
твореним базеном. Сасвим је јасно да један овакав објекат, са адекватним 
маркетинг миксом, и уз помоћ локалне самоуправе, пре свега ТОВБ, али 
и других ресорних институција (Туристичком Организацијом Србије), 
може да привуче стране посетиоце.

Још један од примера изузетног предузетничког подухвата је приватно 
предузеће “TODOR” Врњачка Бања. Иако је овај познати бренд један од 
највећих произвођача и продаваца текстила у Источној Европи, “TODOR” 
стално ради на новитетима, па је своје пословање проширио и на сферу 
хотелијерствa. Од 2008. године успешно води прелеп хотел “Вила Алексан-
дар” у Врњачкој Бањи. Ради се о некадашњој “Вили Живадиновић”, која 
датира из 1929. године, чија је градња била инспирисана париском архи-
тектуром тог времена. Ова вила, која је поптуно потпуно реконструисана 
у сарадњи са “Заводом за Заштиту Споменика Културе” у Краљеву, данас 
се сматра једним од најлуксузнијих и најрепрезентативнијих смештајних 
објеката Врњачке Бање, са понудом spa центра, сале за пословне састанке, 
комфорним собама и апартманима. 

Већина осталих смештајних објеката, који нису у могућности за ова-
ко велика инвестициона улагања, могли би своју креативност да искажу 
на многе друге начине: на пример, кроз понуду организовања излета до 
планине Гоч са специјализованим водичима за брање лековитог биља, јес-
тивих гљива, шумског воћа, итд., или да, рецимо, отворе специјализоване 
ресторане здраве, вегетаријанске или макробиотичке хране, у складу са 
све већом потражњом за здравом исхраном и здравим начином живота. 
Када већ говоримо о савременим трендовима, многи хотели би могли да 
замене класичне видове извора енергије (угаљ, нафта, мазут и дрво) об-
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новљивим изворима, и то пре свега изворима сунца, ветра, геотермалне 
енергије, биомасе, енергије биогаса, топлотних пумпи, малих хидро-систе-
ма, итд. Већина хотела би могла, на пример, да греју воду путем соларних 
колектора. Дакле, даљи развој предузетништва подразумева да се у понуди 
појављују другачији, иновативнији садржаји.  

Корак даље у прилагођавању понуде савременим трендовима на ту-
ристичком тржишту подразумева да Бања има мање пансионе као главне 
смештајне капацитете и са тог аспекта, можемо рећи да је предузетништво 
Врњачке Бањае на добром правцу. Већина нових приватних смештајних 
објеката су мале породичне фирме, које у свом саставу имају у просеку од 
15 до 50 лежајева. Пораст броја и врсте смештајних капацитета и даље ће 
бити битна одредница за диференцираност на тржишту, али уз знатно 
већу понуду различитих пратећих услуга и садржаја које модерни бањски 
објекти могу понудити. То свакако мора бити праћено савременим начи-
ном пословања, тј. уз информатичко, организационо и кадровско оспо-
собљавање. Промена је реч која карактерише туризам и подразумева кон-
тинуирано прилагођавање туристичке привреде тим променама. У циљу 
повећања конкурентности на туристичком тржишту, предузетништво и 
МСП у туризму морају стално да прате трендове на тржишту, као и про-
мене у конкурентском окружењу, и да у складу са датим променама прила-
гођавају и иновирају своје пословне процесе.

Ипак, у Врњачкој Бањи још увек постоји велики број запуштених 
објеката, а лоша економска ситуација власника онемогућава њихово об-
нављање, што у неку руку представља “камен спотицања” приватном 
предузетништву. Решење за веће инвестиције треба тражити у пружању 
повољних кредитних линија приватним станодавцима, као и у коришћењу 
средстава других надлежних институција (нпр. Фонда за развој Републике 
Србије, Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије, 
итд.).  У овим објектима годинама није било улагања, па је модернизација, 
као и промена њихове структуре неопходна. Наиме, структура рецептив-
них капацитета, иако разноврсна, није обезбедила довољно инвестиција у 
циљу неопходне модернизације (одржавање, пренамена, реновирање, до-
датно опремање, понуда нових туристичких и здравствених услуга, итд.). 

Управо велика заступљеност запуштених и некатегорисаних приват-
них објеката у укупној понуди смештајних капацитета, представља једну 
од основних препрека у привлачењу страних туриста и изласка Врњачке 
Бање на међународно туристичко тржиште. Наиме, иако Врњачка Бања 
данас има статус националног лидера у области бањског туризма и по ве-
личини свог промета (броју туриста) заузима друго место у Србији, одмах 
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иза Београда, она не може бити задовољна, јер су њени примарни посе-
тиоци, домаћи гости. Од 148.570 гостију, који су је 2010. посетили, 134.704 
чине домаћи, а свега 13.866 страни посетиоци (Републички завод за ста-
тистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији 2011, 
стр. 254), што указује на чињеницу да Врњачка Бања својом туристичком 
понудом није конкурентна на међународном тржишту. То управо отвара 
могућност за нове предузетничке идеје, које, пре свега, треба да се бази-
рају на разноврсној понуди комплементарних туристичких услуга: богатој 
понуди спортско-рекреативних садржаја (нпр. изградња атрактивних во-
дених површина у сврхе здравља, релаксације, забаве, разоноде, спорта),  
понуди комплементарних здравствених услуга (нпр. нове врсте здравстве-
них терапија на бази термалних вода и блата, затим јога, медитација, итд) 
али и културно-забавној понуди, што би све укупно употпунило боравак 
бањских посетилаца. Врњачка Бања, по угледу на познате бање Европе, 
свој развој треба да базира на ширењу палете здравствено-туристичких 
производа и обезбеђивању целовитог ланца вредности дестинације. 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

Као последица дугогодишњег технолошког заостајања, у смислу заста-
релости опреме, али и кашњења у имплементацији нових знања, вештина 
и технологија, очигледан је пад квалитета производа, губитак иностраног 
тржишта и низак ниво иновација у привреди. Локалне институције треба-
ло би активније да се укључе у стварање повољнијих услова за пословање, 
а самим тим и у стварање пословног окружења, које ће бити атрактивније 
за инвеститоре. 

