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др Миленко Џелетовић1 ванредни професор
Универзитет Едуцонс, Сремска Каменица – Нови Сад
Факултет пословне економије

МСц Марко Милошевић2

Економски факултет у Суботици - одељење Нови Сад,
Универзитет у Новом Саду

МСц. Милош Комненов3

Економски факултет у Суботици - одељење Нови Сад,
Универзитет у Новом Саду

КЛАСИФИКАЦИЈА МСП ПРИ ПРОЦЕСУ 
БАНКАРСКОГ КРЕДИТИРАЊА КАО 
КОЧНИЦА РАЗВОЈА И КОНКУРЕНТНОСТИ 
У УСЛОВИМА ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

САЖЕТАК: У раду се анализира утицај критеријума 
централне банке Србије за класификацију малих и 
средњих предузећа (МСП) приликом процеса банкарског 
кредитирања који представљају лимитирајуће факторе 
развоја и конкурентности у отежаним условима пословања. 
Финансијска криза, која је још увек присутна, у многоме утиче 
на пооштравање услова за добијање кредита. Категорије на 
основу којих се класификују мала и средња предузећа (МСП) 
представљају основ за издвајање резервисања пословних 
банака код централне банке. Лошија категорија ризика малих 
и средњих предузећа (МСП) онемогућава процес добијања 

1 milenko.dzeletovic@gmail.com
2 milosevicm1@gmail.com
3 miloskomnenov@yahoo.com
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зајма што последично лоше утиче на развој. Последице 
финансијске кризе малих и средњих предузећа (МСП) у 
Србији огледају се у кризи ликвидности. Присутан је раст 
броја угашених и блокираних малих и средњих предузећа 
(МСП). Такав привредни амбијент уз повећан девизни ризик 
доводи до неконкурентности МСП.

Кључне речи:  Мала и средња предузећа (МСП), финансијска 
криза, процес класификације, развој, конкурентност...

УВОД

Економски развој и конкурентност малих и средњих предузећа кроз 
реформе, привлачење страних улагања и развој предузетништва, поста-
вља се као један од природних приоритета Србије при поновном отварању 
земље ка свету и обнављању међународних економских веза, укључујући и 
процес европских интеграција. Како би се створило најбоље пословно ок-
ружење потребно је да се обезбеде повољни услови за рад малих и средњих 
предузећа, и да се уједно обезбеди  нова технологија, приступ страним тр-
жиштима, савремен начин пословања а са тим и веће пословне и извозне 
могућности. Подизање конкурентности српске привреде на виши ниво 
спречено је услед недовољног познавања и примене техничких стандар-
да, контроле квалитета, правила порекла, заштите потрошача и поступка 
акредитације. Треба имати у виду чињеницу да мала и средња предузећа 
(МСП) чине скоро 99,8% наших предузећа, али и да постоји њихова јака 
концентрација у Београду и Јужнобачком округу – 40% од укупног броја 
регистрованих малих и средњих предузећа. Свакако треба обратити 
пажњу на јачање слабије развијених региона, јер тренутно, сектор МСП 
у Србији остварује 67% запослености, 55% у БДП и скоро 50% извоза. За 
развој и конкурентност малих и средњих предузећа, аутори као највеће 
потешкоће наводе: политичку нестабилност, корупцију, неефикасност др-
жавне бирократије и ликвидност односно отежани услови екстерног фи-
нансирања од стране банака. У раду ћемо анализирати чињеницу да глав-
на препрека развоју малих предузећа у Србији јесте мањак могућности 
задуживања ради започињања, односно проширења пословања. Пословне 
банке постају ефикасније, али високе камате и строги услови добијања зај-
ма условљени класификацијом, додатно пооштрени почетком 2009. годи-
не као последица светске финансијске кризе и даље представљају највећи 
проблем за мала и средња предузећа. Поред проблема класификације, који 
у старту има одлучујућу улогу при одлуци да ли постоји могућност креди-
тирања (или не), тренутну ситуацију додатно отежава привредни амбијент 
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Србије који је у веома лошем стању, што се огледа у расту броја неликвид-
них, односно угашених МСП и све већем броју захтева за реструктури-
рањем и репрограмирањем банкарских пласмана. 

КЛАСИФИКАЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Циљ класификације билансне активе банке, у коју спадају доспели и 
недоспели краткорочни и дугорочни кредити малих и средњих предузећа 
јесте утврђивање квалитета билансне активе и ванбилансних ставки које 
се класификују и формирање посебних резерви за процењене губитке. 
Класификација билансне активе и ванбилансних ставки Банке врши се 
на основу одлуке НБС о класификацији билансне активе и ванбилансних 
ставки кроз4:

1. класификовање билансне активе и ванбилансних ставки које се 
класификују у категорије на основу благовремености односно до-
цње у измирењу обавеза,

2. процене финансијског стања односно кредитне способности дуж-
ника и квалитета инструмената обезбеђења,

3. обрачун резерви за процењене губитке,

4. процену обезвређења билансне активе и вероватног губитка по 
ванбилансним ставкама,

5. обрачун потребне резерве за процењене губитке. 

Критеријуми за класификацију

Банка, приликом подношења захтева за пласман од стране МСП 
додељује клијенту категорију ризика, а у складу са тим се доноси одлука о 
даљој процедури одобравања кредита. Банка је дужна да сва потраживања 
од малих и средњих предузећа класификује у категорије А, Б, В, Г и Д на 
основу следећих критеријума5:

1. благовремености, односно доцње у измиривању обавеза у мате-
ријално значајном износу тог дужника према Банци,

4 Види више: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/klasifikacija_
bilansne_aktive.pdf

5 Види више: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/klasifikacija_
bilansne_aktive.pdf



14

М. Џелетовић, М.Милошевић, М.КоМненов КлАСиФиКАЦиЈА МСП ПРи ПРоЦеСУ ...

2. процене његовог финансијског стања, односно кредитне способно-
сти и

3. квалитета средстава обезбеђења.

Благовременост, односно доцња у измирењу обавеза

Критеријум благовремености односно доцње у измирењу оба-
веза дужника одређује се према најдужем броју дана кашњења у 
материјално значајном износу6 за сва потраживања која су на стању на дан 
класификације7, према следећој табели:

Табела 1.  - Категорија класификације у односу на број дана доцње

Категорија класификације Број дана доцње
А 0 - 30
Б 31 - 60
В 61 - 90
Г 91 -180
Д Преко 180

Доцња у наплати потраживања рачуна се према накнадно уговореном 
датуму доспећа ако су испуњени следећи услови:

a) да дужник у моменту подношења захтева за продужење рока от-
плате потраживања није у доцњи дужој од 90 дана,

b) да постоји комплетна оцена кредитне способности и финансијског 
стања дужника,

c) на основу завршног и периодичног финансијског извештаја која по-
казује могућност уредне отплате кредита,

d) да је на дан доношења одлуке о продужењу рока отплате клијент 
ликвидан - није у блокади,

e) да продужење рока отплате потраживања омогућује дужнику да у 
наредном периоду оствари адекватне токове готовине, односно то-

6 Под материјално значајним износом подразумева се износ већи од 1% појединачног 
потраживања Банке од дужника, али не мањи од 1.000 динара за дужника који је 
физичко лице, односно од 10.000 динара за дужника који је правно лице.

7 Класификација МСП се ради квартално, односно на дан 31.12., 31.03., 30.06., 30.09.
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кове готовине који обезбеђују благовремено измирење обавеза по 
новоуговореној динамици отплате кредита;

f) да су при продужењу рока наплате потраживања уговорени нај-
мање месечни обрачун и наплата камате или камате и дела глав-
нице;

g) да дужник, након продужења рока отплате, благовремено измирује 
своје обавезе према Банци, односно са доцњом не дужом од 90 дана.

Привредни амбијент Србије је у веома лошем стању, а то се огледа у 
расту броја неликвидних, односно угашених МСП и све већем броју захте-
ва за реструктурирањем и репрограмирањем банкарских пласмана.  Про-
дужење рокова отплате по правилу се врши дужницима који немају дос-
пеле обавезе према Банци на дан подношења захтева за продужење рока 
отплате. Изузетно, рокови отплате могу се продужити дужницима који на 
дан подношења захтева имају доцњу не дужу од 90 дана, уколико се про-
цени да ће дужник бити способан да уредно измирује своје обавезе према 
накнадно уговореним условима отплате. Доцња у наплати потраживања 
рачуна се према накнадно уговореном датуму доспећа и код потраживања 
која су први пут реструктуирана, под условом да је дужник у периоду од 
најмање три месеца, односно најмање три узастопна плаћања према уго-
вореном плану отплате након извршеног реструктуирања, своје обавезе 
измиривао са доцњом не дужом од 30 дана.

Процена финансијског стања и кредитне способности МСП

Процена финансијског стања и кредитне способности МСП врши се 
на основу критеријума, односно модела за класификацију. Критеријуми за 
процену финансијског стања МСП су8:

1. профитабилност/уредност,

2. рочна усклађеност,

3. адекватност токова готовине,

4. доцња у измирењу обавеза у последњих 12 месеци,

5. изложеност дужника кредитно-девизном ризику и

8 Види више: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/klasifikacija_
bilansne_aktive.pdf
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6. остали критеријуми за оцену финансијског стања.

Задовољеност критеријума профитабилност/уредност се прати 
кроз остварење нето добитка/губитка и кашњења у измирењу обаве-
за на дан класификације. За МСП који су према последњим званичним 
финансијским извештајима исказали нето губитак, а истовремено имају 
кашњење у измирењу обавеза које је дуже од 30 дана, сматра се да не ис-
пуњавају услов профитабилност/уредност. Рочна усклађеност одређених 
елемената активе и пасиве постоји ако је извештај МСП исказао позитивну 
разлику између обртне имовине и краткорочних обавеза увећаних за од-
ложене пореске обавезе. Токови готовине представљају разлику између 
нето готовинског тока из пословних активности и краткорочних финан-
сијских обавеза. Нето готовински ток из пословних активности предста-
вља разилику између нето прилива готовине из пословних активности и 
нето одлива готовине из тих активности. Мала предузећа нису законом 
обавезна да сачињава извештај о токовима готовине – у том случају нето 
готовински ток из пословних активности обрачунава се индиректном ме-
тодом, на основу података из финансијских извештаја малих предузећа у 
последња два обрачунска периода. Критеријум благовремености односно 
доцње у измирењу обавеза МСП у последњих 12 месеци одређује се према 
најдужем броју дана кашњења као што је раније приказано у раду.

Остали критеријуми за оцену финансијског стања МСП су9:

1) Број дана неликвидности у последњих 12 месеци, према табели:

Непрекидно Са прекидима Оцена ризика
До 2 дана До 7 дана 1

Од 3 до 15 дана Од 8 до 30 дана 2
Преко 15 дана Преко 30 дана 3

9 Види више: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/klasifikacija_
bilansne_aktive.pdf
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2) Показатељ задужености као однос укупних кредита и капитала 
(Gearing), према табели:

Вредност показатеља Оцена ризика
Мањи или једнак 1,00 1
Од 1,01 до 2,00 2
Преко 2,00 3

3) Показатељ профитабилности, као однос нето добитка и пословних 
прихода, према табели:

Вредност показатеља Оцена ризика
Изнад 8% 1
Између 0 и 8% 2
Остварен губитак 3

4) Положај дужника на тржишту, у зависности од припадности регис-
троване делатности према АПР-у следећим секторима/делатности-
ма, према табели:

Назив сектора/делатности Оцена ризика
Сектор финансија и осигурања 1
Сектор јавних предузећа 1
Пољопривреда,шумарство,рибарство 3
Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање 
водом, управљање отпадним водама, контролисање 
процеса уклањања отпада и сличне активности

2

Грађевинарство 3
Трговина на велико и трговина на мало, поправка 
моторних возила и моторцикала 2

Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, 
информисање и комуникације 2

Послованаје некретнинама, стручне, научне, 
иновационе и техничке делатности, административне 
и помоћне услужне делатности, уметност, забава, 
рекреација и остале услужне делатности

3

Остало 1
Јавни сектор 1
Сектор других комитената (прив.друштва и банке у 
стечају) 3
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Највећа оцена ризика је одређена за оне секторе/делатности који пре-
ма последњем званичном кварталном извештају Сектора за контролу 
пословања банака НБС, бележе највећи удео проблематичних кредита10.

5) Оцена ризика од промене курса, израчунаваће се тако што се из-
нос нето добитка у претходној извештајној години стави у однос 
са потенцијалним годишњим губитком због промене курса. Потен-
цијални годишњи губитак због промене курса је производ разлике 
између краткорочних потраживања, пласмана и готовине у страној 
валути и у динарима са валутном клаузулом на дан 31.12. претходне 
извештајне године и краткорочних обавеза у страној валути и у ди-
нарима са валутном клаузулом на дан 31.12 претходне извештајне 
године и пројектованог процента раста курса ЕУР у односу на РСД, 
према табели:

Потенцијални годишњи губитак услед промене 
курса Оцена ризика

Уколико нема потенцијалног губитка услед промене 
курса 1

Уколико има потенцијалног губитка услед промене 
курса али је нето добит из претходне године дупло и 
више већа од потенцијалног губитка услед промене 
курса.

2

Уколико има потенцијалног губитка услед промене 
курса али је нето добит из претходне године мања 
од двоструког губитка услед промене курса или је 
остварен нето губитак у претходној години

3

Задовољеност осталих критеријума за оцену финансијског стања 
утврђује се на бази укупне оцене ризика која представља збир појединач-
них оцена по основу напред дефинисаних 5 критеријума, а према следећој 
табели:

Укупна оцена ризика Задовољава
5-10 ДА
11-15 НЕ

10 Део који се тиче ризика сектора и његове оцене је подложан променама.
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Квалитет средстава обезбеђења

Средства обезбеђења које мала и средња предузећа прилажу приликом 
добијања кредита, према њиховом квалитету могу бити11: 

1. првокласна и 

2. адекватна средства обезбеђења.

Веома битно је напоменути чињеницу да првокласна средства обез-
беђења сврставају банкарски пласман малим и средњим предузећима 
аутоматски у А категорију ризика, док адекватна средства обезбеђења 
померају пласман за једну категорију више. Уколико је банка приликом 
кредитирања МСП уговорила првокласно или адекватно средство обез-
беђења, износ резервисања средстава код НБС биће мањи, а са друге стра-
не кредитирање МСП биће извесније.

Првокласним средством обезбеђења сматрају се:
•	 готовински депозит код банке- под условом да је уговорено да слу-

жи као обезбеђење за одређена потраживања банке, да рок њего-
вог доспећа одговара року доспећа потраживања и да једино Банка 
може њиме располагати,

•	 дужничке хартије од вредности државе и централне банке, као и 
гаранције друге банке,

•	 контрагаранције и други слични инструменти нематеријалне кре-
дитне заштите чији су издаваоци државе и централне банке којима 
се у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке 
додељује пондер кредитног ризика 0%,

•	 контрагаранције и други слични инструменти нематеријалне кре-
дитне заштите чији су издаваоци територијалне аутономије и је-
динице локалне самоуправе којима се у складу са одлуком којом 
се уређује адекватност капитала банке додељује пондер кредитног 
ризика 0%,

•	 контрагаранције и други слични инструменти нематеријалне кре-
дитне заштите чији су издаваоци банке којима се у складу са од-
луком којом се уређује адекватност капитала банке одговара ниво 
кредитног квалитета 3 или бољи и 

•	 залога на злату.

11 Извор: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/klasifikacija_bi-
lansne_aktive.pdf
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Адекватним средством обезбеђења сматра се:

1. Хипотека на непокретности,

2. Залога на робном запису и

3. Залога на домаћим животињама обележеним и регистрованим у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Методологија, односно модел за класификацију 

I Модел за класификацију за МСП – на бази оцене 
финансијског стања дужника12

катего- 
рија 

класифи- 
кације

профита- 
билност/ 
уредност

рочна 
ускла-
ђеност 

адеква-
тност 

токова

задовоље-
ност осталих 
критеријума  

на бази 
оцене фин.