Општина Врњачка Бања у свом будућем развоју треба да се усредсреди 
на један од основних стратешких циљева: Подршка развоју конкурентно-
сти МСП и предузетништва заснованим на иновацијама и извозу.

Да би се стратешки циљ остварио, неопходно је применити неке од сле-
дећих мера:

•	 Пружање подршке расту сектора МСП кроз специјализоване про-
граме обуке и образовања за предузетнике и запослене из области 
менаџмента, управљања квалитетом, истраживања тржишта и 
маркетинга;
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•	 Оснивање технолошког и инкубатор центра (агроиндустрија, тури-
зам, итд) за технолошки трансфер, размену искустава и пословну 
комуникацију; 

•	 Обезбеђивање неопходне финансијско-техничке подршке новоос-
новним МСП; 

•	 Давање неопходне подршке извозно оријентисаним МСП; 
•	 Формирање информационо-документационог центра (информа-

ције о донаторским и кредитним програмима, информације о тр-
жишту, банка експерата и консултаната за развој МСП сектора, 
итд);

•	 Маркетинг подршка постојећим МСП и предузетницима (редовно 
информисање о привредним манифестацијама, подршка локалним 
предузетницима за учешће на домаћим и међународним манифес-
тацијама и сајмовима, штампање проспекта понуде МСП на тери-
торији Општине, итд.)

•	 Редуковање бирократске баријере у локалној администрацији пу-
тем едукације запослених радника у локалној самоуправи и јавним 
предузећима и оснивањем “one stop shop” центра;

•	 Креирање стратегије и програма за привлачење инвестиција у 
општину, као и подршка у промотивним активностима за привла-
чење инвеститора (нпр. штампање посебних брошура за промоцију 
постојећих локација на територији Општине за инвеститоре); 

•	 Пружање неопходне саветодавно-техничке помоћи предузетници-
ма за раст и инвестирање (нпр. подршка за израду бизнис планова 
малих хотела, хостела, ресторана, сервиса, мини погона намењених 
преради пољопривредних производа, итд).

•	 Формирање Фонда за развој предузетништва, који ће имати за циљ 
лакши приступ финансијским средствима, унапређење сарадње 
финансијских институција и предузетништва, као и квалитетније 
и живље окружење, како би се предузетницима омогућило до-
бијање повољних кредита код пословних банака. 
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ЗАКЉУЧАК

Посматрајући тржишну структуру Врњачке Бање, примећујемо да 
предузетништво има све већу улогу у привредном развоју те општине. То 
је посебно изражено у области туризма, као и у пратећим делатностима 
(трговина, грађевинарство и друге). У раду су истакнути примери преду-
зетништва који су у овом малом месту, захваљујући иновативним произ-
водима и услугама, створили међународно познате брендове (Меркур). С 
обзиром да је Врњачка Бања најпосећеније место у Србији, после Београ-
да, предузетници виде шансе за пословни успех у изградњи стамбених и 
пословних објеката, центара за одмор, забаву и рекреацију, као и бројних 
других атракција.  С обзиром на недостатак финансијских средстава, по-
тенцијал Врњачке Бање је веома мало искоришћен. Поред неколико успеш-
них предузетника, који данас несметано функционишу, већина осталих 
тешко опстаје у суровом привредном окружењу које влада у Србији већ 
дуже време. Предузетништво, попут вегетације, захтева повољну климу 
за раст и развој. У том смислу, препоручује се интензивније укључивање 
локалне самоуправе и релевантних институција у стварање повољнијих 
услова за привређивање, како би се подстакла предузетничка активност и 
даљи привредни развој Врњачке Бање. Подстицање здраве конкуренције, 
пружање помоћи у виду стручних консултација, обуке предузетника и 
запослених, трансфера технологије и знања, преноса информација, мар-
кетинг подршке, либерализације бирократије, финансијске асистенције и 
законских измена, само су неки од предлога за надлежне органе у циљу 
даљег развоја Врњачке Бање. То би свакако отворило овој туристичкој дес-
тинацији врата светског тржишта, што подразумева прилив већег броја 
туриста из иностранства. Можемо закључити, дакле, да би се инвести-
ције у развој предузетништва Врњачке Бање вишеструко исплатиле, јер 
би, због неискоришћености потенцијала, свако улагање у проширење и 
унапређење туристичке понуде имало мултипликован ефекат на стварање 
профита у овој области. 
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SUMMARY 
ENTREPRENUERSHIP AS AN ACTIVE ELEMENT IN 

CREATING NEW VENTURES IN THE TOURISM SECTOR 
OF VRNJAČKA BANJA

In a contemporary business environment enrepreneurship has become one of 
the main market forces, since it represents a source of ideas, actions, inovations, 
creativity, as well as a constant tendency towards change. Its contribution 
is important in tourism sector, so the accent of this work has been placed on 
the analysis of entrepreneurship involvement in the tourism area of Vrnjačka 
Banja,  one of the top tourism destinations in Serbia. The contribution of this 
work can be seen in propositions assigned to the local government and relevant 
institutions, which are able to improve entrepreneurship development in this 
area using the proper means. 

Key words: entrepreneurship, SME, innovation, tourism, Vrnjačka Banja...
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RESUME

In a contemporary business environment enrepreneurship has become one of 
the main market forces, since it represents a source of ideas, actions, inovations, 
creativity, as well as a constant tendency towards change. Many researches 
such as Mises, Klein, Kirzner and others have been attempting to define 
entrepreneurship. Considering the results of their study it can be concluded that 
entrepreneurship is a venture starting with intuition, then developing into idea 
while creative process enables the appearance of innovative products, services 
and processes, which contribute to value creation in uncertain market economy. 
According to some scholars the crucial element of entrepreneurial action is the 
personality of entrepreneur. He needs to be assertive to opportunities, creative, 
risk taking, communicative, well organised, etc.