стања

доцња на 
дан

доцња у 
последњих 12 

месеци

А ДА ДА ДА ДА 0-30 0-60
Б ДА ДА ДА ДА 31-60 61-90
Б НЕ ДА ДА ДА 0-60 0-90
Б ДА НЕ ДА ДА 0-60 0-90
Б ДА ДА НЕ ДА 0-60 0-90
Б ДА ДА ДА НЕ 0-60 0-90
В НЕ НЕ ДА ДА 0-90 0-150
В НЕ ДА НЕ ДА 0-90 0-150
В ДА ДА НЕ НЕ 0-90 0-150
В ДА НЕ ДА НЕ 0-90 0-150
В ДА НЕ НЕ ДА 0-90 0-150
В ДА ДА ДА ДА 61-90 91-150
В НЕ ДА ДА ДА 61-90 91-150
В ДА НЕ ДА ДА 61-90 91-150
В ДА ДА НЕ ДА 61-90 91-150
В ДА ДА ДА НЕ 61-90 91-150
В НЕ НЕ ДА ДА 61-90 91-150
В НЕ ДА НЕ ДА 61-90 91-150
В ДА ДА НЕ НЕ 61-90 91-150
В ДА НЕ ДА НЕ 61-90 91-150
В НЕ ДА ДА НЕ 0-90 0-150

12 Према упутству за класификацију билансне активе банака издатом од стране НБС
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В НЕ НЕ НЕ ДА 0-90 0-150
В НЕ НЕ ДА НЕ 0-90 0-150
В НЕ ДА НЕ НЕ 0-90 0-150
В ДА НЕ НЕ ДА 61-90 91-150
В ДА НЕ НЕ НЕ 0-90 0-150

Г ДА ДА ДА ДА 91-180 151-240
Г НЕ ДА ДА ДА 91-180 151-240
Г ДА НЕ ДА ДА 91-180 151-240
Г ДА ДА НЕ ДА 91-180 151-240
Г ДА ДА ДА НЕ 91-180 151-240
Г НЕ НЕ ДА ДА 91-180 151-240
Г НЕ ДА НЕ ДА 91-180 151-240
Г ДА ДА НЕ НЕ 91-180 151-240
Г ДА НЕ ДА НЕ 91-180 151-240
Г НЕ ДА ДА НЕ 91-180 151-240
Г НЕ НЕ НЕ ДА 91-180 151-240
Г НЕ НЕ ДА НЕ 91-180 151-240
Г НЕ ДА НЕ НЕ 91-180 151-240
Г ДА НЕ НЕ ДА 91-180 151-240
Г ДА НЕ НЕ НЕ 91-180 151-240
Г НЕ НЕ НЕ НЕ 0-180 0-240
Д ДА ДА ДА ДА 181-999999 241-99999
Д НЕ ДА ДА ДА 181-999999 241-99999
Д ДА НЕ ДА ДА 181-999999 241-99999
Д ДА ДА НЕ ДА 181-999999 241-99999
Д ДА ДА ДА НЕ 181-999999 241-99999
Д НЕ НЕ ДА ДА 181-999999 241-99999
Д НЕ ДА НЕ ДА 181-999999 241-99999
Д ДА ДА НЕ НЕ 181-999999 241-99999
Д ДА НЕ ДА НЕ 181-999999 241-99999
Д НЕ ДА ДА НЕ 181-999999 241-99999
Д НЕ НЕ НЕ ДА 181-999999 241-99999
Д НЕ НЕ ДА НЕ 181-999999 241-99999
Д НЕ ДА НЕ НЕ 181-999999 241-99999
Д ДА НЕ НЕ ДА 181-999999 241-99999
Д ДА НЕ НЕ НЕ 181-999999 241-99999
Д НЕ НЕ НЕ НЕ 181-999999 241-99999

Д
критеријуми као и до сада: спор, 

ликвидација, стечај, средства стечена 
наплатом...

0-99999 0-99999
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У горе наведеној табели видимо модел за класификацију који у завис-
ности од испуњености критеријума за оцењивање финансијског стања и 
броја дана доцње, односно неликвидности сврстава МСП у одређену ка-
тегорију ризика. Другим речима, уколико МСП имају задовољеност свих 
критеријума и доцњу не дужу од 30 дана биће класификована у А катего-
рију ризика, где у том случају банка неће издвајати резервисања код НБС. 
Уколико МСП имају задовољеност свих  критеријума и доцњу дужу од 30 
дана, као и задовољеност 3 од 4 критеријума и доцњу до 60 дана биће кла-
сификована у Б категорију ризика. Уколико МСП имају задовољеност 2 од 
4 критеријума и доцњу до 90 дана биће класификована у В категорију ризи-
ка. Уколико МСП имају задовољеност 1 од 4 критеријума и доцњу од 91 до 
180 дана биће класификована у Г категорију ризика. Уколико МСП немају 
задовољеност критеријума и доцњу преко 180 дана биће класификована у 
Д категорију ризика. МСП која се налазе у ситуацији спора, ликвидације и 
стечаја такође се класификују у Д категорију ризика.

Критеријуми за класификацију предузетника су доцња на дан и блока-
да рачуна. И један и други критеријум су равноправни у одређивању озна-
ке класификације (довољно је испуњење само једног).

Остали критеријуми важни за класификацију

Сва потраживања од истог предузећа класификују се у једну категорију, 
према најнеповољније класификованом потраживању од тог дужника, 
осим потраживања обезбеђених првокласним или адекватним средством 
обезбеђења. Потраживања са сумњивим и спорним основом не утичу на 
класификацију осталих потраживања од тог дужника. Потраживање са 
непотпуним досијеом класификује се у категорију Д, а са делимично не-
потпуним досијеом, односно ако недостају мање значајни подаци, у једну 
категорију неповољније од оне у коју би била класификована. Потражи-
вања од предузећа код којих банка нема других потраживања осим потра-
живања за накнаде по платном промету и девизне накнаде класификују 
се искључиво на основу броја дана кашњења на дан класификације у из-
мирењу обавеза, користећи при том критеријум материјалне значајности. 
Банка врши процену утицаја промене курса динара на финансијски поло-
жај дужника, на основу усвојене методологије. 
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Методологија за адекватно идентификовање и мерење кредитног ризи-
ка који проистиче из утицаја промене курса динара на финансијско стање 
дужника13.

Резервисања код НБС - Основица и обрачун резерве за 
процењене губитке

Банка је дужна да редовно обрачунава посебну резерву за процење-
не губитке који могу настати по основу билансне активе и ванбилансних 
ставки и да је исказује у укупном износу, у складу са Одлуком НБС о кла-
сификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке, а најмање тро-
месечно.

Основица за обрачун посебне резерве за процењене губитке је бруто 
књиговодствена вредност потраживања МСП умањена за14:

•	 неискоришћени износ оквирних кредита и осталих пласмана које 
банка може отказати безусловно и без најаве или за које је угово-
рено право банке да једнострано раскине уговор услед погоршања 
финансијског стања, односно кредитне способности МСП;

•	 80% неискоришћеног износа оквирних кредита са роком доспећа 
до годину дана,

•	 50% неискоришћеног износа оквирних кредита са роком доспећа 
преко годину дана,

•	 50% вредности лицитационих и тендерских гаранција,гаранције за 
добро извршење посла, царинских гаранција и гаранција за изми-
рење пореских обавеза, као и чинидбених гаранција.

Посебна резерва за процењене губитке обрачунава се на основицу за 
обрачун посебне резерве, применом следећих процената резервисања:

Категорија % резервисања
А 0%
Б 2%
В 15%
Г 30%
Д 100%

13 Извор: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/klasifikacija_bi-
lansne_aktive.pdf

14 Види више: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/klasifikacija_
bilansne_aktive.pdf
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У горе наведеној табели видимо да је банка дужна да издвоји одређени 
проценат резервисања за сваког клијента, однонсо за свако мало и средње 
предузеће. Уколико је МСП класификовано у А категорију ризика, банка 
не мора да издваја резервисања код НБС. Уколико је МСП класификовано 
у Б категорију ризика, банка је дужна да издвоји 2% од износа кредита које 
је пласирала, потом уколико је  МСП класификовано у В категорију банка 
је дужна да издвоји 15% од износа пласмана. Уколико је потраживање бан-
ке МСП-а класификовано у Г категорију издвајање је 30%, док је за потра-
живање Д категорије потребно извојити 100% од износа кредита.  Средства 
које пословна банка издваја код НБС услед класификације (резервисања) 
налазе се на посебном рачуну НБС у периоду трајања кредита. Износи ре-
зервисања која се издвајају стоје “заробљена” на рачунима код НБС. У том 
случају имамо опортунитетни трошак за пословне банке, јер би износ ре-
зервисаних средствава могле да пласирају МСП који имају бољу категорију 
ризика. У банкарском сектору Србије постоје банке које немају висок ниво 
капиталне адекватности и у складу са тим не кредитирају МСП који имају 
категорију ризика В, Г, Д.   

Банка је дужна да утврди износ потребне резерве за процењене гу-
битке, који представљају збир позитивних разлика између резерве за 
процењене губитке обрачунате и утврђеног износа исправки вредности 
билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама на 
нивоу МСП. Потребне резерве за процењене губитке по билансној активи 
и ванбилансним ставкама представља одбитну ставку од капитала банке 
у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке. Ако је 
износ исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по 
ванбилансним ставкама већи од износа резерве за процењене губитке об-
рачунатог на нивоу дужника, банка није обавезна да обрачуна потребну 
резерву за процењене губитке по билансној активи и ванбилансним став-
кама. 

ПРИВРЕДНИ АМБИЈЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У 
СРБИЈИ У УСЛОВИМА ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ 

Са макроекономског аспекта ако би сагледали стање реалног сектора 
економије и ако би се мало дубље “ушло” у анализу поремећаја привреде, 
онда можемо да закључимо да су неравнотеже, између осталог, последи-
ца модела економије, који је успостављен последњих 7-8 година, а он се, у 
најкраћем, може окарактерисати као модел потрошње у коме су средства 
од приватизације и задуживања, усмеравана углавном на потрошњу. Раст 
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потрошње је свакако значајан за бруто домаћи производ, али раст реалних 
плата је био просечно око 15%, у ситуацији када је БДП просечно растао за 
5-6% и уз слабу динамику инвестиција.  

Логика функционисања српске привреде, која се заснивала на преко-
мерној потрошњи, постајала је неодржива. Поскупљење кредита, смањење 
прилива греенфиелд инвестиција, као и смањење прихода од приватиза-
ције, условљава драстично смањење спољних извора финансирања буџет-
ског и спољнотрговинског дефицита. Горе наведено иде у прилог чињени-
ци да се реални сектор српске економије налази у веома тешкој ситуацији. 

Приликом анализе утицаја светске финансијске кризе на стабилност на-
ционалног реалног сектора економије, треба узети у обзир да је задуживање 
банака у иностранству представљало значајан извор финансирања домаће 
кредитне активности, тако да је највећу вредност домаћег сектора привреде 
представља високо учешће индексираних кредита (око 70%), што повећава 
девизни и каматни ризик. Пратећи исту аналогију можемо закључити да 
је реални сектор српске економије због релативно ниског учешћа извоза у 
БДП-у изложен девизном ризику. Депресијација која се јавља као последи-
ца смањења СДИ утиче на повећање ненаплативости кредита и самим тим 
утиче на ликвидност целокупне привреде. Каматни ризик је присутан због 
чињенице да се домаће активне каматне стопе усклађују с кретањем камат-
них стопа на светском финансијском тржишту. Ове чињенице одлучујуће 
указују на канале кроз које се светска финансијска криза прелила на 
домаћи финансијски систем15.

Светска криза погодила је пре свега тржиште Србије, индустријски 
сектор, аграр, инвестиције, изградњу и обнављање капацитета, извоз, 
радна места, запосленост, као и додату вредност.  Инфлаторни притисци 
у производњи и на тржишту обесхрабрују како инвестициону активност, 
тако и развој МСП као и нових послова и отварање нових радних места. У 
условима светске економске кризе и глобалних поремећаја, положај МСП 
услед кризе ликвидности у Србији је веома тежак и лоше утиче на развој и 
конкурентност истих.

Сектор привреде, конкретније мала и средња предузећа у Србији још 
увек немају потребну снагу, утицај и моћ да одлучујуће делују на проме-

15 Детаљније: Џелетовић, М, Милошевић, М. (2011), „Реални сектор економије и 
финансијске услуге у условима глобалне економске кризе“, Зборник радова другог 
научног скупа - Реални сектор економије и финансијске услуге у условима глобалне 
економске кризе, Универзитет Едуцонс, Сремска Каменица, п.п 269-288. 
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не система, али морају бити свесни постојања/непостојања регулатива 
које ће грешке економске политике свести у прихватљиве оквире16. Криза 
пословања малих и средњих предузећа, у великом броју случајева  гене-
рисана је изван предузећа, као последица дерегулације на међународном 
финансијском тржишту и као резултат неодговорног пословања малог 
броја великих компанија. Стога се закључује да предузеће мора превен-
тивно да делује како би на прихватљив начин одреаговало на промене еко-
номске политике. Отуда се и поставља питање који су фактори окружења 
најбитнији за пословање једног предузећа. За развој и конкурентност ма-
лих и средњих предузећа, аутори као највеће потешкоће наводе: 

1. политичку нестабилност, 

2. корупцију, 

3. неефикасност државне бирократије и 

4. ликвидност, односно отежани услови екстерног финансирања од 
стране банака. 

Чињеница је да главна препрека развоју малих предузећа у Србији 
јесте мањак могућности задуживања ради започињања, односно проши-
рења пословања.

Према најновијим подацима Народне банке Србије  око 60.000 фирми 
и радњи у Србији има блокиране рачуне због 147,4 милијарде динара дуга 
и то без обрачунате камате, што чини петину регистрованих привред-
ника. Такође, 2.754 предузећа тренутно је у стечају, док је 172 предузећа 
у реструктурирању. Радње и фирме се и даље више гасе него што се нове 
оснивају па је тако тренутно званично регистровано 103.472 предузећа и 
218.614 предузетничких радњи. Од почетка 2012. године, према подацима 
Агенције за привредне регистре, основана су 5.804 нова предузећа, док су 
регистрована још 19.783 предузетника. Од почетка примене Закона о сте-
чају, средином 2010. године, по овом основу АПР је по службеној дужности 
обрисало укупно 16.596 предузећа.

16 Детаљније: Џелетовић, М, Милошевић, М. (2011), „Реални сектор економије 
и финансијске услуге у условима глобалне економске кризе“, Зборник радова 
другог научног скупа - Реални сектор економије и финансијске услуге 
у условима глобалне економске кризе, Универзитет Едуцонс, Сремска 
Каменица, п.п 269-288. 
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Према подацима Народне банке Србије на крају трећег квартала 2012. 
године укупни проблематични кредити пласирани привреди износе 237,4 
милијарде динара, што представља  раст од 12,8 милијарди динара у одно-
су на други квартал 2012. године.  Високе стопе кашњења по кредити-
ма повећавају кредитни ризик банака, што доводи до пораста каматних 
стопа које су у Србији више него у земљама окружења. Раст каматних 
стопа утиче на повећање трошкова предузећа и негативно се одражава 
на њихову ликвидност17. Нето обртни фонд Србије представља разлику 
између обртних средстава предузећа које се у року од 12 месеци могу кон-
вертовани у новац и краткорочних обавеза предузећа које доспевају у року 
од 12 месеци. Према подацима Агенције за привредне регистре, привреда 
Србије је на крају 2010. године била неликвидна јер су краткорочне обавезе 
биле веће од обртне имовине предузећа за око 192 милијарде динара. У 
2011. години дошло је до погоршања ликвидности у привреди и нето об-
ртни фонд је био негативан у износу скоро 239 милијарди динара. 

Табела 2 - Нето обртни фонд привредних друштава у Србији у (000 
динара)18

Финансијски показатељи 2010 2011
Обртна средства 4.149.762.999 4.346.320.310

Краткорочне обавезе 4.341.382.444 4.585.163.283
НЕТО ОБРТНИ ФОНД -191.619.445 -238.842.973

Дакле, на основу анализе стања дефинитивно се може закључити да 
се привреда Србије налази у зони неликвидности. У последње две године 
неликвидност се повећава са тенденцијом ширења тог ланца.

У Републици Србији су пословала 2.763 привредна друштва која су са 
стањем на дан 31. децембра 2011. године била у поступку стечаја или лик-
видације, што је на прошлогодишњем нивоу (2.761 привредно друштво). 
У овим привредним друштвима је, према подацима из финансијских из-
вештаја за 2011. годину, смањен број запослених за 5.449 радника или 11,1%. 
Од укупног броја привредних друштава над којима је отворен поступак 
стечаја или ликвидације највећи број се односи на привредна друштва која 
су пословала у секторима Г - трговина на велико и мало (1.030 или 37.3%), 
Ц - прерађивачка индустрија (621 или 22,5%), као и на привредна друштва 

17 Види више: Извештај Удружења банака Србије, (2011), http://www.ubs-asb.com/Default.
aspx?tabid=38 

18 Извор: Агенција за привредне регистре (2011), http://www.apr.gov.rs/Registri/Finansi-
jskiizvestajiibonitet/Makroekonomska saopstenja.aspx
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са територије Града Београда (1.010 или 36,6%) и Јужно-бачког округа (245 
или 8,9%). Са аспекта величине на мала привредна друштава односи се 
99,3% или 2.745 од укупног броја. Када се горе наведеним чињеницама које 
осликавају стање српске привреде додају отежани услови добијања креди-
та услед класификације, долазимо до закључка да не постоји развој, однон-
сно конкурентност малих и средњих предузећа је на веома ниском нивоу.

Учешће кредита у доцњи, који су раније пласирани правним лицима 
и предузетницима, у односу на укупну суму кредита, бележи раст. Бит-
но је нагласити да се кредитном доцњом код правних лица и предузет-
ника сматрају све доспеле, а ненаплаћене обавезе преко 15 дана. Када се 
посматрају правна лица, на крају 2010. године, учешће кредита у доцњи у 
односу на укупне кредите је износило 13,4% док је на крају трећег квартала 
2012. године, тај ниво повећан на чак 17,4%. У делу предузетника кредити у 
доцњи су повећани са 11,6% на крају 2010. године, на ниво од 13,6% на крају 
трећег квартала 2012. године19.     

ЗАКЉУЧAK

Последице финансијске кризе која је још увек присутна огледају се у 
кризи ликвидности малих и средњих предузећа. Највеће потешкоће за 
развој и конкурентност малих и средњих предузећа су политичка неста-
билност, корупција и неефикасност државне бирократије. Када се прет-
ходно наведеним факторима придодају и отежани услови екстерног фи-
нансирања од стране банака, закључићемо да се МСП у Србији налазе у 
још незавиднијем положају. Највећи разлог отежаних услова кредитирања 
налазимо у класификацији МСП од стране банака. Циљ, односно разлог 
класификације билансне активе банке у коју спадају доспели и недоспе-
ли краткорочни и дугорочни кредити МСП јесте утврђивање квалите-
та и формирање посебних резерви за процењене губитке. Оправдање за 
овакво понашање банака налазимо у чињеници да је НБС прописала Од-
луку о класификацији ради одржања стабилности финансијског система. 
Закључићемо да је банка дужна да сва потраживања од МСП класификује 
у категорије ризика А, Б, В, Г и Д на основу критеријума благовременос-
ти, односно доцње у измиривању обавеза у материјално значајном износу 
тог дужника према Банци, затим процене његовог финансијског стања, 
односно кредитне способности и квалитета средстава обезбеђења. Крите-

19 Види више: Џелетовић, М, Колар, С, Милошевић, М. (2011), „Ликвидност пословних 
банака у Србији“, Пословна економија бр.2, Универзитет Едуцонс, Сремска Каменица, 
п.п 33-59.
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ријум благовремености односно доцње у измирењу обавеза МСП одређује 
се према најдужем броју дана кашњења у материјално значајном износу. 
Процена финансијског стања и кредитне способности МСП врши се на ос-
нову следећих критеријума: профитабилности/уредности, рочне усклађе-
ности, адекватности токова готовине, доцње у измирењу обавеза, изложе-
ности девизном ризику и осталим критеријумима за оцену финансијског 
стања.  Модел за класификацију у зависности од испуњености критерију-
ма за оцењивање финансијског стања и броја дана доцње, односно нелик-
видности, сврстава МСП у одређену категорију ризика. Закључићемо да 
уколико МСП имају задовољеност свих критеријума и доцњу не дужу од 
30 дана биће класификована у А категорију ризика, где у том случају банка 
неће издвајати резервисања код НБС. Уколико МСП имају задовољеност 
свих  критеријума и доцњу дужу од 30 дана, као и задовољеност 3 од 4 
критеријума и доцњу до 60 дана биће класификована у Б категорију ри-
зика где је банка дужна да издвоји 2% од износа кредита. Уколико МСП 
имају задовољеност 2 од 4 критеријума и доцњу до 90 дана биће класи-
фикована у В категорију ризика, банка је дужна да издвоји 15% од износа 
пласмана. Уколико МСП имају задовољеност 1 од 4 критеријума и доцњу 
од 91 до 180 дана биће класификована у Г категорију ризика и издвајање је 
30%. Уколико МСП немају задовољеност критеријума и доцњу преко 180 
дана биће класификована у Д категорију ризика. МСП која се налазе у си-
туацији спора, ликвидације и стечаја такође се класификују у Д категорију 
ризика где је потребно извојити 100% од износа кредита. Веома је битно 
указати да првокласна средства обезбеђења сврставају банкарски пласман 
МСП аутоматски у А категорију ризика, док адекватна средства обез-
беђења померају пласман за једну категорију више. Уколико је банка при-
ликом кредитирања МСП уговорила првокласно или адекватно средство 
обезбеђења, износ резервисања средстава код НБС биће мањи, а са друге 
стране кредитирање МСП биће извесније. Даље закључујемо да износи 
резервисања која се издвајају стоје “заробљена” на рачунима код НБС. У 
том случају имамо опортунитетни трошак за пословне банке, јер би износ 
резервисаних средствава могле да пласирају МСП који имају бољу катего-
рију ризика. У банкарском сектору Србије постоје банке које немају висок 
ниво капиталне адекватности и у складу са тим не кредитирају МСП који 
имају категорију ризика В, Г, Д што у многоме отежава развој истих. По-
ред проблема класификације, који у старту има одлучујућу улогу при од-
луци да ли постоји могућност кредитирања (или не), тренутну ситуацију 
додатно отежава привредни амбијент Србије који је у веома лошем стању, 
што се огледа у расту броја учешћа ненаплативих кредита, неликвидних, 
односно угашених МСП и све већем броју захтева за реструктурирањем и 
репрограмирањем банкарских пласмана.  Када се свим претходно наведе-
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ним чињеницама које осликавају стање српске привреде додају отежани 
услови добијања кредита услед класификације, долазимо до закључка да 
класификацију малих и средњих предузећа (МСП) приликом процеса бан-
карског кредитирања заиста представља лимитирајући фактор развоја и 
конкурентности.

SUMMARY 
CLASSIFICATION OF SMES IN THE PROCESS OF BANK 
LENDING AS A BARRIER TO THE DEVELOPMENT AND 

COMPETITIVENESS IN TERMS OF THE FINANCIAL 
CRISIS

The working paper analyzes the influence of National bank of Serbia criteria 
of the classification of SMEs in the process of bank lending as a limiting factors 
of development and competitiveness in difficult economic conditions. The 
financial crisis, which is still present, greatly affects the tightening of conditions 
for obtaining loans. Risk categories which are assigned to the SMEs as a result 
of classification process represent the basis of reserve requirements that banks 
must hold with the central bank.  Higher risk categories disables the process of 
loan obtaining which has a negative impact on development. Consequences of 
the financial crisis of  SMEs in Serbia are reflected in the liquidity crisis. There 
is a growth in the number of insolvent and bankrupted SMEs. Such economic 
ambient with increased currency risk leads to reduced competitiveness of SMEs.    

Key words: SME, financial crisis, classification process, development, 
competitiveness...
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RESUME

The Economic development and competitiveness of small and medium 
enterprises through reforms to attract foreign investment and entrepreneurship, 
placed as one of the natural priorities of Serbia at the re-opening of the country 
to the world and the renewal of international economic relations, including the 
process of European integration.The Small and medium enterprises (SMEs) 
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account for nearly 99.8% enterprises in Serbia, but also that there is a strong 
concentration in Belgrade and South Bačka District - 40% of the total number 
of registered small and medium enterprises. The Future focus should be on 
strengthening the less developed regions, because the SME sector in Serbia, 67% 
of employment, 55% of GDP and almost 50% of exports. For the development 
and competitiveness of small and medium enterprises, the authors cite as the 
biggest problems: political instability, corruption, inefficient government 
bureaucracy and liquidity that is difficult conditions of external financing by 
banks. Commercial banks are becoming more efficient, but high interest rates 
and stringent requirements of obtaining a loan conditioned by classification 
in early 2009. as a result of the global financial crisis. That continue to be a 
major problem for small and medium enterprises. In addition to the problems of 
classification, which from the start has a decisive role in deciding whether there is 
possibility of financing (or not), the current situation aggravated by the economic 
environment of Serbia, which is in very poor condition, which is reflected in 
the growing number of insolvent or closed SMEs and growing the number of 
requests for restructuring and reprogramming of bank loans. The objective of 
a balance sheet classification assets, which includes due and past due short-and 
long-term loans to SMEs is to determine the quality and the establishment of 
special reserve for potential losses. The justification for the behavior of banks 
found in the fact that the NBS decision on the classification prescribed in order 
to maintain the stability of the financial system. Conclude that a bank has to all 
claims of SMEs classified in risk categories A, B, C, D and E, based on the criteria 
of timeliness, or delay in settlement of obligations the amount of the debtor to 
the Bank, and assess its financial condition or creditworthiness and quality 
of the collateral. If the bank during the SME lending contracted first class or 
adequate collateral, the amount of provisioning funds at NBS will be smaller, 
and the other side SME lending will be more certain. In the banking sector in 
Serbia there are banks who do not have a high level of capital adequacy and not 
borrow money to SMEs who have risk category C, D, E which greatly makes 
it difficult their development. Difficult conditions of obtaining a loan because 
of a classification process, we can conclude that the classification of small and 
medium enterprises (SMEs) in the process of bank lending really represents 
limiting factor for growth and competitiveness.

Овај рад је примљен 30.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 07.11.2012. године.
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САЖЕТАК: Корпоративно управљање предузећима 
у државном власништву је значајан изазов у многим 
економијама света. При томе, присутан је веома широки 
спектар различитих приступа, али и бројне контроверзе у 
погледу начина управљања овим предузећима. Циљ овога раде 
јесте да се анализирају отворени проблеми и могућности за 
унапређење корпоративног управљања предузећа у државном 
власништву у Србији. Наиме, реч је о веома значајној групи 
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предузећа која има велику улогу у укупном привредном 
животу. При томе, повећање ефикасности и ефективности 
менаџмента у овим предузећима може допринети подизању 
општег нивоа конкурентности и испуњавању економских 
критеријума за интеграцију Србије у Европску унију. У раду 
ћемо покушати да идентификујемо неколико подручја која 
доводе до унапређења корпоративног управљања, а самим 
тим и бољих пословних перформанси овог типа предузећа. Од 
већег броја подручја унапређење корпоративног управљања, 
фокус наше анализе смо усмерили на два – улогу државе 
као власника, те избор и професионализацију менаџмента и 
одбора предузећа у државном власништву. 

Кључне речи: корпоративно управљање, предузећа у 
државном власништву, професионализација менаџмента, 
ефикасност, ефективност...

УВОД

Корпоративно управљање предузећима у државном власништву је је-
дан од кључних фактора који утиче на унапређења ефикасности и ефек-
тивности пословања јавног сектора привреде. При томе, у свету је прису-
тан веома широки спектар различитих приступа, али и бројне контроверзе 
везане за начин управљања овим предузећима. Наиме, унапређење корпо-
ративног управљања предузећа у државном власништву је значајан иза-
зов и постоје подељена мишљења о њиховом месту и улози у различитим 
економијама света. Заједничко искуство земаља које су започеле са проце-
сима реформи корпоративног управљања у овом типу предузећа јесте да 
је ово важан, али такође и комплексан подухват. Главни изазов је пронаћи 
равнотежу између надлежности државе за активно вршење њених влас-
ничких функција, кандидовање и избор чланова одбора, истовремено се 
суздржавајући од наметања претераног и непримереног политичког упли-
тања у рад и управљање компанијом. 

Циљ овога раде јесте да се анализирају основни отворени проблеми и 
могућности за унапређење корпоративног управљања предузећа у држав-
ном власништву у Републици Србији. Реч је о веома значајној групи пре-
дузећа која има важну улогу у укупном привредном животу наше земље. 
При томе, повећање ефикасности и ефективности менаџмента у овим пре-
дузећима може решити многе отворене проблеме, допринети подизању 
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општег нивоа конкурентности земље и испуњавању економских крите-
ријума за интеграцију Србије у Европску унију.

Од већег броја принципа corporate governance које је дефинисала ОЕЦД 
(OECD Principles of Corporate Governance) ми ћемо фокус наше анализе ус-
мерити углавном на два по нама посебно важна –  улогу државе као влас-
ника, те избор и професионализацију менаџмента и функционисање одбо-
ра предузећа у државном власништву. При томе у раду ћемо покушати да 
анализирамо и тестирамо две основне полазне хипотезе, и то:

•	 Правни и регулаторни оквир пословања државних предузећа мора 
бити јасан и дугорочно утврђен уз коришћење искустава других 
земаља у транзицији, како би се обезбедила ефикасност и ефектив-
ност доношења кључних одлука од стратешког значаја у предузећи-
ма у државном власништву.

•	 Управљање и руковођење јавним предузећима и предузећима у 
државном власништву треба да буде професионализовано и депо-
литизовано, с обзиром да примери добре праксе показују да ком-
петентан менаџмент може значајно да утиче на унапређење и ус-
пешност пословања ових предузећа.

У току израде овога рада наишли смо на већи број проблема и отворе-
них питања. На првом месту можемо истаћи различите приступе дефини-
сању овог типа предузећа у свету и код нас, као и различите термине који 
се користе у теорији пракси. Уобичајени термини на које смо наилазили на 
различитим местима и у разним изворима су State Owned Enterpises (SOEs), 
Public Enterprises (PEs) или Government Controlled Enterprises. Посебна гру-
па проблема која је тесно повезана са терминолошким неусаглашеностима 
везана је за доступност података. Осим тога, у истраживању смо уочили 
да постоји и висок ниво затворености овог типа предузећа за сарадњу, као 
и релативно скромна литература, посебно када је реч о функционисању 
предузећа у државном власништву у савременим условима светске кризе.

Поред увода и закључка рад се састоји још из пет основних делова. 
На почетку, у другом делу рада, презентован је кратак преглед актуелних 
тенденција у погледу значаја предузећа у државном власништву у оквиру 
националних економија. У трећем делу указано је на кључне изазове уп-
рављања овог типа  предузећа  у Србији. Четврти део рада посвећен је ана-
лизи улоге државе као власника. У петом делу истраживани су отворени 
проблеми професионализације менаџмента и одбора предузећа у држав-
ном власништву у Републици Србији. 
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МЕСТО И ЗНАЧАЈ ПРЕДУЗЕЋА У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИшТВУ У 
РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА И СРБИЈИ

У формирању БДП ЕУ10 учешће државног сектора привреде је релатив-
но скромно и износи у просеку око 20%, уз значајне разлике посматрано 
по појединим земљама (Југоисточна Европа-Редовни економски извештај, 
стр. 35). Ипак предузећа у државном власништву још увек представљају 
значајан удео у бруто друштвеном производу, запослености и тржишној 
капитализацији многих развијених земаља ЕУ. Штавише, ова предузећа 
често превладавају у бројним делатностима као што су енергија, саобраћај 
и телекомуникације, чије је пословање од великог значаја за остале делове 
привреде. Такође, у једном броју земаља државни сектор је доминантан у 
области локалних комуналних делатности. 

Последњих година приметне су значајне промене у сфери пословања 
предузећа у којима држава поседује власништво. Док су многе развијене 
земље током 80-их и 90-их година XX века спроводиле процесе приватиза-
ције смањујући државно власништво над пословним ентитетима (Becht, 
2003:8), почетком XXI века у извесној мери долази до супротног тренда, 
који је посебно изражен након избијања и јачања негативних утицаја гло-
балне економске кризе. 

Након 2008. године и избијања глобалне финансијске и економске кри-
зе расте забринутост за ефикасно деловање тржишта и траже се нова ре-
шења. И најразвијеније земље ЕУ су приступиле преиспитивању свог од-
носа према власништву у предузећима у државном власништву. Држава 
је остала као већински или значајан власник многих водећих компанија у 
земљама ЕУ упркос израженим притисцима да се растући буџетски дефи-
цити покрију из продаје предузећа у државном власништву. Чак и оно што 
је пре неколико година било незамисливо када је у питању власништво 
државе над предузећима постало је стварност. У току велике финансијс-
ке кризе у САД (бастиону либерализма и слободног деловања тржишта), 
држава је постала сувласник једног броја значајних предузећа и нарочито 
банака. 

Учешће државног сектора у формирању БДП Србије је још увек рела-
тивно значајно (највише у региону земаља Западног Балкана) и процењује 
се на око 40%. Према подацима Народне банке Србије са почетка 2012. годи-
не (www.nbs.rs) тренутно постоји 716 јавних предузећа. Највећи број чине 
предузећа на општинском нивоу (углавном јавно-комунална предузећа), 
те мањи број значајних јавних предузећа на републичком и покрајинском 
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нивоу која располажу великом имовином, запошљавају значајан број лица 
и од виталне су важности за целокупно пословање националне привреде 
(Електропривреда Србије, Електромрежа Србије, Транснафта, Србијагас, 
ПТТ саобраћаја Србије, Железнице Србије, Аеродром Никола Тесла, Ср-
бијашуме, Србијаводе, Војводинашуме, Војводинаводе и сл.). 

Ова предузећа представљају 0,7% од укупног броја привредних субје-
ката, запошљавају 166.337 радника (16,2% укупно запослених), располажу 
са преко 1/3 вредности сталне имовине, остварују 10,1% укупног прихода 
9,3% добити и 9,9% губитка привреде. Јавна предузећа у 2010. години оства-
рила су 2,2 милијарди евра бруто додате вредности (16,7% БДВ привреде). 
Један од основних разлога због чега је учешће државног сектора у фор-
мирању БДП Србије још увек високо јесте успорени процес транзиције, 
а посебно приватизације великих предузећа. Србија заостаје за већином 
земаља у окружењу у области приватизације и реструктурирања великих 
система, а светска економска криза додатно је успорила процесе реструк-
турирања и трансформације овога сектора предузећа. 

ИЗАЗОВИ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋИМА У ДРЖАВНОМ 
ВЛАСНИшТВУ У СРБИЈИ

У домену управљања предузећима у државном власништву у Србији 
остварени су одређени позитивни ефекти и то првенствено кроз процесе 
организационог и финансијског реструктурирања, те смањења броја за-
послених.

У протеклом периоду након 2000. године највећи део промена је био ус-
мерен ка промени организационе структуре и смањењу броја запослених. 
Промене у области организационог реструктурирања углавном су биле ус-
мерене ка напуштању превазиђене организационе структуре и издвајању 
споредних non-core делатности из састава великих јавних предузећа (нпр. 
Електропривреда Србије, Железнице Србије, итд). Такође, код неких пре-
дузећа извршена је промена правне форме из јавних предузећа у акцио-
нарска друштва. У многим предузећима је започет процес корпоративиза-
ције. При томе, остварени резултати се значајно разликују од предузећа до 
предузећа, с тим да, генерално гледано, овоме сектору у Србији тек пред-
стоје значајни процеси организационог реструктурирања.

Спровођење реструктурирања радне снаге предузећа у државном 
власништву на републичком нивоу било је такође значајно и заснивало се 
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на принципу добровољног изјашњавања запослених за напуштање посла. 
Процес реструктурирања радне снаге заснивао се углавном на тзв. пасив-
ним мерама политике запошљавања, у којима су отпремнине и новчане 
накнаде били главни инструмент решавања проблема лица која су изгу-
била посао у процесу реструктурирања. Концепт базиран искључиво на 
пасивним мерама политике запошљавања  има пуно мањкавости и Влада 
Републике Србије све више настоји да га напусти. 