Nowadays, a special attention has been drawn to the role of sustainable 
entrepreneurship. Scientist were claiming that entrepreneurship may sustain 
the ecosystem, prevent climate changes, reduce natural degradation, improve 
agricultural processes and sustain biodiversity. Entrepreneurship may especially 
in developing countries contribute to education, productivity, economic status, 
physical health, as well as to the self-confidence of individuals and society. While 
the economic profit is the core of entrepreneurship, sustainable entrepreneurship 
is oriented towards noneconomic goals. 

The role of entrepreneurship is important in tourism sector, so the accent 
of this work has been placed on the analysis of entrepreneurship involvement 
in the tourism area of Vrnjačka Banja, one of the top tourism destinations in 
Serbia. The core of its economic life is undoubtedly the tourism which has been 
contributing to other industries development. There are few well known examples 
of successful entrepreneurial venture in Vrnjačka Banja, presented in this study. 
Such ventures had a great impact on economic development of the place via 
tourist traffic increase. That fact served as a starting point in this study aiming 
to confirm that entrepreneurship is a key for further development and needs a 
support from local authorities. It is important to enhance entrepreneurship by 
creating a positive climate for its functioning. It is important for entrepreneurs 
to cooperate and participate in associations in order to increase a bargaining 
power and market position.

Accommodation supply for years ago had consisted of hotels only because there 
was no good private accommodation available. Today, private accommodation 
supply is almost equal to hotels‘ capacities. The number of reconstructed villas 
has increased in recent years, as well as the number of new buildings with 
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modern apartments. Vrnjačka Banja still lacks a modern technology, know-how, 
financial and human resources for the further development. Local authorities 
could help by providing the professional advices; trainings for entrepreneurs 
and employees; transfer of technology, knowledge, information; marketing 
assistance; bureaucracy reduction; etc. 

The contribution of this work can be found in propositions assigned to 
the local government and relevant institutions, which are able to improve 
entrepreneurship development in this area using the proper means. It is 
believed that investments in entrepreneurship of Vrnjačka Banja would have a 
multiplicative effect due to the current potential underutilisation. That would 
help improving the position of this tourism destination not only at the domestic 
market, but also at the international level.

Овај рад је примљен 09.03.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 14.03.2012. године.
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1. Уместо увода

Интелект је човеку омогућио развој материјалне културе, прављење 
алатки, технолошко усавршавање и стварање производа и услуга ради за-
довољавања растућих потреба људи на вишем нивоу стандарда. Кључни 
корак у еволуционом развоју човека у односу на животиње или своје хума-
ноидне сроднике (не и претке!), био је креативни корак у прављењу алат-
ки које су омогућиле трансформацију природних ресурса у производњу и 
започеле процес овладавања природом и временом. За разлику од живо-
тиња, човек је у стању да прави алатке, машине и развојем технологије и 
предузетништва, ствара и штеди време. Нације које стварају и штеде време 
на продуктиван начин, користећи памет, средства рада, технологију, обра-
зовање, добру организацију, инфраструктуру, праве друштво богатије ма-
теријалне културе и економски су моћније. То потврђују бројни примери 
из историје привредног развоја а можемо навести само неке земље: Велика 
Британија, САД, Немачка, Јапан, а у новије време Јужна Кореја, Сингапур, 
Кина. Уколико се на ефикасан и продуктиван начин производи већа ко-
личина роба и услуга и остварује виши стандард грађана, другим речима, 
ако се поизведе и уштеди више времена, економија једне земље је ус-
пешнија. Раст бруто домаћег производа синтетички је показатељ таквих 
перформанси једне земље и основа њеног убрзаног и модерног цивилиза-
цијског развоја.

2. Основни задатак економије је оптимално коришћење ограни-
чених ресурса, што значи остварити максимални резултат – профит, уз 
дате трошкове или уз дати профит минимизирати трошкове. Економија 
је трансформација природних ресурса који су ограничени у робу и услу-
ге који задовољавају стално растуће потребе људи. Циљ је раст животног 
стандарда и развој. Технологија, образовање, научна открића, стварају 
већу количину роба и новца, повећавају богатство и омогућују раст друшт-
веног благостања. Раст богатства и благостања значи да човек ствара и 
управља већом количином времена и зато је кључни проблем економије: 
како превазићи ограниченост ресурса и времена као основног ресурса. 
Стога је потребно објаснити два основна концепта економије везана за 
улогу времена: 

1. концепт временске преференције и 

2. концепт граничне корисности.

3. Концепт временске преференције формулисао је аустријски еко-
номиста Бем-Баверк и  основа ове теорије је став да ресурси које имамо 
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у садашњем тренутку, имају за нас већи значај и вредност него ресурси 
у неком будућем тренутку. Основа економије је да преферирамо (желимо 
више) ресурсе које имамо сада и овде, него ресурсе за чију акумулацију 
треба да потрошимо додатно време у будућности. Тако се садашњи трену-
так намеће као кључни у економији, а време као основно ограничење, 
јер сада и овде, у тренутку т, имамо више времена и ресурса него у тренут-
ку т+1 и можемо одмах да остварујемо зараду, организујемо производњу, 
или задовољавамо потребе.2

4. Објаснићемо овај концепт на примеру временске преференције нов-
ца. Залиха новца од рецимо 100 динара у садашњем тренутку вреди више 
него 100 динара после годину, две године, или н-година. Зашто је то тако? 
Можемо навести неколико аргумената:

•	 Ако новац имамо одмах, можемо га инвестирати и остварити про-
фит; пропуштени профит као опортунитетни трошак чини да но-
вац сада има већу моћ него новац у каснијем периоду;

•	 Залиха новца сада, може нам омогућити штедњу, па стога у случају 
да новац имамо тек следеће године, пропуштамо годишњи износ 
камате као потенцијални принос;

•	 Поседовање новца сада омогућава нам да тренутно задовољимо од-
ређене потребе које не трпе одлагање;

•	 Прихватајући концепт временске преференције новца, ми импли-
цитно признајемо да новац у садашњем тренутку поседује за нас 
већу моћ, већу енергију, већу количину времена.