Одређени помаци постигнути су и у области економско-финан-
сијске консолидације, кроз репрограм дугова, регулисање старих 
дугова, субвенције, дотације и друго. Као последица тога дошло је 
до извесног побољшања финансијских перформанси пословања. За-
бележено је значајно смањење учешћа губитка јавних предузећа у 
БДП (са 7,6% у 2001. на 1,0% у 2010. години) и остварен је благи раст 
учешћа добити (са 0,1% на 0,8% респективно). Међутим, још увек 
постоје озбиљни проблеми у конкурентости овога сектора, што се 
манифестује у релативно неповољном односу финансијских добита-
ка и губитака (www.apr.gov.rs).

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

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

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

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

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

•	 Велика могућност корупције – посебно у домену јавних набавки.
•	 Вишак запослених и неадекватна квалификациона и старосна 

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

Уколико побројане проблеме посматрамо у оквиру две димензије кор-
поративног управљања које анализирамо у овоме раду можемо констато-
вати да: 

•	 Још увек не постоји јасна политика у односу на питање власништва 
предузећа у државном власништву. Са једне стране присутне су 
идеје да се изврши приватизација бројних предузећа у државном 
власништву на републичком и посебно локалном нивоу, а са друге 
стране одсуство стварне воље за тим. Не постоји изражена свест 
о потреби да држава (на централном или локалном нивоу власти) 
транспарентно управља својом имовином. Ма колико критиковане 
одлуке Владе Републике Србије да преузме железару у Смедераву, 
да откупи удео у Телекому од грчких партнера и да изврши дока-
питализацију Комерцијалне банке (чиме би очувала свој власнич-
ки удео) по нама су примери доброг и домаћинског односа државе 
према свом власништву. 

•	 Идентификована је потреба за променама у систему функциони-
сања директора и одбора. Међутим, у пракси је врло мало урађено 
на професионализацији менаџмента и одбора предузећа у држав-
ном власништву у Србији. Предузећа у државном власништву и 
даље остају подручје за велики утицај политике.

ДРЖАВА У УЛОЗИ ВЛАСНИКА

Правни и регулаторни оквир везан државу као власника предузећа у 
условима спровођења транзиторних промена још увек није јасно дефи-
нисан у Србији. То се готово подједнако односи како на јавно-комунална 
предузећа, тако и на значајна јавна предузећа на републичком и покрајин-
ском нивоу. 

Питање реструктурирања и приватизације јавно-комуналних преду-
зећа у Србији је веома актуелно и још отворено. У нацрту Стратегије ре-
структурирања јавних комуналних предузећа (ЈКП) се констатује како је 
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она „…припремљена с циљем да се ЈКП, која су у надлежности локалних 
самоуправа, корак по корак трансформишу у финансијски одржива, тр-
жишно оријентисана предузећа која обезбеђују висококвалитетне услуге 
својим потрошачима. Ефикасно пружање комуналних услуга важно је за 
привреду као и за добробит свих грађана Србије“ (Стратегија реструкту-
рирања јавних комуналних предузећа, 2009:3).  

Циљ стратегије је да помогне држави и локалним самоуправама да 
спроведу реформске кораке, којима ће се унапредити пружање комунал-
них услуга уз смањење трошкова. ЈКП обављају делатности од општег ин-
тереса тако да није пожељно извршити трансформацију ЈКП на исти начин 
као приватизацију осталих предузећа. Потпуна приватизација ЈКП неће 
бити могућа чак и на средњорочном плану. Због тога се разматрају правци 
реформе ЈКП у циљу њихове организационе трансформације и развијање 
алтернатива за улазак приватног капитала у овај сектор. 

Такође, питање приватизације и реструктурирања великих јавних пре-
дузећа (предузећа у инфраструктурним делатностима које имају карактер 
природног монопол као што су: железничка инфраструктура, производња 
и пренос електричне енергије, гасоводи и нафтоводи, шуме и сл.) у Србији 
је још отворено. И поред бројних дискусија став око приватизације поједи-
них кључних инфраструктурних делатности, а пре свега, електропривреде 
није још увек дефинисан. 

Улога државе као власника често се спроводи супротно принципима 
корпоративног управљања јавним сектором привреде које је дефинисао 
ОЕЦД за ово подручје:

•	 Не постоји јасна одвојеност између власничке функције државе и 
других њених функција, путем којих се утиче на услове пословања 
државних предузећа. Услед тога цене производа и услуга државних 
предузећа су још увек у не мало случајева депресиране (цена елек-
тричне енергије, гаса) и имају функцију одржања социјалног мира. 
На тај начин су приходи неких предузећа значајно потцењени, што 
за последицу има нижу профитабилност или чак губитке. Таква 
финансијска ситуација има импликације на доношење одлука о 
инвестицијама, расту и развоју, често долази до техничко-техно-
лошког заостајања и наравно нижег нивоа конкуретности. 

•	 Односи ових предузећа са финансијским институцијама се често 
не заснивају на чисто комерцијалним темељима. Исувише често се 
држава јавља као гарант за поједине значајне пројекте овог сектора.
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•	 Поједина државна предузећа се користе као инструмент за вођење 
индустријске политике. Типичан пример је Србијагас  који је постао 
власник низа бивших друштвених предузећа у циљу њиховог „спа-
шавања” и опстанка. Парадоксално је да се ово ипак, у условима 
деловања светске кризе, не може оценити у потпуности негативно.

•	 Правни и регулаторни оквир до скора није омогућавао флексибил-
ност за прилагођавање структуре капитала државних предузећа 
када је то потребно за постизање циљева компаније. Тек недавно 
доношењем Закона о јавно-приватном партнерству створени су 
предуслови за веће помаке у овој области.

•	 Вршење власничких права није јасно одређено у оквиру државне 
управе и не постоји централно координационо тело за ефикасно 
управљање државном имовином. Често није јасно ни ко доноси 
поједине одлуке, а посебно ко сноси одговорност за последице тих 
одлука.

У Србија још увек постоји доста лутања у погледу односа државе пре-
ма власништву. Ипак, да има помака говори један од најсвежијих приме-
ра. Изменама Закона о јавној својини створене су претпоставке за пренос 
својине локалних државних предузећа на јединице локалне самоупра-
ве. Истовремено, општине ће стећи право да пренесу на ЈКП целокупну 
имовину која служи обављању комуналне делатности или део имовине. 
Успостављање јасних својинских односа између оснивача и локалних др-
жавних предузећа би требало да омогући лакше спровођење процеса реги-
онализације услуга и поједноставило би учешће приватног сектора у оба-
вљању комуналних делатност. На тај начин учешће приватног сектора које 
се у досадашњој пракси сводило на „пилот приступ“ би требало да постане 
знатно масовније.

Уочени проблеми у области правно-регулаторног оквира указују да је 
потребно спровести низ структурних промена како би се обезбедила ефи-
касност и ефективност доношења оперативних и стратешких (инвести-
ционих) одлука предузећа у државном власништву. 

ОТВОРЕНИ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕНАЏМЕНТА И ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА ДРЖАВНОМ 
ВЛАСНИшТВУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Посебно подручје промена у области корпоративног управљања веза-
но је за функционисање директора и управних (надзорних) одбора у пре-
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дузећима у државном власништву. Реч је о области у којој постоји више 
различитих аспеката, почев од избора кандидата, елиминисање утицаја 
политике, па до питања награђивања и одговорности. У наставку рада ви-
дећемо да на примеру Србије ово питање је посебно осетљиво и повезано 
је са тестирањем наше друге основне хипотезе. 

Искуства показују да не постоји јединствена пракса успешног корпора-
тивног управљања која се може применити на све ситуације и правне сис-
теме. Модели успешног корпоративног управљања се разликују од земље 
до земље. Међутим, примери добре праксе, које је дефинисао ОЕЦД, могу 
да послуже као добре смернице за унапређење корпоративног управљања. 

•	 Власти не треба да буду укључене у свакодневно управљање у др-
жавним предузећима и треба да им омогуће потпуну пословну са-
мосталност како би постигла њихове зацртане циљеве.

•	 Држава треба да препусти одборима и менаџменту државних пре-
дузећа да извршавају њихове надлежности и да поштује њихову не-
зависност.

•	 Одбори државних предузећа треба да имају јасан мандат и крајњу 
одговорност за резултате компаније. 

•	 Одбори државних предузећа треба да обављају своје дужности 
контроле управе и стратешког вођења, сагласно циљевима поста-
вљеним од стране владе и власничког тела. Одбори треба да имају 
овлашћења да именују и разрешавају топ менаџмент, тј. генералног 
директора.

•	 Установљавање добро структурираних и отворених поступака 
именовања чланова одбора у државним предузећима у потпуном 
или већинском државном власништву, те активно учешће у имено-
вању одбора свих државних предузећа.

•	 Успостављање система извештавања које омогућава редовно 
праћење и процену резултата државног предузећа. 

•	 Осигуравање да накнаде за чланове одбора државних предузећа 
подржавају дугорочне интересе компаније и могу привући и моти-
висати квалификоване професионалце.

Примери више земаља и многих успешних предузећа указују да уколи-
ко је менаџмент предузећа у државном власништву професионализован и 
деполитизован, њихова ефикасност и ефективност се значајно повећавају, 
чиме долази и до раста конкурентности земље на међународном нивоу. 
При том се чини да бенчмаркинг (benchmarking) на пример са искуством 
Републике Словеније може посебно помоћи у тражењу могућих решења за 
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бројне проблеме и изазове са којима се државна предузећа у Србији суоча-
вају. 

Једна од битних карактеристика реструктурирања посебно непрофит-
них предузећа у Словенији представљало је „инсталирање систем корпо-
ративног управљања са одборима одговорних за мониторинг перформан-
си пословања менаџмента“ (M. Simoneti и др., 2004: стр 227). Ради брже 
трансформације и реструктурирања државних предузећа Влада Словеније 
се одлучила за промену начина управљања овим типом предузећа. До сеп-
тембра 2010. године за управљање овим предузећима била су задужена ре-
сорна министарства, а тада је формирана нова Агенција за управљање ка-
питалним инвестицијама, која заступа власничка права на основу Закона 
о корпоративном управљању државних капиталних инвестиција. Реч је о 
аутономној и независној институцији чија се овлашћења састоје се у:

•	 Контроли целокупне имовине која је у директном власништву Вла-
де;

•	 Коришћењу власничких права која се односе на све директне и ин-
директне уделе у власништву, укључујући и номинације чланова 
управних одбора;

•	 Прикупљању централизованих информација о имовини која се на-
лази у власништву Владе;

•	 Праћењу, мерењу и извештавању о перформансама;
•	 Развоју и примени Кодекса корпоративног управљања које ће се 

применити на предузећа у државном власништву.

На овај начин Влада Републике Словеније покушала је да елиминише 
одређене уочене слабости у управљању државном имовином. 

У поређењу са оним шта је Словенија урадила на унапређењу принци-
па корпоративног управљања предузећа у државном власништву Србија 
значајно заостаје. Посебан проблем у Србији представља чињеница да се 
последњих година на челу појединих министарстава налазе представници 
различитих политичких партија, који немају увек и потпуности синхро-
низоване активности. Самим тим, постоје врло различити интереси и ути-
цаји. При томе недовољна координација између министарстава и тежња за 
што већим упливом у поједина предузећа ствара слику да не постоји јасна 
политика државе.
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ЗАКЉУЧAK

Унапређење корпоративног управљања представља један од кључних 
корака неопходних за подизање нивоа конкурентности предузећа у којима 
држава у Србији поседује одређен власнички део. Ова предузећа морају да 
се оспособе да пружају квалитетније услуге, буду ефикаснија и способна 
да трпе међународну конкуренцију. На тај начин она могу помоћи земљи у 
што бржем остваривању економских критеријума за ЕУ интеграције. Ис-
товремено, подизање стандарда корпоративног управљања може довести 
до бржих структурних промена привреде Србије и решавању многих на-
гомиланих проблема.

Анализирајући појединачне области констатовали смо како је на поје-
диним сегментима корпоративног управљања у Србији доста тога учиње-
но. Међутим, низ отворених проблема и изазова показују да сектор преду-
зећа у државном власништву још увек заостаје, посебно када је у питању 
политика власништва, те транспарентност и функционисање менаџмента. 
Наиме у Србији још увек не постоји јасна политика у односу на питање 
власништва у предузећима у државном власништву. Са једне стране при-
сутне су идеје да се изврши приватизација бројних предузећа у државном 
власништву на републичком и посебно локалном нивоу, а са друге стране 
одсуство стварне воље за тим. Истовремено, недовољни резултати су по-
стигнути на подизању транспарентности и јавном објављивању података, 
а управљање предузећима у државном власништву је још увек под вели-
ким утицајем политичких фактора.

Искуства показују да не постоји јединствена пракса успешног корпо-
ративног управљања која се може применити на све ситуације и правне 
системе. Успешан модел корпоративног управљања предузећима у држав-
ном власништву разликује се од земље до земље. Међутим, примери до-
бре праксе могу да послуже као добри guidelines (водичи) за унапређење 
корпоративног управљања. Као још један пример добре праксе истичемо 
и чињеницу да је у Словенији формирана Агенција за управљање капи-
талним инвестицијама која има врло широке интервенције у доношењу 
одлука о државном власништву. Пример Републике Словеније показује 
да се путем формирања посебне агенције могу јасно дефинисати полити-
ке власништва државе у привреди. Питање транспарентности је још увек 
нешто на чему треба радити, а професионализација менаџмента је преко 
потребна. 
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Једна од идеја за добру праксу може бити везана за селекцију и одабир 
менаџмента који би управљао предузећима у државном власништву. Са 
друге стране пример Републике Словеније, али и случајеви добре прак-
се из Републике Србије, указују на важност компетентног менаџмента. То 
само потврђује једну од полазних хипотеза овога рада да је компетентан 
менаџмент у стању, без обзира на правни оквир и природу власништва, 
да значајно допринесе успешности пословања предузећа у државном влас-
ништву. Истовремено, унапређење пословања предузећа у државном влас-
ништву у великој мери зависи од начина доношења оперативних и стра-
тешких (инвестиционих) одлука, што је директна последица изабраних 
људи који се налазе на менаџерским позицијама. 

Ипак при томе, треба имати у виду да доношења оперативних и стра-
тешких одлука предузећима у државном власништву не зависи искључиво 
од интерних фактора, већ и од екстерних фактора, пре свега, економског 
окружења, те да је ефикасност ових одлука у великој мери детерминисана 
постојећим законским и регулаторним оквиром. Стога једну од кључних 
претпоставки ефикасности и ефективности корпоративног управљања 
предузећима у државном власништву представља даље спровођење струк-
турних промена када је у питању улога државе као власника. При томе, 
будуће промене не би требало да се ограниче искључиво на процес при-
ватизације (који се у бројним случајевима показао као неуспешан), већ и 
да буду више ослоњене на различите облике јавно-приватног партнерства. 

Имајући у виду да предузећа у државном власништву у Србији, тре-
нутно и у догледној будућности, представљају значајну групу предузећа 
која имају велику улогу у укупном привредном, унапређење корпорати-
вног управљања предузећима у државном власништву у њима може се 
оценити као један од критичних подизања општег нивоа конкурентности 
и испуњавања економских критеријума за интеграцију појединих земаља 
у Европску унију.

SUMMARY 
CORPORATE GOVERNANCE ENHACEMENT IN STATE-
OwNED ENTERPRICES TO RAISE THE EFFECTIVENESS 

AND EFFICIENCY SERBIAN ECONOMY

Corporate governance of state-owned enterprises is a significant challenge to 
many economies in the world. There is a wide range of different approaches, as 
well as many controversies related to the way of managing these companies. The 
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aim of this work is to analyze open problems and opportunities for improving 
corporate governance in state-owned companies in Serbia. Namely, it is a very 
remarkable group of companies that plays a major role in the overall economy. 
The increase the efficiency and effectiveness of management in these companies 
can contribute to raising the general level of competitiveness and meeting the 
economic criteria for Serbia’s integration into the European Union. In this paper 
we attempt to identify some areas which lead to improved corporate governance 
and therefore better business performance. Among a number of areas of the 
corporate governance, the focus of our analysis is on two - the role of the state 
as owner and the professionalization of management and boards of state owned 
enterprises.

Key words: Corporate Governance, State Owned Enterprises, Management, 
profesionaliazation, Efficiency, Effectiveness…
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RESUME

Corporate governance of state-owned enterprises is one of the key factors 
that affect the effectiveness and efficiency enhancement of the public sector. 
Having that in mind the goal of this paper is to analyze the open problems and 
opportunities to improve corporate governance in state-owned enterprises in 
Serbia. It is a very remarkable group of companies that has a major role in the 
overall economic life of Serbia. The share of public sector in the formation of 
Serbia’s GDP is significant (highest in the region of the Western Balkans) and 
estimated to be about 40%. These companies represent 0.7% of the total number 
of companies, employing 166,337 workers (16.2% of total employment), possess 
over 1/3 the value of fixed assets, generate 10.1% of total revenue 9.3% and 9, 9% 
loss in the economy. 

Since 2000. in Serbia were generated some positive changes in the domain of 
state-owned companies, primarily through the processes of organizational and 
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financial restructuring and downsizing. However, there are still many problems 
and open issues.

The legal and regulatory framework on the state as the owner of the company 
in terms of implementation of transitory changes is still not clearly defined in 
Serbia. It equally applies to municipal public-utility companies as well as the 
major public companies on the national and regional level.

Issues related to the functioning of directors and management (supervisory) 
board of state-owned enterprises are also of mayor importance. Experience 
shows that there is no single successful corporate governance practices that can 
be applied to all situations and all legal systems. A successful model of corporate 
governance in state-owned enterprises is different from country to country. 
However, examples of good practice can serve as a good “guidelines” to improve 
corporate governance. One of the ideas for good practice can be related to the 
recruitment and selection of management, since competent management in 
the state, regardless of the legal framework and the nature of ownership, can 
significantly contribute to the financial performance of state owned enterprises.

However, it should be noted that the operational and strategic decision-
making process of state-owned enterprises do not depend solely on internal 
factors, but also by external factors, primarily economic environment and 
regulatory framework. Therefore, one of the key assumptions of the efficiency 
and effectiveness of corporate governance in state-owned enterprises is further 
implementation of structural changes. Nevertheless, future changes should not 
be limited solely to the privatization process (which in many cases proved to be 
unsuccessful), but also to be more relying on various forms of public-private 
partnerships.

Keeping in mind that state-owned companies in Serbia, currently and in the 
foreseeable future, a significant group of companies that have a large role in the 
total economy, improve corporate governance of state-owned companies in them 
can be assessed as one of the key to raising the overall level of competitiveness 
and meeting the economic criteria for the integration of individual countries in 
the European Union.

Овај рад је примљен 11.04.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. године.
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се узимају у обзир различити, у зависности за које потребе 
се врши мерење степена развоја. GDP (Gross Domestic Prod-
uct – Бруто домаћи производ) је макроекономски показатељ 
који је према великом броју економских теоретичара (Stiglitz, 
Heal, Samuelson...) најмеродавнији показатељ стања и развоја 
неке економије. Овај механизам мерења економског развоја, 
постављен 30-их година XX века, све чешће наилази на 
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критике савремених економиста, попут Јозефа Штиглица (Jo-
seph Stiglitz), који наводе да у савременом глобалном пословању 
развој земље треба мерити ширим сетом индикатора. Управо 
из тих разлога је Европска комисија у сарадњи са Европским 
парламентом, чланицама OECD, Римским клубом и World 
Wide Fund (WWF) 2007. године организовала  међународну 
конференцију – Beyond GDP Conference. Суштина овог и 
читавог низа наредних конференција са овом темом, да се 
преиспита суштина GDP као главног показатеља економског 
развоја.

Кључне речи: бруто домаћи производ (GDP), Enlarged GDP, 
Beyond GDP, индикатори...

УВОД

Чињеница да се и економија и екологија баве изучавањем односа из-
међу човека (друштва) и природне средине, упућује на постојање одређене 
повезаности између ове две науке. Међутим, постоје круцијалне разлике 
између економије и екологије, због различитог карактера односа друштва 
и природе који оне проучавају. Са једне стране, за економију је кључно пи-
тање повећање прилагодљивости природне средине материјалним и про-
изводним потребама, а са друге стране, за екологију је битно управо обр-
нуто. Екологију као науку примарно интересује прилагодљивост развоја 
друштва односима који владају у природном окружењу у коме се одвија 
економски развој. 

Основни задатак економије као науке јесте да пронађе поступке који ће 
употребом технологије и производног процеса обезбедити најефикаснију 
употребу природних ресурса ради задовољавања многобројних друштве-
них потреба. Са друге стране, екологија покушава да пронађе методе које 
ће омогућити задовољавање потреба друштва, с тим да природа остане не-
промењена. Из наведеног се види да постоји супротстављеност економије 
и екологије која се практично своди на проблем проналажења и примене 
механизама алокације друштвених и природних ресурса који ће уз реа-
лизацију максимирања економске ефикасности обезбедити и максимално 
очување еколошке равнотеже. 

Међутим, циљ рада није да се фокусира на однос економије и еколо-
гије, него на однос економије и читавог спектра различитих индикатора 
који мере институционални, социјални и сваки други развој друштва. У 
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том смислу, повезаност економских циљева – максимизације ефикасности 
коришћења ресурса, са еколошким циљевима – заштита човековог окру-
жења, формално и теоријски је превазиђено концептом одрживог развоја. 
Међутим, концепт одрживог развоја који нема примену у пракси, нема 
никакав значај. Концепт одрживог развоја се мора операционализовати 
и инструментализовати, односно неопходно је пронаћи мере којима ће се 
овако идеално осмишљен концепт применити и мерити. 

Ово значи да показатељ који мери богатство и развој неке земље, мора 
узети у обзир више елемената, а не само економске индикаторе. Такве ин-
дикаторе и промене GDP није у стању да мери. Стога се Beyond GDP конц-
епт залаже за мерење богатства друштва израженог кроз различите инди-
каторе: енергетску стабилност и енергетску сигурност државе, коришћење 
обновљивих и необновљивих извора енергије, животни стандард станов-
ништва, образовни ниво становништва, квалитет и дужина живота (well-
being), задовољство становништва, ниво корупције, девастација природ-
ног окружења (негативне екстерналије) и друго.

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – GDP КАО ПОКАЗАТЕЉ 
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗЕМЉЕ

Макроекономски показатељ који је према великом броју економских 
теоретичара најмеродавнији показатељ стања и развоја неке економије 
је Бруто домаћи производ (Gross Domestic Product – GDP). Према таквом 
схватању GDP појавно и суштински је агрегатни израз који би се могао 
објаснити као укупна вредност годишње произведених финалних добара 
и услуга у једној земљи. Он представља монетизовану вредност свих доба-
ра и услуга које су у посматраном периоду продате и утрошене као лична 
или државна потрошња, односно инвестиране су или извежене. Потреб-
но је нагласити да тако посматран GDP не узима у обзир вредност произ-
водње ради сопствене потрошње. Тако посматрано GDP (Samuelson и др., 
1993: стр 130-150) се израчунава као у формули (1): 

GDP = C + G + I + X (1)

Где је  C = потрошња домаћинстава

G = потршња државе

I = бруто домаће инвестиције

X = нето извоз



52

Оља Д. Мунитлак иванОвић BEYOND GDP vs. GDP...

Из формуле (1) се види да као монетизовани облик развоја неког 
друштва не обухвата производе и услуге које тешко могу бити предмет 
статистичке анализе, назване нетржишни производи и услугe GDP (non-
market goods and services). На пример, то су производња ради сопствене упо-
требе произведених добара и услуга, слободно време, слободан приступ и 
коришћење јавних добара – паркова, шума, језера,  река, мора и слично. 
У суштини GDP не мери квалитет живота који не може да се монетизује, 
а самим тим не подлеже ни мерењу. Такозвани well-being that goes beyond 
GDP (Stiglitz, и др., 2009: 1-150) што се односи и на све друштвене и еколош-
ке аспекте економских активности. Критике које се односе на GDP су да он 
не обухвата многе компоненте које једно друштво чине комплетним, јер не 
показује „социјалну карту друштва“. На пример GDP не узима у обзир и не 
мери социјалну неједнакост и могућност потрошње сиромашних у односу 
на богате становнике исте државе. Са друге стране, GDP мери инвестиције 
настале само у посматраној години, односно не узима у озбир вредност 
добити и губитка насталих у природном и друштвеном окружењу (нега-
тивне екстерналије), насталих као резултат повећања GDP. Ово указује да 
GDP не посматра аспекте који су важни и уграђени у дугорочне перспек-
тиве одрживог развоја. Све наведено и други разлози указују на озбиљ-
не недостатке GDP као дефинитивног и неприкосновеног начина мерења 
економског развоја неког друштва (Heal и др., 2005: 1148-1217). Отуда већ 
дуже време теоретичари и практичари из различитих научних дисципли-
на покушавају да пронађу нову методологију обрачуна и показатеља друш-
веног богатства. Отуда се појавила потреба за The Beyond GDP initiative, 
која подстиче развој нових и усавршавање постојећих индикатора, који су 
јасни и привлачни као и GDP али укључују еколошке и социјалне аспекте 
економског развоја (Heal, 2005: 1105-1145)

Међутим, никако се не може рећи да је GDP „сиромашан“ индикатор. 
Управо је супротно. Када је креиран модел агрегата GDP, давних 1930-их 
година, брзо је прихваћен као најбоља мера економских перформанси у 
неком друштву. Његова велика предност лежи у могућности да служи као 
мера економских предвиђања. Овај показатељ омогућава поређење између 
различитих земаља односно кретање њиховог економског развоја у вре-
менским серијама, у том смислу он је објективан показатељ који не пружа 
могућност за субјективна тумачења. 

Један од основих разлога зашто GDP више није неприкосновена мера 
економског развоја јесу промене које је донела глобализација, са свим 
предностима и манама. Реализација и мерење економског развоја на по-
четку XXI века је сигурно другачија него 30-их година XX века, када је 
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GDP модел настао. Друштва углавном теже одрживом развоју, које поред  
економске узима у обзир и еколошке и шире институционалне и социјалне 
компоненте. Модел GDP је првенствено конципиран као индикатор еко-
номско тржишних активности. 

Карактеристика убрзаних промена, глобализације и рапидног економ-
ског развоја током XX века је довела о ситуације да статистика располаже 
великим бројем података, али у великом броју случајева недостају мере и 
методологије, како би се ови подаци на прави начин искористили, а доне-
те одлуке биле адекватне не само са економског него ширег друштвеног 
становишта. Економски индикатори какав је GDP, у принципу нису ди-
зајнирани да буду свеобухватне мере благостања и просперитета. Изра-
жена је потреба за креирањем адекватних индикатора који прате глобалне 
промене у XXI веку као што су сиромаштво, промена климе, девастација 
ресурса, квалитета живота и здравственог стања нације.

ИНИЦИЈАТИВА „BEYOND GDP“

„Beyond GDP“ у буквалном преводу „преко бруто друштвеног произ-
вода“ указује на развијање мера и индикатора који укључују области које 
бруто друштвени производ не монетизује и не мери. Европска комисија је у 
сарадњи са Европским парламентом, чланицама OECD, Римским клубом, 
World Wide Fund (WWF) организовала 2007. године  међународну конфе-
ренцију – 2007 Beyond GDP Conference, управо из разлога да се преиспита 
суштина GDP као главног показатеља економског развоја. Циљ ове ини-
цијативе и конференције је да се приликом обрачуна GDP на неки начин у 
обзир узму и појаве као што су: климатске промене, енергетска сигурност, 
развој система здравственог осигурања, миграције становништва, развој и 
тероризам. Крајњи циљ је да се размотре могућности и утврде индикатори 
који ће кориговати GDP и учинити га прихватљивим показатељем развоја, 
односно да се развију нове методологије обрачуна, јер текући начин об-
рачуна GDP често не приказује реално стање развоја, јер не узима у обзир 
социјалне и друге индикаторе (Barroso, 2007: 1-2).

Euro Roadmap 2009 (Commission of the European Communities, 2007: 15) 
је документ који је потврда даљих настојања Европске комисије започе-
тих на Beyond GDP Conference 2007, у циљу даље разраде претходно пре-
зентованих идеја у овом документу на пет кључних активности. Ових  пет 
кључних активности треба да омогуће развој индикатора релевантних за 
економско-социјалне изазове данашњице – да усаврше основу за адеква-
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тан прилаз обрачуну GDP. Ових пет кључних активности су (Commission 
of the European Communities, 2007: стр 15): 

•	 Допуна GDP високо агрегираних еколошких и социјалних индика-
тора;

•	 Доступност правовремених информација за доношење адекватних 
одлука;

•	 Прецизније извештавање о расподели и неједнокости у друштву;
•	 Развој европског бодовног модела одрживости развоја;
•	 Проширење система националних рачуна показатељима који се од-

носе на заштиту животне средине и социјалне показатеље средине. 

Ако се Beyond GDP иницијатива схвати као покушај реалног мерења 
напретка, мерења реалног богатства и благостања друштва, онда би могли 
рећи да су његови индикатори груписани према кључним областима и те-
мама (Summary notes from the Beyond GDP conference, 2007: стр 2-5):

1. Gross Domestic Product (GDP)

2. Enlarged GDP

3. Социjални индикатори

4. Индикатори животне средине  

5. Индикатори благостања

Gross Domestic Product као показатељ Beyond GDP

Како је већ било речи о овом показатељу, довољно је истаћи да GDP 
представља укупну тржишну вредности финалних добара и услуга у једној 
земљи у посматраном периоду. GDP per capita се традиционално користи 
за приказивање материјалног стандарда живота становника посматране 
државе, али како је напоменуто, његова употреба у контексту одрживог 
развоја наилази на озбиљно нарастајуће критике. У оквиру Beyond GDP 
initiative, Европска комисија наводи могуће индикаторе којима се на тра-
диционалан начин мери материјално богатство друштва, како је приказа-
но у Табели 1. 

Enlarged GDP као показатељ Beyond GDP

У свом обрачуну, према методологији Enlarged GDP-a, монетизовање 
и мерење индикатора креће од традиционално схваћеног GDP-а, или не-
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ког другог економског показатеља који је обухваћен међународним Систе-
мом националних рачуна (System of National Accounts – SNA). Сврха је да се 
почетна вредност GDP коригује услед тачнијег и обухватног прегледа бо-
гатства или благостања посматране земље. Економски раст који је праћен 
деградацијом животне средине, вишим нивоом доходовне неједнакости, 
загађењем окружења или девастацијом ресурса, не даје прецизну слику 
о економском просперитету земље. Узимајући у обзир и ове трошкове, 
Enlarged GDP индикатори приказују реалније стање тренутних економ-
ских, еколошких и социјалних перформанси који прате економски раст. 
Како је ово кориговани GDP његови индикатори су другачији а њихов пре-
глед је приказан у Табели 1.

Социјални индикатори као показатељ Beyond GDP

Социјални индикатори дају шири увид у читав низ друштвених пи-
тања и трендова, као што су стопа сиромаштва, ниво незапослености, жи-
вотни век становника, расположивост прихода, степен образовања ста-
новништва и слично. У суштини они су мера социјалног напретка једног 
друштва. У Табели 1 је приказан читав низ бројних индикатора који мере 
различите аспекте социјалног напретка и може се приметити да се одређен 
број социјалних индикатора корисити и у обрачуну Enlarged GDP.

Индикатори животне средине као показатељ Beyond GDP

Индикатори животне средине указују на стање природних ресурса, 
загађење животне средите, проблем отпада као и сродних социјалних 
питања. Зато су неки индикатори истовремено економски, социјални и 
еколошки (Adjust Net Savings), а многи су истовремено и социјални и ин-
дикатори животне средине (Canadian Index of Well being, Capability Index, 
Comparing Welfare of Nations, EU set of Sustainable Development Indicators, 
European Benchmark Indicators, Genue Progress Indicator, Happy Planet Index, 
Index of Sustainable Economic Welfare, JFS Sustainability Vision and Indicators, 
MDG Dashboard of Sustainability, итд.). Ово указује на испреплетеност еко-
номског, еколошког и социјалног  подсистема одрживог развоја. Индекси 
попут Ecological Footprint, EEA Core Set of Indicators, Natural Capital Index 
Framework i System of Environmental-Economic Accounting су искључиво ин-
дикатори животне средине.
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Индикатори благостања као показатељ Beyond GDP

Индикатори благостања (Well-being indicators) се користе за прикази-
вање општег задовољства људи сопственим и друштвеним животом и дају 
слику благостања у смислу задовољства послом којим се баве, породичним 
животом, здравственим стањем и свим осталим елементима који одређују 
добар животни стандард. 

Интересантно је да не постоји специфичан индикатор који само при-
пада групи Indicators of Well-being.  Индикатори благостања су углавном 
садржани у социјалним, а затим и индикаторима животне средине. Одр-
живи национални приход (Sustainable National Income – SNI) је индика-
тор који се користи у изражавању и мерењу Enlarged GDP, социјалних ин-
дикатора, индикатора животне средине и индикатора благостања. Time 
distance Method of Analysing and Presenting Indicators је једини индикатор 
који је укључен и у мерење GDP, али и у социјалне индикаторе, индикаторе 
животне средине и индикаторе благостања.

Табела 1. –  Приказ индикатора

Индикатори

Бруто 
домаћи 

производ 
(GDP)

Увећани 
 GDP 

(Enlarged 
GDP)

Соција- 
лни 

индика-
тори 

(Social 
Indicators)

Индикатори 
животне 
средине
(Environ 
mental 

Indicators)

Индикатори 
благостања
(Well-being 
indicators)

Национални рачуни 
по методологији 
Еуростата

*

GDP per capita 
према методологији 
Еуростата

*

УН национални 
рачуни *

Временски 
дистанциран 
метод анализе и 
презентовања 

* * * *

Прилагођена нето 
штедња * * *

Еколошки одржив 
национални приход * *

Индикатор 
прогреса * * *
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Инкедс одрживог 
економског 
благостања

*

Одрживи домаћи 
приход * * * *

Канадски индекс 
благостања * * *

Индекс капацитета * *
Поређење 
благостања нација * *

Индекс корупције *
ЕУ сет индикатора 
одрживог развоја * * *

Европски 
индикатори за 
бенчмаркинг

* * *

Године сретног 
живота *

Индекс „Срећна 
планета“ * * *

Индекс људског 
развоја * *

Индекс 
индивидуалних 
услова живота

* *

Индекс одрживог 
економског 
благостања

* *

JFS индекс 
одрживости * * *

MDG командна 
табла одрживости * * *

Индекс развоја 
миленијумских 
циљева 

* * *

Одрживи индекс 
социјалног развоја * *

Светски индекс 
среће * *

Домаћи рачуни 
благостања * *

Еколошки отисак *
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ЕЕА сет индикатора *
Natural Capital Index 
Framework *

Систем еколошко-
економског рачуна *

Извор: Резултат ауторових истраживања

У Табели 1 аутор је сублимирано и на једном месту, приказао читав 
сет и различитих индикатора којима се може мери богатство једне земље, 
али не у облику чисто економског  развоја, него у контексту развоја једног 
друштва као целине. Из табеле се види да се поједини индикатори слу-
же само у случају заштите животне средине, али већина индикатора се 
користи за истовремено мерење економског, социјалног и уопштено пос-
матраног благостања и развоја једне земље. Уред за праћење и анализу 
статистичких података у оквиру Европске уније, Еуростат, већ је објавио 
публикацију у којој се економски развој чланица мери појединачно према 
сваком индикатору за последњих шест година, а за поједине поткатегорије 
чак и за дужи временски период. Ово указује на озбиљну решеност Европ-
ске комисије и чланица Европске уније да приликом мерења економског 
развоја не узима у обзир само GDP и GDP per capita, него и индикаторе 
наведене у Табели 1.  