5. Пропуштена камата узима се као основна мера смањења вредности 
новца и назива се дисконтни фактор. 

Добија се по формули:    

при чему је i каматна стопа на годишњем нивоу, а n број периода ука-
маћивања. Са овим се срећемо у моделима о експоненцијалној функцији 
и свођењу капитала на његову почетну вредност. Ако је на пример: i = 0,1, 
а  n = 1, тада је дисконтни фактор 0,91. То значи да 100 динара за годину 

2 Вероватно једна од најбољих књига на тему историје економске мисли, а посебно 
економске анализе је класично дело Ј. Шумпетера „Повијест економске анализе“. 
У њој се врло опширно и прецизно расправља о теоријама вредности, теорији 
граничне корисности и концепту временске преференције новца, као и о улози 
залиха, кредита, капитала и теорији апстиненције.
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дана вреди као 91 динар сада или 100 динара сада приближно вреди као 110 
динара за годину дана. Губитак вредности новца последица је пропуштене 
камате од 10% у периоду од годину дана. На тај начин, време постаје кључ-
ни фактор вредности новца, а губитак вредности новца може се упо-
редити са ентропијом новца, па се камата намеће као мера ентропије 
новца – опадања његове корисности, или смањења енергије. Новац који 
не уложимо сада као да губи енергију на сличан начин као што тело пре-
даје топлоту и зато је штедња процес очувања корисности новца, а камата 
се јавља као природна награда за одрицање од потрошње. Овај концепт 
игра важну улогу у економији, нарочито код процене вредности капитала 
у приватизацији, у анализи трошкова и користи, као и у процени исплати-
вости инвестиционих пројеката.

6. Човек задовољава своје потребе сада и овде. Будући да нема робе, 
мора да их произведе. Да би их произвео, неопходне су му залихе сиро-
вина, енергије, радне снаге, а пре свега новца-капитала. Тако се опет вре-
ме нагомилано и уштеђено у залихама, јавља као основно ограничење 
производње. Поново се суочавамо са тиме да новац и залиха капитала 
сада, имају већу вредност него новац и капитал за годину, две или касније. 
Тако се јавља следећа секвенца:

уштеда времена →  раст залиха →  производња →  раст богатства.

Новац + време, ствара капитал који можемо употребити за инвести-
рање, раст производње и задовољење потреба. Штедња као основна ка-
питалистичка врлина је паралелно нагомилавање и времена и ресурса и 
залиха. Уштеда времена је одрицање од потрошње сада, а та апстиненција, 
основа је стварања богатства и награђивања капитала у форми камате и 
профита. Време је процес у коме стварамо и трошимо залихе, стварамо 
корисност, повећавамо расположивост, тј. смањујемо реткост добара. Већа 
залиха значи већу уштеђену количину времена и мању реткост. Зато је ка-
мата (профит), награда за већу количину уштеђеног времена. 

7. Вредност робе одређују две детерминанте: а) реткост, б) гранична 
корисност. У основи реткости и граничне корисности је поново фактор 
времена. Наиме, ми потребе желимо да задовољимо овде и сада, а неке од 
потреба изискују тренутну расположивост добара да бисмо могли да пре-
живимо. Веза између расположивости робе у садашњем тренутку времена 
и вредности је директно пропорционална. Максимална корисност је сада 
и овде. Трошење у времену је пад граничне корисности.  Ако расположива 
добра имамо у мањој количини, она постају ређа (садрже већу количину 



493

СТР.  489-502

времена у датом тренутку) и имају за нас већу вредност. Реткост је корис-
ност у јединици времена. Гранична корисност (МU) као додатна корисност 
(dУ) додатне јединице добра (dQ), опада са протоком времена, као што и 
расположивост робе расте са временом (па тиме и њена цена опада). Овде 
се опет индиректно срећемо са појмом ентропије економског система. Ово 
се може илустровати следећим графиком и формулом за граничну корис-
ност:

График 1

8. Концепт граничне корисности значи да роба у тренутку т вреди више 
него у тренутку т+1, садржи већу количину времена и за нас има већу гра-
ничну корисност, јер тренутно задовољава нашу потребу. Ако смо жедни 
у пустињи, прва чаша воде за нас има неупоредиво већу корисност од пете 
чаше, јер нам омогућава продужетак живота. Што је временска ограниче-
ност већа (сада и овде), то је већа цена и гранична корисност робе. Прото-
ком времена смањује се временска ограниченост и опада вредност робе. 
Ресурси су најограниченији у тренутку т; зато тада роба и новац имају 
највећу вредност и отуда порекло камате и високе цене при малој понуди. 
Обрнута је сразмера између корисности новца, робе, залиха и временског 
хоризонта у коме их имамо на располагању. Процес превладавања времен-
ског ограничења праћен је растом производње и понуде, падом цене и гра-
ничне корисности и дисконтовањем почетне вредности капитала путем 
камате. 

9. Једнакост понуде и тражње значи равнотежу у привреди. Понуда 
или производња је у основи временски концепт, јер доноси раст количине 
роба и услуга. Тражња је у основи просторни концепт, јер раст тражње 
води расту цена (а раст цена или инфлација је ширење у простору). Један 
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од основних принципа економије гласи да је сума текућих цена x тражња 
= суми текућих цена x понуда (познати Сејов закон тржишта у економији) 
и на неки начин одговара закону о одржању енергије. Цена је мера огра-
ничености времена у економији. Виша цена значи мање роба и већу огра-
ниченост времена, а нижа цена значи раст понуде и количине роба и мању 
ограниченост времена. Путем монопола, вештачки стварамо ограничење 
времена и роба и тиме крадемо туђе време и богатство у своју корист. Ин-
флација значи раст − надувавање цена и зато је то просторни концепт. Ако 
је вредност новца аналогна појму густине, ми разређујемо новац, (ширимо 
простор), смањујемо му куповну снагу. Инфлација има моћ прерасподеле 
богатства и то је својеврсна крађа туђег времена, туђе енергије, туђег вре-
мена.  Реална вредност новца, у суштини је способност куповине одређе-
не количине времена садржане у некој роби. Раст ценаинфлације је раст 
просторне на рачун временске компоненте у економији и услед тога опада 
вредност једне новчане јединице.