Проблем методологије мерења посебно је присутан у земљама које 
имају недовољно развијен систем прикупљања и обраде података. Гене-
рално, замерка beyond GDP мерама се односи на изузетну сложеност мето-
дологије и потребу за подацима који су тешко монетарно мерљиви. Наша 
земља није обухваћена нити једном методологијом праћења beyond GDP. 
Ако су у питању Еуростатови показатељи често се наводи да у моменту 
прикупљања података Србија није имала ни статус кандидата, тако да није 
обухваћена мерењем индикатора. У осталим случајевима, ако и постоји у 
табеларном приказу конкретног индикатора колона која се односи на Ср-
бију, сва поља су попуњена са „n.a.“ (non available), што значи да немају или 
не приказују податке који се односе на Србију.  

ЗАКЉУЧАК

Бруто домаћи производ (GDP) је моћан и широко распрострањен на-
чин мониторинга економског равоја који прати флуктуације економских 
активности. Према традиционалном схватању мерења економског развоја, 
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GDP је појавно и суштински агрегатни израз који представља монетизова-
ну вредност свих добара и услуга које су у посматраном периоду продате 
и утрошене као лична или државна потрошња, које су инвестиране или 
представљају нето извоз. Његова методологија је постављена још 30-их 
година прошлог века. Економисти и политичари најрадије баратају овим 
начином обрачуна економског развоја, јер он не указује на низ социјалних 
и других проблема у друштву (раслојавање и драстично сиромашење поје-
диних социјалних група, девастацију природне средине зарад масовнијег 
обима производње, климатске промене, пораст тероризма и слично). Он 
је најбољи показатељ економског развоја, ако је тренд посматрања кратак, 
евентуално средњорочан, али на дуг рок GDP није довољно прецизан по-
казатељ правца економског развоја. Отуда је Европска комисија још 2007. 
године покренула иницијативу за развој нових метода и инструмената 
који би шире посматрали друштвено богатство и економски развој (са по-
следицама које га прате). У раду је дат детаљан приказ карактеристика сва-
ке групе тих индикатора, који се опет могу делити на кофакторе, што није 
био предмет овог рада. Према ставу Европске комисије, чланица OECD, 
Римског клуба и World Wide Fund-a, прогрес друштва се мора мерити ин-
дикаторима „ширим“ од бруто националног производа. Тај нов начин ме-
рења је назван „Beyond GDP“, а нови инструменти мерења квантитативно 
изражава одрживост економског и сваког другог развоја.

SUMMARY 
BEYOND GDP VS. GDP - CONTEMPORARY 

TENDENCIES IN MEASURING THE LEVEL OF 
COUNTRY ECONOMIC DEVELOPMENT

In the essence, the problem of eco-economic (economic and environmental) 
development is reduced to the problem of choosing concreete protection 
mechanisms and measurement heights achieved economic, and environmental, 
social and institutional (sustainable) development. This opens up the question 
of measuring the economic problems, but also each other prosperity of society, 
because they set goals, benchmarks and parameters to be taken into account 
are different, depending on what needs to be done measuring the degree of 
development. This mechanism of measuring economic development, set 30-s of 
the 20 th century, more and more often is criticized modern economists such as 
Joseph Stiglitz, who report that in the modern global business development of 
the country should be measured by a broader set of indicators. For these reasons, 
the European Commission in cooperation with the European Parliament, the 
OECD, the Club of Rome and the World Wide Fund (WWF), in 2007. organized 
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International Conference - Beyond GDP Conference. In this sense, in addition 
to GDP, significant measures have been introduced for economic development 
and other indicators of well-known as an Enlarged GDP. The aim of this paper 
is to present the fundamental differences between GDP and GDP Enlarged 
indicators in calculation methodology that takes into consideration and certain 
other elements apart from consumption, investment and export levels.

Key words: Gross Domestиc Product (GDP), Enlarged GDP, Beyond GDP, 
indicators...
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RESUME

Economic growth that comes at the expense of environmental degradation, 
resource depletion or higher income inequality, for example, does not give an 
accurate picture of a country’s prosperity. By considering such matters as costs, 
enlarged GDP indicators provide a more accurate indication of a country’s actual 
economic, environmental and social performance.

The essence of  of Beyond GDP Initiative is to review the substance of GDP 
as the main indicator of economic development. Work to complement GDP 
has been going on for almost two decades, at both national and international 
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level in the context of sustainable development.   In recent years the European 
Commission stepped up its efforts and communication in this field. 

In August 2009, the European Commission published a communication with 
the title “GDP and beyond – Measuring progress in a changing world” from the 
European Commission (COM(2009) 433). In September 2009, the Commission 
on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (Stiglitz-
Sen-Fitoussi Commission) published a report with 12 recommendations on how 
to better measure economic performance, societal well-being and sustainability. 
This communication aims at improving indicators for better reflecting policy 
and societal concerns. It seeks to improve, adjust and complement GDP with 
indicators that monitor social and environmental progress. 

Овај рад је примљен 22.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 07.11.2012. године.
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САЖЕТАК: Нове дигиталне технологије су довеле до 
многих промена, како на тржишту тако и у начину живота. 
На пословање малих предузећа такође истакнут утицај 
има и електронско доба са свим правилима понашања и 
тржишног пословања које оно намеће. Област маркетинга, 
као неизоставна пословна концепција и оријентација на 
савременом тржишту, такође, мора бити прилагођена 
пословању и развијена у складу са новонасталим тржишним 
условима који су динамични и теже сталној промени. Постоје 
разне претпоставке о томе шта ће се у будућности дешавати 
у домену дигиталног или електронског маркетинга. Међутим, 
питање је шта данашње предузетничке компаније у тржишној 
ситуацији могу да ураде да би обезбедиле успешан рад у новом 
електронском добу и на тај начин дају проактиван одговор 
новонасталим тржишним условима пословања.

Кључне речи: дигитални маркетинг, предузетништво, 
електронско доба, предузетнички одговор, ефикасно 
пословање...
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УВОД

Развој предузетништва намеће потребу и обавезу свим тржишним ак-
терима да прихвате нова правила понашања. Како пословати и опстати у 
таквим тржишним условима који су подложни сталној промени,јесте пи-
тање на које одговор није нити лак нити универзалан. 

Предузетници и њихове компаније као веома важни и неизоставни 
тржишни субјекти углавном увек настоје да проактивно одреагују и про-
мењене услове тржишног пословања искористе као своје шансе. Када је у 
питању развој предузетништва, предузетници су ти који би требало да на 
тржишно исправан и успешан начин одговоре на питање – како послова-
ти, како успоставити тржишно одрживо пословање?

Један од успешних предузетничких одговора на новонастале услове 
пословања свакако може бити успостављање ефикасног дигиталног мар-
кетинга. То би уједно имало за циљ и прилагођавање новим начинима по-
словања, укључујући и електронско пословање, као и успостављање бољег 
протока информација које су од стратешког значаја за пословање, а односе 
се на тржишно окружење компаније и њиховог сврсисходног коришћења.

Данас, компаније могу бити и виртуалне и налазити се било где, поруке 
се истовремено могу и слати и примати, а роба као што су књиге, филмо-
ви, музика могу се прености тј. транспортовати и у електронском облику 
уместо у материјалном. Неке од претпоставки о будућности дигиталног 
маркетинга су да ће се све више пословати на електронским тржиштима, 
да ће се појављивати све већи број информатичких посредника на Интер-
нету, да ће ојачати електронске везе међу предузетницима, њиховим ком-
панијама и сл. Због свега наведеног успостављање ефикасног дигиталног 
маркетинга од стране предузетника у њиховим компанијама, као и стал-
но преиспитивање и стално усавршавање маркетинг процеса заиста може 
бити проактиван одговор на тржишна дешавања.

Да би се ефикасно успоставио дигитални маркетинг неопходно је 
познавати маркетинг електронског доба са свим битним карактеристика-
ма, као и сам начин успостављања ефикасног маркетинга, чему ће у раду 
бити посвећена посебна пажња.
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МАРКЕТИНГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОБА

Информациона технологија мења природу маркетинга у смислу да 
доводи до следећег3 –  прошириће се маркетинг односа, повећаће се однос 
размене са потрошачима  у покушају да се задобије дугорочна посвећеност 
и оданост, а предузећа ће појединачно увидети да се значајне везе које 
постоје у маркетинг систему могу користити на заједничку корист. Четири 
основна принципа4 су:

•	 саставити и активно управљати базом података о купцима,
•	 развити јасан концепт о томе како компанија треба да користи Ин-

тернет,
•	 поставити банер компаније на сродне веб странице,
•	 омогућити лак приступ и ефикасно реаговање на позиве купаца.

Као прво, требало би навести неке од дефиниција е-маркетинга: 
Примењујући дигиталне технологије које стварају online канале (web, е-mail, 
базе података и сл.), остварују се маркетинг активности које за циљ имају 
постизање профитабилних придобијања и  задржавања  потрошача (уз 
помоћ обезбеђења безброј начина куповине и праћења животног циклуса 
потрошача), кроз потврду знања о потрошачу (њихових профила, понашања, 
вредности и лојалности) испорука повезаних комуникационих циљева и 
online услуге које повезују њихове индивидуалне потребе. Е-маркетинг или 
електронски маркетинг односи се на примену маркетиншких принципа и 
техника путем електронских медија прецизније речено путем Интернета 
или електронски маркетинг – маркетиншка страна е-трговине, настојање 
компаније да обавештава, оглашава и продаје производе и услуге путем 
Интернета.5 Ако погледамо прву наведену дефиницију видимо да први део 
поменуте дефиниције показује како су платформе попут е-mail-а погодне 
за канале које користи е-маркетинг како би што боље изградио везе са 
потрошачем. Други део дефиниције показује шта се остварује применом 
дигиталних технологија и казује да је то подршка целом процесу куповине, 
обухватајући периоде пре куповине, саме куповине и после куповине, а све 
то у циљу јачања везе са потрошачем. Последњи део дефиниције показује 
како све треба да буде засновано на знању о потребама потрошача до 
кога ће се доћи кроз истраживање карактеристика, понашања, вредности 

3 Flecher, K., Управљање маркетингом и ИТ, Клио, Београд. 2003., стр. 490.
4 Kotler F., Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Асее, Нови Сад, 2007., 

стр. 254-257.
5 Kotler Ph.,  Wong V., Saunders J., Armstrong G., Основе маркетинга, Мате, Загреб, 2006., 

стр. 135.



66

Д. ГрГар, Б. раДновић ДиГиТаЛни МарКЕТинГ У ФУнКЦиЈи...

потрошача, шта их то чини лојалним и на основу тога створити продајни 
web и е-mail комуникацију. Све претходно наведено се тиче електронске 
продаје потрошачима (business to consumers – B2C), али ту је B2B – busi-
ness to business који користи Интернет за изградњу партнерских односа,  
куповину, продају међу организацијама, истраживања и сл. Ту нам се 
јавља и термин business-to-business advertising који се може превести као 
оглашавање пословном купцу. Сам превод је адекватан, једино што се губи 
она снага самог термина која постоји у енглеског језику, а проузрокује је 
понављање једне речи. За business-to-business се процењује да ће његова 
експлоатација бити десет пута већа од business-to-consumers. Е-marketplace 
су места на web-у која обједињују B2B понуду и потражњу.6 На таквим 
сајтовима велика је концентрација фирми и самим тим капитала. 
Е-commerce (електронска трговина) је куповина или продаја добара или 
услуга путем Интернета.7 Електронска трговина има многе предности и 
користи за купце. Наравно, један од најбитнијих елемената за купце јесу 
цене. На Интернету се могу наћи многи сајтови који нуде приступачније 
цене него путем традиционалних канала дистрибуције, а то се дешава 
због свођења броја посредника на минимум и самим тим и посредничких 
трошкова, који у традиционалној трговини могу бити изузетно високи. 

Ако погледамо све наведено видимо да све то сачињава електронско 
пословање –  E-business. E-business значи вођење послова на Интернету.8 
То није само куповина и продаја, него и брига о клијентима, пословним 
партнерима тј. укључивање online окружења у пословање фирме. Позна-
то  је да је појава Интернета унела веома велике промене како у све сфе-
ре пословања, тако и у сам Маркетинг. Како нам сам Интернет тј. његова 
употреба може још помоћи у области Маркетинга – пожељно је и веома 
корисно истраживати Интернет и могућности које се нуде9:

•	 истражите нове производе путем Интернета (нпр. собе за chat),
•	 направите site на коме ћете објаснити како постојећи или нови про-

извод функционише,
•	 направите site путем кога пружате информације и консултације 

када је у питању категорија  производа,

6 Варагић Д., Водич кроз рај и пакао интернет маркетинга, Прометеј, Нови Сад, 2002., 
стр.16.

7 Ибид, стр. 15.
8 Ибид, стр. 16.
9 Kotler Ph., The New Marketing Paradigm, PP prezentacija , Indiatimes Mindscape, Mumbai 

and Delhi, 2004.
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•	 креирајте site путем кога пружате консултације одређеном потро-
шачком профилу,

•	 спонзоришите собе за chat у вези са вашом категоријом производа,
•	 одговарајте што брже на питања пристигла путем e-mail-а,
•	 шаљите бесплатне узорке нових производа,
•	 шаљите купоне за нове производе,
•	 навикните их на свој производ,
•	 понудите се да продате веома велике количине директно,
•	 понудите вредну информацију људима уколико се региструју на 

site. 

Поред горе наведених ставки односно предлога, Интернет се такође, 
може користити и за постављање website-а који на бриљантан и за потроша-
че пријемчив начин говори о историји предметне компаније, вредностима 
компаније,  производима и бренду. Такође, могу се позвати потрошачи да 
пошаљу e-mail-ове са својим сугестијама, проблемима, коментарима, итд. 
Путем Интернета могу се слати упитници како би се обавила разна ис-
питивања потрошача или продаваца. Надаље, може се путем Интернета 
истраживати и конкуренција, њихови производи, цене и сл. 

Слика 1. Силе које обликују доба Интернета

 
Извор: Kotler Ph., Wong V., Saunders J., Armstrong G.:  
Основе маркетинга, Мате, Загреб,  2006., стр. 128

Интернет маркетинг, такође, још познат као web маркетинг, online 
маркетинг, webvertising, е-маркетинг односи се на маркетинг производа и 
услуга путем Интернета. Интернет маркетинг се назива још и cyber mar-
keting, а почиње са корисником – посетиоцем web презентације. Интернет 
нам доноси потпуно окретање према кориснику и његовим потребама. 
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Интернет маркетинг план је план маркетиншких активности на Интер-
нету. То се односи на креирање online кампања. Интернет маркетинг план 
састоји се од  више елемената10:

1. сажетак,

2. анализа статистика Интернет тржишта,

3. формулисање стратегија маркетинг комуникације,

4. планирање Интернет маркетинг буџета,

5. формирање маркетиншког тима,

6. креирање корпоративног идентитета фирме,

7. дефинисање временских рокова,

8. дизајнирање промотивних кампања (Internet Media Plan),

9. креирање додатних маркетиншких материјала,

10. спровођење сопствених истраживања тржишта,

11. извршење ПР-а и промотивних програма,

12. планирање различитих манифестација и сајмова,

13. мерење ефеката маркетиншких активности,

14. инкорпорирање додатних корисничких функција. 

Појава мултимедија је веома битна. Посматрајући савремено окру-
жење у коме послују данашње компаније, увиђамо да је за успешно посло-
вање неопходно имати релевантне информације пре конкурената и стави-
ти акценат на доношење одлука од стратешког значаја.11 Компаније морају 
будно да прате активности конкуренције, као и да предвиде тржишне 
акције и подухвате конкурената у будућности. Током деведесетих година је 
развијено обиље примена мултимедија које би се у најширем смислу могле 
описати као мултимедијални медији.12 Поменути медији се разликују од 
досадашњих по13:

10 Варагић Д., Водич кроз рај и пакао интернет маркетинга, Прометеј, Нови Сад, 2002., 
стр. 35.

11 Гргар Д., Како постати конкурентан?, Задужбина Андрејевић, Београд, 2011., стр. 68.
12 Kinebrok V., Мултимедијски маркетинг, Клио, Београд, 2000., стр. 69.
13 Ибид, стр. 69.
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•	 способности интеракције,
•	 разноликости у обликовању и употреби,
•	 индивидуалности.

Слика 2. Мултимедијалне продукције, циљеви, кампање и медији

 

Извор: Kinebrok V.: Мултимедијски маркетинг, Клио, Београд, 2000., стр. 91

Информационе технологије и њихов стални развој несумњиво утичу 
на све иснтрументе маркетинг микса, међутим сам интензитет утицаја 
је различит у зависности од тога који конкретно инструмент маркетинг 
микса посматрамо. Утицај информационих технологија на саму природу 
и измену маркетинг комуникација и промоцију је евидентан, али такође 
информационе технологије су оствариле изузетно висок степен утицаја на  
канале дистрибуције, као још један инструмент маркетинг микса код којег 
су информационе технологије, њихова примена и развој, довеле до измене 
саме природе и структуре канала дистрибуције.

УТИЦАЈ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА КАНАЛЕ 
ДИСТРИБУЦИЈЕ

ИТ су радикално промениле традиционалне канале дистрибуције и 
умањиле учесницима на тржишту трошкове доласка до информација и 
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комуникације у многим индустријама.14 Ипак, са друге стране ИТ су са-
мим произвођачима пружиле нове могућности. Техологија је отворила 
могућност произвођачима да заобиђу трговце и друге посрединке који су 
потрошачима давали више избора.15 Имајући у виду огромну моћ коју су 
посредици и трговци имали с обзиром да су у директној комуникацији са 
потрошачима, колико су од истих зависили сами произвођачи, а са друге 
стране колико је то повећавало трошкове које на крају плаћа потрошач, 
информационе технологије су унеле новине у пословање које пре свега иду 
у корист потрошача и произвођача. То све може проузроковати жестоке 
сукобе када су у питању сами канали и њихови тржишни актери. Узрок 
томе пре свега може бити промена саме тржишне моћи одређених канала 
дистрибуције.

Online дистрибуција и пратеће промене у информационим токовима 
које су резултат исте имају капацитет да трансформишу вредности стра-
тешких ресурса фирме у канал.16 Такође, све наведено доводи до тога да 
неки други канали дистрибуције постају мање важни, због своје мање 
вредности која је проузрокована смањеном фунционалношћу канала и ви-
шим трошковима.

Према томе, ако се запитамо како то електронски маркетинг и тргови-
на утичу на пословање, долазимо до одговора да исти омогућују: пад цена, 
пад трошкова посредника и доласка до маркетинга којим управља потро-
шач.

УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ МАРКЕТИНГА ПУТЕМ 
МАРКЕТИНГ ПАРАДИГМЕ ЗА ТРЕЋИ МИЛЕНИЈУМ

Од конкретне предузетничке компаније, њених расположивих 
средстава и тржишне ситуације зависе конкретне стратегије, али увек треба 
бити промишљен и испоштовати следеће: максимизирати повраћај од 
маркетинг инвестиција, повећати вредност бренда, повећати преузимање 
потрошача, оптимизирати развој производа, добити рат око талентованих 
маркетара, организовати маркетинг функцију према ефективности 

14 Granados F. N., Kauffman J. R., Lai H., Lin H., Decommoditization, Resonance 
Marketing,and Information Technology: An Empirical Study of Air Travel Services amid 
Channel Conflict, Journal of Management Information Systems / Fall 2011, Vol. 28, No. 2, 
pp. 39–74., стр.48.

15 Ибид.
16 Ибид.
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и ефикасности, скратити време учења. Да би успоставили ефикасан 
маркетинг на савременом тржишту потребно је да побегнемо од старог, 
погрешног, али уобичајеног и распрострањеног начина размишљања када 
је у питању маркетинг, такво погрешно схватање маркетинга састоји се из 
следећег17:

•	 изједначавање маркетинга и продаје,
•	 веће наглашавање придобијања купаца него бриге о купцима,
•	 настојање да се извуче профит из сваке трансакције уместо тежње 

да се оствари профит задобијајући доживотну лојалност  купца,
•	 формирање цена на основу сабирања трошкова, а не на основу 

циљаног формирања цена,
•	 планирање сваког комуникацијског инструмента посебно, а не ин-

тегрисање маркетиншких комуникацијских средстава,
•	 продаја производа без тежње да се разумеју и задовоље стварне 

потребе купаца.

Поменуте поступке Котлер још назива неандерталским маркетингом. 
Када се проба успоставити маркетинг на основу таквих постулата, онда 
није ни чудо што не функционише. Проблем је у самом старту, у погреш-
ном схватању маркетинга које компаније морају изменити уколико желе да 
успоставе ефикасан маркетинг. 

Ефективан маркетинг посматра компанију од споља, са становишта 
потрошача. Тржишна успешност се мери следећим индикаторима18:

•	 учешће на тржишту,
•	 задржавање купаца,
•	 задовољство купаца,
•	 релативни квалитет производа,
•	 релативни квалитет услуге,
•	 остали индикатори (руководство можда жели да придода још 

неке индикаторе – проценти који показују трошкове продаваца за 
продају и сл.).

На основу тих индикатора могуће је анализирати тржишну успешност 
компаније. Малим предузетничким компанијама које нису у стању да на 

17 Kotler F., Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Асее, Нови Сад, 2007., 
стр. 21.

18 Ибид, 50,51.
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име маркетинга формирају високе буџете препоручују се герила стратегије. 
Герила маркетинг стратегије су неконвенционалне, нискобуџетне, 
креативне маркетинг стратегије дизајниране да мала предузећа изађу 
на крај са њиховим већим, богатијим и моћнијим ривалима.19 Герила 
маркетинг стратегије су оне стратегије које не захтевају улагање значајних 
новчаних средстава, него у први план стављају креативност. То су 
неконвенционалне стратегије, оне изазивају емоције и зато дуже остају у 
сећању од онога што је урађено конвенционалним стратегијама.  

Маркетинг парадигма за трећи миленијум

Тржишне промене захтевају стално прилагођавање маркетиншких ак-
тивности и стално изналажење ефикаснијих маркетиншких алата. Сама 
маркетинг парадигма се мора мењати у складу са тржишним захтевима и 
променама, како на глобалном тако и на регионалном и локалном нивоу.

Achrol и Kotler20 постављају нову маркетинг парадигму прилагођену 
трећем миленијуму и тако је називају, вероватно желећи да истакну како 
значај, тако и обухватност самих промена у домену маркетинга, те да на-
гласе да није реч о ситним изменама које захтева прилагођавање на услове 
пословања, него да је реч о крупним, коренитим променама у маркетинг 
активностима као активностима које су од стратешког значаја за све тр-
жишне учеснике. Нову маркетиншку парадигму Achrol и Kotler описују 
базирајући се на оквир од три значајне области које утичу на настајање 
промена у области маркетинга, а то су следеће области21:

•	 искуства потрошње,
•	 маркетинг мреже,
•	 одрживи развој.

У наставку рада биће представљене кључне претпоставке које дефи-
нишу текућу, тренутну маркетинг парадигму и маркетинг парадигму која 
је у настајању, ради бољег увида и поређења обе наведене маркетинг пара-
дигме.

Кључне претпоставке тренутне (прихваћене) маркетинг парадигме22:

19 Zimmerer T., Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Prentice 
Hall, London, 2005., стр. 17. 

20 Achrol, S. R., Kotler, Ph., Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium, 
Journal of the Academy of Marketing Science/ January 1 2012, 40:35–52.Ибид, стр 36.

21 Ибид,.36.
22 Ибид. 36.
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•	 задовољство потрошача;
•	 когнитивна психологија понашања;
•	 производи као „пружене услуге“;
•	 производња широких размера од стране уговорних произвођача 

(прва фаза мрежа), рана друга фаза иновационе мреже;
•	 доминантне технологије: дигитализација и компјутерски контро-

лисани системи;
•	 менаџмент као унутрашња координација финансија, маркетинга, 

производње, И&Р и особља у фирми;
•	 језгро компетентности: индивидуални ресурси, уобичајене техно-

логије;
•	 менаџмент приоритети: раст, животна вредност потрошача, 

таргетирање средње и више класе тржишта високих вредности; 
•	 двовалентни елемент као јединица анализе; теорије хијерархијске 

контроле, моћи и зависности; рани маркетинг односа, друштвене 
норме понашања;

•	 корпоративна друштвена одговорност (реактивна, адаптивна);
•	 јавна политика: laissez-faire капитализам.

Кључне претпоставке маркетинг парадигме која је у процесу 
настајања23:

•	 потрошачке сензације и креирање смисла;
•	 неурофизиологија потрошачког понашања и чулна искуства;
•	 производи и услуге као чулна искуства;
•	 мали обим дистрибуиране произвођачко-потрошачке мреже; про-

изводи изграђени атом-по-атом; потрошачки допринос креирању и 
производњи (трећа фаза мрежа);

•	 доминантне технологије: биотехнологија, нанотехнологија;
•	 менаџмент као брига о потрошачу и развој мреже-интерорганиза-

циона координација финансија, иновација и произвоње;
•	 језгро компетентности: фокус фирме-маркетинг; мрежа- међусобна 

солидарност, синергија и узајамност;
•	 менаџмент приоритети: одрживи маркетинг (укључујући демар-

кетинг, контра-маркетинг), раст на средње нижим и тржиштима 

23 Ибид. 36.
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у подножју, бази економске пирамиде (BOP тржишта – base-of-the-
-pyramid markets);

•	 мulti-level мреже као јединица анализе; bottom-up мреже; релацио-
ни менаџмент економских и еколошких „узајамности“; друштвени 
ангажман (проактивно);

•	 проактивне корпоративне стратегије у екологији и развоју;
•	 јавна политика: регулисани капитализам (уграђена регулација, 

саморегулација);савесни капитализам, свесни капитализам, со-
цијални капитализам.

Маркетинг парадигма за трећи миленијум захтева примену неких но-
вих теорија, али исто тако у неким својим деловима наглашава потребу за 
применом теорија које су се већ примењивале, али се нису примењивале у 
потпуности и доследно, и које ће на тај начин тек у настајућој маркетинг 
парадигми остварити свој пуни потенцијал.

Овакав, нови маркетиншки хоризонт пред менаџере ће поставити сле-
деће захтеве24:

•	 потребно је да менаџери схвате природу и теорију мрежне органи-
зације;

•	 нова потрошачка филозофија бриге о потрошачу;
• раст није лек у новом маркетингу;
• нови маркетинг ће захтевати нови обрачун трошкова-природа 

кошта ;
• свеукупно одлучивање постаће још компликованије због 

озбиљних неопипљивих против-услуга. (последице NBIC25 ре-
волуције).

24 Ибид, 51, 52.
25 Пре неколико година Национални научни фонд САД, под чијим се покровитељством 

обавља највећи део научних истраживања у Америци, објавио је извештај у ком се 
прогнозира развој науке у наредних пет деценија. Извештај је обелодањен под називом 
NBIC, или на руском – НБИК. „N“ – то су нанотехнологије, „B“ су биотехнологије, „I“ 
су  информатичке технологије и, најзад, „C“ („К“) когнитивне технологије. – Извор: 
www.geopolitika.rs / Константинов A., Тарасјевич Г.: «КОГНИТИВНИ»: упамтите тај 
појам, март 2011.
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ЗАКЉУЧАК 

Предузетнички одговор на тржишне услове мора бити проактиван и 
ефикасан, те као такав треба да обезбеди тржишно одрживо пословање. 
Успостављање ефикасног дигиталног маркетинга може бити успешни пре-
дузетнички одговор на такве тржишне услове, јер не само да реагује на но-
вонастале тржишне услове, него целокупно пословање смешта у концепт 
електронског доба тиме обезбеђујући проактиван приступ.

Практична пословна примена дигиталног маркетинга отвара многе 
могућности тржишним актерима и чини њихово пословање ефикаснијим 
и самим тим и успешнијим. Карактеристике, према Achrol и Kotler које су 
већ истакнуте у раду, а које доводе до промене маркетинг парадигме су 
потрошачка искуства, маркетинг мреже, одрживи развој. Потрошачка ис-
куства су једна од истакнутих карактеристика, јер потрошачи производе 
и услуге доживљавају путем својих чула, а то због доба информационих 
технологија, дигитализације и виртуалних медија има истакнут значај, јер 
су проширене могућности и повећана сама јачина утицаја чулног искуства 
на ниво постигнутог задовољства потрошача. Због свега наведеног захтева 
се укључивање неурофизиологије као науке у сам маркетинг, те у складу 
са тим развијање нових теорија и практичних алата, што управо дигитал-
ни маркетинг омогућава. Маркетиншке мреже које укључују и чврсто, али  
и брзо повезују потрошаче, иновације, произвођаче, захтевајући при том 
мрежну организацију посла су све примењивије и неопходније у савреме-
ним условима пословања, а управо и то је основна предност и развојна 
шанса имплементације дигиталног маркетинга. Концепт одрживог развоја 
као једини дугорочни пословни концепт захтева успостављање концепта 
одрживог потрошачког друштва и на тај начин прилагођавања потрошач-
ког друштва одрживом развоју на глобалном, регионалном и локалном 
нивоу, што такође треба да буде и део дигиталне маркетинг стратегије. 
Све у свему, предузетници морају и мораће да разумеју значај дигиталног 
маркетинга, као и његову адекватну примену у зависности од различитих 
тржишних и технолошких услова.

Развој предузетништва захтева од тржишних актера успостављање 
нових правила тржишног понашања и пословања у свим областима. Ди-
гитални маркетинг, имајући у виду електронско доба и све већу приме-
ну савремених информационих технологија у пословању и комуникацији 
уопште, као и евидентно повећање ефикасности пословања употребом 
истог, мора бити императив сваком предузетнику који озбиљно ради на 
постизању одрживог тржишног успеха.
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SUMMARY 
DIGITAL MARKETING IN FUNCTION OF THE  

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Modern technologies have led to many changes in the market and in the 
way of life. On the development of entrepreneurship the electronic age, with all 
its rules of behavior and market practice, which it imposes, also has the great 
impact. Marketing, as an indispensable business concept and orientation of the 
contemporary market, also, must be adapted to the business and developed in 
accordance with new market conditions which are dynamic and tend to constant 
change. There are several theories about what will happen in the future in the field 
of electronic marketing. However, the question is what today’s entrepreneurial 
companies in the market conditions of development of private sector, can do to 
ensure a successful business in the new electronic age and thus give proactive 
response to the new market conditions. 

Key words: digital marketing, entrepreneurship, the electronic age, 
entrepreneurial response, efective business
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RESUME

The development entrepreneurship imposes a need and obligation to all 
market players to adopt a new rules of behavior. One of the most successful 
entrepreneurial response to the new conditions of business can certainly be the 
establishment of an effective electronic marketing. It would also have to aim to 
adjust to the new ways of doing business, including electronic business, as well 
as establishing a better flow of information that are of strategic importance for 
business, and refer to the company’s market environment and their purposeful 
use.

The practical business application of electronic marketing opens many 
opportunities to market players and make their business more efficient and 



78

Д. ГрГар, Б. раДновић ДиГиТаЛни МарКЕТинГ У ФУнКЦиЈи...

therefore more successful. Establishment of effective marketing, its way, tools 
and strategies, depends on the entrepreneurial company, its size and power, 
the market situation and the market share of that entrepreneurial company. In 
order to establish effective electronic marketing is necessary to have knowledge 
about marketing of electronic era with all the essential features, as well as the 
way of establishing effective marketing.Entrepreneurial response to market 
conditions caused by the development which has to be proactive and efficient, 
and as such should provide a sustainable market business. Establishing an 
effective electronic marketing can be a successful entrepreneurial response to 
these market conditions, as not only to respond to new market conditions than 
the entire business placed in the concept of electronic age, providing a proactive 
approach. 

The development of entrepreneurship demands from market participants, 
and entrepreneurs, establishing new rules of market behavior and business in 
all areas. Marketing, bearing in mind the electronic age and the increasing use 
of modern information technologies in business and communication in general, 
and the establishment of an efficient marketing in such business conditions 
must be imperative to every entrepreneur who is seriously working to achieve 
sustainable market success.

Овај рад је примљен 04.09.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. 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. 79 -  96

УДК: 339:336

др Иван Т. Миленковић, ванредни професор1

Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица 
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица (доцент)

др Драгана Ј. Миленковић, ванредни професор2

Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица   

EВОЛУЦИЈА ЕВРОТРЖИшТА И 
ЕВРОБАНКАРСТВА

САЖЕТАК: Евротржиште је једна од најзначајнијих 
новина у другој половини XX века из које се развило 
евробанкарство као значајна модификација дотадашњег 
банкарства. Огроман раст евротржишта узроковао је извесне 
проблеме националним монетарним властима, као и претње 
по међународну финансијску стабилност, али је у многоме и 
допринео расту међународне трговине, транснационалних 
корпорација и неких националних привреда. Евробанкарство 
је један од специфичних облика међународног банкарства. 
Банкарство у пореским рајевима има сличне елементе као 
и евробанкарство, али и једну важну специфичност која 
га разликује од њега. Она је у мотивацији међународних 
банака да отварају своје организационе јединице која се 
огледа у избегавању пореза, односно потрагу за много мањим 
пореским оптерећењем. Евробанкарство нема ту мотивацију 
и некако се појавило пре око пола века као израз времена, 
услова и специфичности у историјском развоју међународног 
банкарства. Рад се састоји од четири поглавља. У првом, 
уводном поглављу ближе одређујемо предмет разматрања 
тако што дефинишемо појмове евродевиза, евротржишта 
и евробанкарства. У другом поглављу пратимо развој 

1 imilenkovic@ef.uns.ac.rs
2 dragana.milenkovic@pr.ac.rs
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евротржишта и евробанкарства од његове појаве до данашњих 
дана. У трећем поглављу анализиране су каматне стопе на 
евротржишту, а дат је и опширан приказ инструмената 
евротржишта. У четвртом поглављу размотрена је 
проблематика које су последице појаве и развоја евротржишта 
и евробанкарства. Тиме је дат релативно целовит приказ 
евротржишта и евробанкарства. На самом крају налази се 
закључак са приказаним резултатима истраживања.   

Кључне речи: евротржиште, евробанкарство, евровалуте... 