10. Значај „стварања времена“ у економији, видљив је код произво-
дне функције која успоставља везу између инпута-улагања и аутпута-
производње, као резултата улагања.  Може се представити на следећи 
начин:3

Q = А f(К, L, N,Х)

при чему је Q – обим аутпута, А – ниво технологије, К – количина ка-
питала, L – количина рада,  N – расположивост природних ресурса, Х – 
количина људског капитала. У овако дефинисаној производној функцији, 
најмање три фактора (А, К, Х), директно стварају време путем раста зали-
ха за почетак предузетничке активности (К), раст продуктивности (А) и 
стварање креативних решења у економији (Х). Историја економског развоја 
је стални раст продуктивности рада (техничко-технолошке револуције по-
чев од краја 17. и почетка 18. века, а нарочито у 20. веку), а суштина раста 
продуктивности је уштеда времена у производњи и скраћење радног вре-
мена у корист слободног времена (мада, истини за вољу, логика капитали-
стичке, тржишне привреде, често доводи до стварања вишкова радне сна-
ге, а знатно ређе до скраћивања радног времена, премда се дужина радног 
дана несумњиво скраћивала током историје). 

11. У моделима раста (Solou, Harod-Domarov), кључни фактори раз-
воја и раста друштвеног производа су управо штедња, раст капитала и 
инвестирања изнад нивоа потрошње, техничко-технолошки развој и ре-

3 Вид.Макроекономија, Б. Димитријевић, Н. Фабрис, 2009.
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зидуални фактор (образована, креативна радна снага, продуктивност ин-
вестиција, и мотивисано предузетништво).4 Ово су све фактори чије је 
основно својство да стварају залиху и богатство (време), да штеде енер-
гију, да смањују ограниченост ресурса (временску и количинску). Земље 
које буквално стварају време и њиме боље економишу, остварују убрзани 
економски развој. То је феномен брзог развоја Немачке (технологија), Јапа-
на (висока стопа штедње) и „тигрова“ са Далеког истока, укључујући Кину 
(јефтина радна снага и одрицање). Емпиријска истраживања су показала 
да је у периоду 1909−1949. допринос Солоу-резидуала расту и развоју при-
вреде (технологија, образовање, другим речима акумулирано време) био 
чак 88%, а допринос рада и капитала свега 12%. Слични су и подаци за 
период 1929−1982., где је допринос Солоу-резидуала 85%, од чега 40% иде 
на допринос образовања, а 45% на допринос технологије.

12. Кредит који у савременој економији игра изузетно важну улогу, 
такође је непосредно повезан са смањењем ограничености времена као ре-
сурса. Наиме, кредит је концентрација новца у садашњем тренутку и узима 
се било за раст куповне моћи (тренутна потрошња), било за предузетнич-
ку активност (залиха капитала). Сврха кредита је куповина времена, јер 
одмах можемо трошити или покретати предузетничку активност (инве-
стирати). Треба међутим нагласити, да иза кредита стоји производња тек 
у другом кораку и да се потрошачима путем реклама може вештачки кре-
ирати тражња и низ потреба, после којих следи задуживање и покретање 
производње. Специфично својство папирног новца је да се може формал-
но створити ни из чега, штампањем и безготовинским операцијама, што 
додатно смањује временско ограничење. Тако се из угла времена, дуг и 
кредит јављају као трошење будућег времена, будуће залихе, будућег 
богатства. Ово отвара и етичко питање везано за прерасподелу дуга, јер 
ако се једна генерација задужује сада и троши, онда следећа генерација 
мора отплаћивати и тиме се врши прерасподела времена (и богатства) у 
корист садашње генерације. Ово је чест феномен у политици. Ређи при-
мер је задуживање зарад инвестирања од кога ће користи имати будуће 
генерације. Проблем међугенерацијских дугова, преклапања потрошње и 
задуживања, као и буџетског ограничења у времену, важно је питање сав-
ремене теоријске економије и основа израде многих модела који настоје да 
оптимизују и ублаже ове проблеме. 5

4 Vid.. Macroeconomics, G. Mankiw, 1994.
5 О улози времена у монетарним и финансијским концептима модерне економске 

теорије, може се прочитати у књизи F. Mishkina Монетарна економија, банкарство и 
финансијска тржишта, 2006.
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13. До појаве квантне физике, подразумевало се да је природа физич-
ких закона строго детерминистичка. Принципи квантне физике уздрмали 
су те поставке и нагласили стохастичку природу чак и физичких закона. 
Економски закони су међутим, одувек и неспорно били стохастички. То 
значи да се у узрочно-последичну везу мора укључити вероватноћа и да 
законитост појаве (веза између зависно и независно променљиве у матема-
тичким моделима) важи у великој маси случајева, али не у 100% случајева. 
Нема апсолутног детерминизма. Развијени су бројни статистички и 
економетријски методи и модели који настоје да опишу такву стварност 
и нећемо се у то упуштати. Оно што наглашавамо је веза између економије 
и квантне физике с једне стране, и улога људског фактора, с друге стра-
не. Човек је често непознат и непредвидив фактор који дејствује против 
гравитације, ентропије и других физичких закона. Психолошко понашање 
људи које је често неухватљиво и променљиво је у основи конструкције 
економских модела и зато они имају стохастички карактер, јер је немогуће 
укључити, одредити и предвидети све факторе и узроке који утичу на једну 
појаву. Не можемо ухватити све факторе људског понашања и зато модели 
нису потпуно детерминистички. Човек ремети стрелу времена и ентропију 
и својом креатвношћу мења правила, законитости и ствара време!6

14. Разликовање кратког и дугог рока игра важну улогу у економској 
теорији. Под кратким роком сматра се период од једне године, а под ду-
гим роком период од пет година. Кратки и дуги рок важни су у теорији 
производње, анализи тражње (кратки рок) и понуде (дуги рок), теорији 
економског развоја и раста, економској политици и дејству инструмената 
економске политике на циљеве, утицају монетарних и реалних величина 
на ниво привредне активности. Модерне макроекоомске теорије (моне-
таристи, кејнзијанци, рационална очекивања), управо се разликују по 
међузависности економских величина с обзиром на временски период у 
коме се испољава њихово дејство. Примера ради, код кејнзијанаца домини-
ра кратки рок у коме је економска политика ефективна, а код монетариста 
укључење дугог рока упућује на немоћ економске политике и одлучујући 
значај реалних фактора (у производној функцији) на економски раст 
и развој, док дејство монетарне и дискалне политике за последицу има 
инфлацију, истискивање инвестиција и неравнотежу.7

6 О временским серијама, статистичкој и економетријској анализи и моделирању 
времена може се видети у бројној литератури. Наводимо само књигу Basic 
Econometrics, N. Gujarati, 1995.

7 О овоме се може прочитати више у књизи Савремена макроекономска мисао, 
Јакшић-Димитријевић-Фабрис-Прашчевић, 2001.
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15. У савременој макроекномији, највећи утицај има Теорија рацио-
налних очекивања или како се још назива Нова класична макроекономија. 
Кључни постулат ове школе економске мисли је да су појединци рационал-
ни и добро обавештени, користе све расположиве информације, знају како 
функционише економија и увек погађају исходе економских акција. То зна-
чи да могу да предвиде потезе владе, кретање монетарних величина, плата, 
стопе инфлације. Способност појединаца да предвиђају, претпоставља да су 
овладали временом или бар свели на минимум своје незнање о неизвесној 
будућности. Иако око тога постоје опречни ставови, ова теорија створила 
је методе и моделе чија прецизност у предвиђању често превазилази раније 
теорије и показује повећану способност управљања временом у условима 
неизвесне економске активности.8

16. Ево још неких примера утицаја времена на економске методе, кон-
цепте и теорије:

•	 Временске серије су најчешћи приказ кретања основних економ-
ских величина које прате динамику те величине током одређеног 
времена; добијају се тако што на x-осу уносимо временски период 
(месеци, квартали, године), а на y-осу уносимо апсолутне, или ло-
гаритамске вредности неке економске величине (друштвени про-
извод, потрошња штедња, обим производње); из кретања величине 
током времена могу се уочити циклуси, флуктуације, трендови итдУ 
економији се прави разлика између реалних величина (у сталним 
ценама) и номиналних величина (у текућим ценама); сврха је ели-
минисати утицај инфлације која деформише реалне показатеље; то 
другим речима значи, да је код реалних величина раст искључиво 
последица пораста физичког обима – ствара се нова материја без 
промене просторно-временских компоненти, а раст номиналних 
величина је последица раста цена (ширење просторне компоненте);

•	 Познато је да се из угла времена величине деле на оне које припадају 
токовима и то је просторно-енергетски концепт (инвестиције, сто-
па незапослености, буџетски дефицит) и оне које припадају стоко-
вима, а то је материјално-временски аспект (залихе роба, ниво ка-
питала, јавни дуг);

•	 Монопол својине опет је делимично и временски концепт, јер нам 
куповина радне снаге омогућава да постанемо власници радног 
времена оних људи који раде за нас; та чињеница била је и угаони 
камен Марксове теорије експлоатације која је почивала на тврдњи 

8 Одличну књигу о теорији рационалних опекивања написао је K. Hoover The New 
Classical Macroeconomics, 1990.
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да радна снага у радном времену произведе не само еквивалент соп-
ствене цене, већ и вишак који као профит присваја предузетник-ка-
питалиста

17. Третирање времена у математичкој економији нема никакве спец-
ифичности, јер је време променљива као и свака друга и нема никаквих 
посебних обележја или начина на који се другачије приказује. Моделирање 
времена врши се применом интегралног рачуна и динамичке анализе, 
али је омогућило проучавање, моделирање и решавање огромног броја 
економских појава, проблема и питања.9

Динамичка анализа уводи у математику варијаблу времена. Задатак је   
проучавање специфичне путање променљивих у времену и одређивање да 
ли оне теже-конвергирају ка неком равнотежном стању или не.  Примењују 
се у основи два метода у зависности од претпоставке о природи времена:

1. за континуелно време у свакој тачки времена, уз примену интеграл-
ног рачуна и диференцијалних једначина;

2. за дискретно време у оквиру одређеног временског периода, уз при-
мену метода диференцних једначина.

Користе се две врсте нотација: 

1. за континуелно време;

2. за дискретно време;

У економији, овај метод се често користи у односима између капитала 
и инвестиција, при чему  капитал одговара концепту стока и израчунава се 
на крају године, у тачки времена (одговара континуелном времену), а конц-
епт тока одговара инвестицијама и израчунава се у временском интервалу, 
месец, година (односи се на дискретно време).

Интегрални рачун може се применити и у другим економским моде-
лима какав је Harod-Domarov модел раста у коме долазимо до дугорочне 
равнотежне путање модела која одржава сразмеру између раста капаците-
та и тражње која постоји у привреди, као и код познатог Солоу модела рас-
та који уграђује претпоставке неокласичне школе. Математички модели 

9 Детљније о овоме видети у сјајној књизи Fundamental Methods of Mathematical 
Economics, A. Chiang, 1984.
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симултаних једначина на које се такође примењују методи са дискретним 
временом су:

•	 Кобвеб модел;
•	 Динамички модел тржишних цена;
•	 Филипсова крива као међузависност инфлације и незапослености;
•	 Динамички инпут-аутпут модел за односе сектора у привреди;
•	 Самјуелсонов модел односа мултипликатор-акцелератор;
•	 Модел инфлације који следи монетарно правило (тзв. Обстов мо-

дел).

Типови равнотеже графички презентовани могу бити: 
•	 стабилна равнотежа; 
•	 нестабилност; 
•	 приближавање равнотежи по логаритамској стопи; д) кружна рав-

нотежа у оквиру прстена. 

18. Уместо закључка

Сврха сваке научне, па и економске теорије је тумачење стварности и 
прогноза будућих исхода економских појава и догађаја. Предвиђање, прог-
ноза и планирање је најважнији практични, примењени део једне теорије, 
јер нам омогућава да овладамо временом и будућношћу као основном не-
познаницом света у којем живимо. Основни задатак науке је овладавање 
природом и друштвом, а кључни корак у том процесу је овладавању 
временом и управљање неизвесном будућношћу.

Ако је наш модел тачнији, боље ћемо предвиђати будућност и планира-
ти како да управљамо стварношћу. Време се у технологији, економији, па и 
у физици, јавља као ограничени ресурс, као једно од основних ограничења. 
Што је наш модел тачнији, прецизније ћемо управљати будућношћу и ре-
сурсима који се односе напроизводњу и потрошњу. Некад је циљ тих по-
ступака смањити неизвесност, сачувати људске животе, уштедети и обно-
вити енергију и ресурсе који су ограничени, смањити страх од будућности, 
повећати животни стандард и благостање људи. 10

10 За везу између математике и моделирања времена, те повезаности времена као 
ресурса и економије, видети у књизи Мистерије времена, Б. Димитријевића, 2011.
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У економији, али и у физици, хемији, медицини и другим наукама, 
основна сврха је предвидети будућност и планирати наше понашање у 
складу са исходом неке појаве. У технологији то омогућава раст продук-
тивности и ефикасности, техничка и технолошка побољшања, већу спо-
собност човека да управља природом, понашањем људи у друштву и међу-
собним односима. Да је човечанство било у стању да ефикасније предвиди 
економску кризу (из 2008., али и бројне раније привредне циклусе, кризе и 
поремећаје), вероватно би је и предупредило-спречило, или би штете биле 
мање, а трајање знатно краће. 

Уколико схватимо праву природу света у коме живимо, па и времена 
као једног од његових кључних обележја, бићемо у стању да боље пред-
виђамо будућност, јер основни страх човеков, јесте страх пред неизвесном 
будућношћу. Џиновски, револуционарни развој науке у последња два века, 
донео је човечанству неколико крупних  користи:

1. Боље предвиђање и планирање будућности и делимично овлада-
вање временом;

2. Пораст благостања и животног стандарда услед развоја технике, 
технологије и иновација;

3. Повећање слободног времена које смањује ропски положај чове-
ка услед развоја продуктивности и економичности привредних 
процеса. Само пут ка повећању слободног времена за човека, уз 
истовремени развој свесности, води ка људској слободи. Стога је 
битка за овладавање временом и свесношћу, битка за човеково ос-
лобођење од ропства у коме се још увек у доброј мери налази.
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SUMMARY 
HOW TO ECONOMISE WITH TIME – THE KEY  

PROBLEM OF ECONOMY 
(essay on importance to manage with time as resource in 

the economy)

The time is limited resource and those societies which successfully produce, 
save and manage with it, or economise with time, achieve the higher level of 
economical and civilisation development. Therefore, the purpose of mankind 
is to economise and rule with time, while production  and economic activity 
have the key importance in realisation that goal. We will try (in this untipical 
essay), to proof this central hypothesis, including examples from the economic 
life, economic history, analysing economical and mathematical methods, the 
most important economic categories in accordance with time as pfenomenon,  
theoretical aspects and empirical arguments. The article shows that process 
of  creating and managing with time is very important in economic activity 
of the men as homo economicus, which plays the key role in his survival and 
development. 

Key words: to economise with time, time preferency theory , scarcity of the 
resources, marginal utility, the time series...
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КАКО ПОСТАТИ КОНКУРЕНТАН?

др Диона Гргар:
Издавач: Задужбина Андрејевић, Београд, 2011. године

У условима пословања када је већина тржишта засићена, а нека се ка-
рактеришу и као презасићења тржишта, право је питање - како тржиш-
но успети и бити конкурентан? Пословање на савременом тржишту мора 
бити маркетиншки оријентисано да би било тржишно одрживо и успешно. 
Међутим, намеће се питање да ли су традиционалне маркетиншке 
стратегије и традиционални начин размишљања у области маркетинга и 
њихова примена, довољни за успешно пословање на савременом тржишту. 
Стратегије које нам нуди традиционални приступ маркетингу јесу добре, 
али не и довољне када је у питању савремено тржиште, јер радиционални 
(вертикални) маркетинг је све своје напоре улагао како би створио извесна 
побољшања у оквиру исте категорије производа или постојећег тржишта. 
Међутим, маркетиншка метода која нам пружа нове могућности  јесте 
латерални маркетинг и представља радни процес који резултира стварањем 
нових категорија или субкатегорија производа или пак, стварањем нових 
тржишта. 

1 v_tot@yahoo.com
2 grgar@live.com
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Монографија садржи преглед традиционалних и савремених 
маркетиншких стратегија. Посебно је представљен Модел маркетиншког 
понашања за постизање тржишне конкурентности, који је ауторка 
креирала на основу општеприхваћених теоријских поставки и резултата 
истраживања које је спровела, а полазећи од претпоставке нормалних 
услова привређивања, као и њеног рада и проучавања стратегија које доводе 
до успеха и конкурентности на савременом тржишту. Ауторка приказује 
маркетиншке стратегије примењиве на савременом тржишту које доводе 
до постизања тржишне конкурентности и приказује Модел маркетиншког 
понашања за постизање тржишне конкурентности. Примена савремених 
маркетиншких праваца размишљања и начина пословања, њихово стално 
усклађивање и надоградња, доводи до успеха и постизања тржишне 
конкурентности.

Ауторка приказује Модел маркетиншког понашања за постизање тр-
жишне конкурентности. Модел се састоји из четити дела (корака), а сваки 
део из својих подделова (подкорака) којима се Модел реализује. Поменуту 
делови (кораци) надопуњују један други и тиме чине целину и треба да 
се заједно (симултано) примењују у пословању и реализују у целости. Та-
кође, ауторка указује на то да је свако пословање потребно континуирано 
унапређивати, перманентним усавршавањем тржишних знања и вештина. 

Књига је подељена на шест тематских целина:

1. Маркетиншки оријентисано пословање

2. Традиционални приступ маркетингу

3. Савремени приступ маркетингу

4. Операционализација маркетиншке стратегије 

5. Маркетинг информациони систем

6. Могућ Модел маркетиншког понашања за постизање тржишне 
конкурентности

Монографија „Како постати конкурентан?“, написана је језиком раз-
умљивим не само стручној академској групи, већ и свима који се налазе у 
пословном свету или намеравају да се упусте у авантуру приватног бизни-
са. Тако да је препоручујемо свима који настоје да науче како да унапреде 
своје пословање и побољшају своју конкурентску позицију – као једини 
начин опстанка у овом времену, а као путоказ препоручујемо приказан 
Модел маркетиншког понашања.
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ТЕХНИЧКО УПУТСТВО

На свакој левој страни у заглављу се налази име аутора и наслов рада.

Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту 
су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Текстови на неком 
од језика са простора бивше Југославије, сем српског језика, се шаљу писани 
латиницом према техничком упутству. 

Пре сваког рада иду обавезни подаци о ауторима, и то следећим редом:
1. Име и презиме аутора, пожељно је да се наведу и средња слова аутора
2. Звање аутора
3. Назив установа, факултета, и седиште
4. Контакт: адреса или е-маил адреса

После ових података следи Сажетак (апстракт), куцан фонтом Minion Pro 
(уколико аутор није у могућности да пронађе овај фонт, рад може бити послат и 
у фонту Times New Roman), величине 10/12 тачака, са увлакама по 15 мм лево и 
десно. Сажетак треба да садржи од 100 до 250 речи.

Иза сажетка иду истим слогом Кључне речи, на српском и енглеском јези-
ку. Број кључних речи не може бити већи од 10, док њихова учесталост употре-
бе треба да буде што већа.

Иза кључних речи следи сам текст научног рада.

Основни текст је Minion Pro font, величине 11/13 тачака, са увлаком 6 мм за 
први ред, и размаком од 1 мм између пасуса. 

Наслови су Minion Pro font, Bold, величине 14/17 тачака, без увлаке, са раз-
маком 6 мм изнад и 3 мм испод реда.

Поднаслови су Minion Pro font, Bold, величине 11/13 тачака, са левом увла-
ком 6 мм, и 3 мм размака и изнад и испод реда.

Навођење (цитати) у тексту рада. У загради се, развојени зарезима, наводе 
име аутора и година издања. На пример: (Васиљевић, 2007, стр.78). Уколико је 
више аутора, цитат има следећи облик (Васиљевић и др., 2007, стр. 123). 

Фусноте у форми напомена се дају при дну стране у којој се налази комен-
тарисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, 
назнаке о коришћеним изворима (на пример научног грађи, приручницима) 
итд., али не могу бити замена за цитирану литературу. Фусноте су истог фонта 
као и основни текст, само на величини 9/11 тачака. Веома је битно Фусноте у 
Word-у куцати са Insert – Reference – footnotе, а не намештањем разних оквира, 
јер једино на тај начин можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте поја-
вити на добром месту.



Ако у тексту има формула, било би добро да се куцају у Microsoft Equation 
едитору.

За табеле у тексту треба користити обичне табеле у Word-у.

Ако има слика, графикона, требало би да се доставе и одвојено, као посебни 
фајлови у изворном формату (jpg, xls, tif, cdr), а не само као увучене слике у 
документ.

Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду. Сваки 
извор треба да је означен редним бројем (са тачком иза броја), и то са следећим 
карактеристикама:

Књиге: презиме аутора исписано у пуној форми, име аутора скраћено (ини-
цијал), наслов књиге италиком (курзивом), издавач, место издавања, година.

Пример:
1. Васиљевић, М., Право и заштита инвеститора, Право и привреда, Бео-

град, 2007. 

Поглавља књига или чланци у зборнику радова: презиме аутора исписа-
но у пуној форми, име аутора скраћено (иницијал), наслов поглавља или чланка, 
наслов књиге или зборника радова италиком (курзивом), име редактора, изда-
вач, место издавања, година, број стране.

Пример:
Nesh, L., Otkud sad poslovna etika?, Poslovna etika, Bein, B., Drammon, G., 

Clio, Beograd, 2007, str. 13-21.

Чланак у часопису: презиме аутора исписано у пуној форми, име аутора 
скраћено (иницијал), наслов поглавља или чланка, наслов књиге или зборни-
ка радова италиком (курзивом), издавач, место издавања, број издања, година, 
број стране.

Пример:
Старовић, Б., Поглед на право и остваривање права Европских заједница, 

Право, теорија и пракса, Право, Нови Сад, бр. 8-10, 1992, стр. 34-41.. 

Извори са Интернета: презиме аутора исписано у пуној форми, име аутора 
скраћено (иницијал), наслов рада или чланка италиком (курзивом), број издања, 
интернет адреса, година.

Пример:
Kotler, f., How to create, win and dominate markets, Vol. 1., //www.amazon.com/

Kotler-Marketing-Create-Dominate-Markets/, 1998. 

Иза рада иде Summary (сажетак) на енглеском језику, исто форматиран као 
и сажетак на почетку рада. Summary се даје у проширеном облику, чија дужина 
може да буде до 1/10 дужине научног рада. Код Summary -ја обавезно дати и 
наслов рада на енглеском језику и преведене кључне речи.
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