УВОД – ПОЈМОВНО ОДРЕђЕЊЕ ЕВРОДЕВИЗА, ЕВРОТРЖИшТА 
И ЕВРОБАНКАРСТВА

У другој половини двадесетог века дошло је до експанзије међународних 
трговинских односа и до настанка мултинационалних корпорација које су 
своје пословне активности прошириле ван граница националних економи-
ја. Формирањем таквих економских субјеката који су ради максимизирања 
профита били оријентисани на глобална светска тржишта, јер су им на-
ционална тржишта постала тесна, имало је далекосежне последице на 
светске економске токове, а тиме и на националне банкарске системе. Бан-
карски системи, који су до тада били организовани у уским националним 
оквирима, нису били више у стању да прате нарасле финансијске потребе 
мултинационалних корпорација. Због тога су били принуђени да проме-
не свој дотадашњи начин организације и методе рада, па су из национал-
них оквира прерасли у наднационалне системе. Прерастање банкарских 
институција из националних у наднационалне банкарске системе озна-
чава почетак стварања међународног банкарског система. Три су основна 
фактора која су условила убрзани развој међународног бан карског систе-
ма3:

•	 Брзи развој светске трговине и стварање мулти националних 
корпорација. Како су ови глобални системи пословали ван на-
ционалних граница биле су им потребне банкарске услуге у тим 
земљама. Били су им по требни кредитни аранжмани, услуге 
конвертовања девиза, услуге међународног платног промета, при-
ступ финансијским тржиштима и слично. Наведену лепезу услуга 
национални банкарски системи нису били у стању да у потпуности 
испуне на адекватан начин. Из тих разлога се међународни банкар-

3 Пушара, К., Међународно банкарство, Универзитет за пословни инжењеринг и 
менаџмент, Бања Лука, 2012 , стр. 9-10
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ски систем и развијао паралелно са развојем трговинских и корпо-
ративних односа на светским тржиштима. 

•	 Значајан раст профита који су банке остваривале на основу својих 
активности у области глобалног инвестиционог банкарства, 
пословањем са страним хартијама од вредности и пласирањем 
својих портфеља ван националних граница.

•	 Постојање евродоларског тржишта. Евродолари представљају де-
позите на рачунима у САД који се трансферишу у банке ван САД, 
у Европу, и држе у доларским депозитима, који су у више од 90% 
орочени и више од половине су депозитни цертификати с роком 
доспећа од 30 или више дана. Главни центар евро долара је Лондон, 
и укупан износ евродолара у оптицају је пре нешто више од пет го-
дина износио око 4,4 билиона долара4, што евродоларско тржиште 
чини једним од најважнијих финансијских тржишта у свету.

Комерцијалне банке су доминантни учесници на евротржишту. Оста-
ли учесници су централне банке, институционални инвеститори и у мањој 
мери велике компаније. Евробанкарство се бави пословима доминантно 
краткорочних позајмица у евровалутама, мада се средином осамдесетих 
година XX века као сегмент евротржишта појављују и еврообвезнице и 
евроакције. Дакле, овде разматрамо евробанкарство преко евротржишта, 
које је арена на којој делују евробанке. Евротржиште (или евровалутно тр-
жиште) је настало као краткорочно кредитно тржиште на којем се послови 
обављају уз употребу неке стране валуте (евровалуте) – тако настају евро-
девизе. Касније се на евротржишту развио и сегмент средњорочног кре-
дитирања. Евротржиште је тржиште „новца без држављанства“ које нико 
није желео; које се самостално формирало под утицајем одговарајућих ус-
лова, па се може посматрати као својеврсна девијација међународног мо-
нетарног система, а може се посматрати као један од видова специјалног 
банкарства.

Евродевизе су међубанкарска финансијска потраживања у страној 
новчаној јединици која је трансферисана изван земље њеног порекла. На 
пример, потраживања неке немачке банке према некој британској банци 
у износу од 5 милиона фунти је „обично“ девизно потраживање у „обич-
ним“ фунтама. Али, ако немачка банка транферише ових 5 милиона фунти 
некој швајцарској банци, ради углавном повољније камате или из неких 
других разлога, тада се британска фунта трансформише у еврофунту. Тако 

4 Mishkin, F., Монетарна економија банкарство и финансијска тржишта, Дата Статус, 
Београд, 2006, стр. 254
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настају евродолари, еврофунте итд. Једна девиза добија префикс евро оног 
момента када је набављена од стране банака чија се активност одвија ван 
земље издаваоца девизе и када се употребљава за давање кредита. Да би се 
једна девиза појавила на евротржишту потребно је да се испуне два услова: 
да постоји екстериторијалност у односу на земљу издаваоца, те да постоји 
рачун ван земље чија валута служи као подршка евродевизној трансак-
цији5. Најпотпуније је евродевизе дефинисала базелска BIS банка кроз 
дефиницију евродолара: евродолар је такав долар који је стечен ван САД 
и коришћен директно или индиректно (после конверзије у другу валуту) 
за позајмљивање неком небанкарском клијенту, можда подле једног или 
више редепозита од стране једне банке другој банци.

Иницијални облик евровалутног тржишта сматран је нерегулисанм 
тржиштем, док су национална финансијска тржишта имала третман регу-
лисаних тржишта. Евровалутне трансакције биле су засноване на високом 
степену тајности, пореским олакшицама и компетитивности. И раније и 
данас на евровалутном тржишту учествују комерцијалне банке, централ-
не банке, индустријска и трговинска предузећа, институционални инвес-
титори и богати појединци из целог света, при чему највећу улогу имају 
банке из развијених земаља. Евровалутно тржиште се одликује мултива-
лутном структуром извора средстава, при чему је почетно евродоларско 
учешће смањено, али је још увек највеће. Евровалутно тржиште има ат-
рибут финансијског тржишта на велико (wholesale market), с обзиром да се 
на њему реализују финансијске трансакције велике појединачне вреднос-
ти од стране великих банака, компанија и држава (преко једног милиона 
долара)6.

Називи евровалута, евротржиште, евродевизе нису у потпуности 
оправдани, већ су више израз праксе у почетном периоду развоја евро-
тржишта, када су углавном долари (па отуда евродолари) почели да се 
позајмљују међу европским банкама. Најизразитија карактеристика ев-
ротржишта је велика слобода у трансакцијама услед непотпадања под на-
ционалну регулацију уз одсуство међународне регулације. Атрактивност 
евротржишта настаје услед ниже цене новца (нижа каматна стопа) из ис-
тих разлога. Да би се у потпуности разумело зашто је и како евротржиште 
настало, потребно је рећи нешто више о послератној светској економској 
ситуацији, чиме се бавимо у следећем поглављу.

5 Огњановић, В., Међународно банкарство – основе, структура, функционисање, 
Грифон, Подгорица, 2004, стр. 169-170

6 Крстић, Б., Међународно банкарство, Економски факултет, Ниш, 2001, стр. 77-78
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Евробанкарство је пракса банкарског пословања на евротржишту. 
Евробанке нису банке у традиционалном смислу, јер не подлежу нацио-
налним нити наднационалним регулацијама; пре би се могле назвати не-
банкама. Евробанке дакле не подлежу обавезним резервама, осигурању 
депозита, максималним каматним стопама (то је мера из прошлости и да-
нас је држава не прописује), а не плаћају ни порезе националним властима. 
Уз одсуство свега наведеног није ни чудо да су евробанке много конку-
рентније од „обичних“ банака и то:

•	 и на страни депозита, где с обзиром на то да их инвеститори сма-
трају ризичнијим од америчких банака нуде веће пасивне каматне 
стопе; 

•	 и на страни пласмана, где су у ситуацији да понуде ниже активне 
каматне стопе, јер не подлежу обавезним резервама, па су зато у 
ситуацији да понуде повољније каматне стопе од „обичних“ банака.

Тачније, евробанке нису неке посебне банке, већ су то одељења највећих 
светских банака које послују на евротржишту прихватајући евро-депо-
зите који прелазе милион америчких долара. Као резултат конкурентске 
предности које оне имају услед недостатка регулације – евробанке су у си-
туацији да понуде повољније каматне стопе на те депозите него што су у 
стању да понуде банке које послују на националним тржиштима.

РАЗВОЈ ЕВРОТРЖИшТА И ЕВРОБАНКАРСТВА

Све до пред крај 50-их година XX века постојала је велика тражња 
за америчким доларима („глад за доларима“). Странци који су стицали 
потраживања у доларима журили су са коришћењем тих потраживања да 
би дошли америчке робе – машина и пшенице, топова и млека у праху. 
Временом се ситуација мења. Индустрија земаља Западне Европе, а кас-
није и Јапана, стала је на своје ноге. Валуте ових земаља постале су кон-
вертибилне и почеле су да играју све значајнију улогу у међународним 
плаћањима. На другој страни из више разлога долази до великог одлива 
долара из САД. Јавља се дефицит у америчком платном билансу, значајан је 
извоз капитала, велики су издаци за одржавање војних база у инстранству. 
Тако постепено, уместо глади за доларима, свет постаје засићен америчком 
валутом. Повећавају се доларски фондови у рукама странаца. И уместо да 
се одмах потроше за набавке у САД, ови фондови почињу да се користе за 
позајмице између неамеричких резидената, а послови су се проширили и 
ван Европе. Стари назив евродоларско тржиште није више био адекватан: 
нити је реч само о доларима, нити је тржиште ограничено само на Европу. 
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Одомаћио се назив евродевизно тржиште (или само евротржиште), мада 
ни он није прикладан7. 

Једна од иронија капитализма је чињеница да је евродоларско тржиште, 
једно од најважнијих финансијских тржишта капиталистичких земаља, 
заправо основао СССР. Почетком 1950-их година, у периоду Хладног рата, 
СССР је имао значајну количину капитала у доларима који је био депоно-
ван у америчким банкама. Пошто су се Руси прибојавали да ће америчка 
влада замрзнути та средства у САД, желели су да их пребаце у Европу, где 
би била безбедна од експропријације. Међутим, они су такође желели да 
своје депозите држе у доларима да би их могли користити у међународ-
ним трансакцијама. Решење проблема био је трансфер депозита у европске 
банке, али и њихова деноминација у доларе. Када је то учињено, рођен је 
евродолар8. По другим изворима, евротржиште је још пар година старије и 
кинески је „изум“: још 1949. године Кина је почела да сакрива своје доларс-
ке приходе код руских банака у Европи (филијала руске државне Московс-
ке банке у Паризу – Banque comerciale pour l’Europe du Nord, Paris), стра-
хујући за своја средства код америчких банака услед Корејске кризе, која је 
касније прерасла у рат.

За непуну деценију од оснивања, евротржиште се већ добрано развило. 
Томе су наруку ишле и политичке околности. Године 1956. у јеку Суецке 
кризе Велика Британија замрзла је египатске званичне резерве у својим 
банкама. То је био сигнал многим земљама да повуку своје депозите из 
британских банака и „побегну“ из фунти у доларе, што је иницирало кризу 
фунте. САД, које нису подржавале британску окупацију Суецког канала, 
фактички су блокирале кредите ММФ-а Великој Британији. Велика Брита-
није, да би смањила притисак на фунту увела је забрану финансирања ино-
странства у фунтама, па су оне морале да се преоријентишу на долар и на 
депозитној и на кредитној страни. Тако је већ 1957. године у потпуности за-
живело евротржиште, што је готово коинцидирало са проглашењем већи-
не европских валута конверибилним годину дана касније, што је довело 
до процвата евротржишта. До конвертибилности већег броја европских 
валута евротржиште је углавном чини евродолар, да би му се тада при-
дружили и евромарка, еврофранак итд, касније и евројен. Процењује се да 
данас евродолар чини око 2/3 евротржишта. После Европе, евротржиште 
се шири и на остатак света, па је утолико евротржиште превазиђени на-
зив који је de facto постао архаичан (било је предлога да се ствари назову 

7 Јовановић Гавриловић, П,. Међународно пословно финансирање, Економски 
факултет, Београд, 2010, стр. 247

8 Mishkin, F., 2006, Оп. цит., стр. 255
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правим именом: ксенотржиште, али то није заживело у пракси). Догађања 
шездесетих година XX века која су допринела даљем развоју евротржишта 
везана су за ограничавање извоза капитала из САД да би се смањио аме-
рички спољнотрговински дефицит, који је почео да ескалира. То је само би 
ветар у леђа евродоларима, чији обим циркулације (позајмљивања и да-
вања на зајам) стално расте као алтернатива „правим“ доларима.  

Свој пуни развој евротржиште је доживело средином седамдесетих го-
дина XX века. Тада долази до великих промена изазваних распадом бретон-
вудског система фиксних девизних курсева, што је било непосредно ини-
цирано престанком конвертибилности долара и његовом девалвацијом. 
Некако у исто време долази и до Првог нафтног шока (вишеструког 
повећања цена нафте). Пошто земље извознице нафте тада добијају много 
више долара за свој производ – јавља се феномен тзв. рециклаже петро-
долара – повратка долара на различите начине у земље које су куповале 
нафту. Са друге стране, у земљама увозницама нафте долази до огромне 
потражње за кредитима у чврстим валутама. То је била идеална прилика 
за развој евротржишта, тако да до краја седамдесетих година прошлог века 
количина евродоларских депозита постаје већа од количине доларских де-
позита у САД. Догађања из осамдесетих година XX века углавном су на-
лик догађајима из седамдесетих, уз пораст количине евројена. Почетком 
осамдесетих година прошлог века, тачније 1981. године мења се регулатива 
у САД, тако да је дозвољено оснивање Међународних банкарских установа 
(International Banking Facilities) које се баве прикупљањем доларских депо-
зита америчких нерезидената, чиме се фактички овај нови организациони 
облик банака изузима из система банкарске регулације у САД. Догађања 
са краја XX века и прве деценије XXI века углавном су обележена порастом 
значаја „евроевра“ – заједничка европска валута постаје главни такмац до-
лару, а позајмице у еврима ван евро-зоне добрано надмашују некадашњи 
збир евромарака, еврофранака и осталих бивших валута које су се сједи-
ниле у евру. И поред тога, сматра се да је удео америчке валуте на овом 
тржишту близу 70%, што је приближно општем уделу америчког долара 
у светској економији (и као трансакционе валуте и као валуте за чување 
националних монетарних резерви).

Према новијим проценама, 2010. године укупан обим износио је око 
20 билиона долара. Ако евродоларско тржиште расте по стопи од око 15% 
годишње, то би значило да се његов обим данас приближава износу од 25 
билиона долара. Ово је невероватна стопа раста, ако се има у виду да је нпр. 
1973. године, откада се евротржиште значајније развија, маса евродолар-
ског тржишта износила око 200 милиона долара.
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Развој евротржишта имао је велики утицај на стање у светској привре-
ди. Преко њега је обезбеђена повезаност финансијских тржишта поједи-
них земаља, убрзана је и олакшана циркулација средстава у међународним 
размерама. Евротржиште представља својеврсну трансмисију светске аку-
мулације. Оно је довело до интернационализације не само финансијских 
токова, већ и привредног живота уопште. Евротржиште помаже финанси-
рање платнобилансних неравнотежа тиме што трансферише средства из 
суфицитарних ка дефицитарним земљама. Оно, међутим, не може добро 
да обавља ту функцију, јер банке, наводно, усмеравају средства тамо где се 
њима остварује највећи приход, а не тамо где су та средства најпотребнија. 
Пошто дефицитарне земље често имају слаб кредитни углед, тешко долазе 
до нових кредита на евротржишту. Евротржиште доприноси уравнотежа-
вању биланса плаћања, али остаје потреба да се обезбеди организаована 
међународна сарадња на решавању проблема екстерне неравнотеже. Евро-
тржиште, значи, није довољно. Значајан је допринос евротржишта и раз-
воју међународне трговине9. Последично, велики је значај појаве и развоја 
евротржишта на развој међународног банкарства.

КАМАТНЕ СТОПЕ НА ЕВРОТРЖИшТУ И ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВРОТРЖИшТА

И страним филијалама америчких банака је у интересу да се са оста-
лим неамеричким банкама надмећу на евротржишту. Иначе, центар евро-
тржишта је Лондон. Процењује се да је величина евротржишта крајем прве 
деценије овог века износила око 5.000 милијарди долара, од чега на Лондон 
отпада 2.000 милијарди, на Њујорк око 1.500 милијарди, на Франкфурт око 
1.000 милијарди и остатак од око 500 милијарди – углавном на Кајманска 
острва, Јапан и Швајцарску. 

Разлика између активне и пасивне каматне стопе (маргина) на евро-
тржишту је традиционално веома ниска и износи свега 0,02-0,04%. Док је 
активна каматна стопа на том тржишту релативно добро позната – LIBOR 
(London Interbank Offer Rate) и представља цену по којој банке нуде својим 
првокласним клијентима (такође банкама) доларе, релативно је мање по-
знат назив пасивне каматне стопе – LIBID (London Interbank Bid Rate) по 
којој банке нуде да прихвате доларске депозите других банака. Комер-
цијалним учесницима банке зарачунавају додатну провизију у износу 0,2-
4%, зависно од процене висине кредитног ризика.

9 Јовановић Гавриловић, П. 2010, Оп. цит., стр. 255
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Иако на почетку само краткорочно, касније се на евротржишту раз-
вио и сегмент средњорочног финансирања. Да би изашле у сусрет својим 
клијентима (државама, државним компанијама, транснационалним кор-
порацијама и другим банкама), евробанке су почеле да одобравају и кре-
дите на средњи рок – на пет до седам година. Уместо са фиксном камат-
ном стопом, какви су били краткорочни кредити, средњорочни кредити 
су се одобравали по варијабилној каматној стопи, а основу је чинио шес-
томесечни LIBOR, а нешто ређе и тромесечни и једномесечни LIBOR. Ев-
ротржиште је заправо пионир варијабилне каматне стопе, јер је пре њега 
употребљавана само фиксна каматна стопа. Још једна карактеристика обе-
лежила је евротржише, и то последњих двадесетак година, а то је поме-
рање од непреносивих инструмената попут промисорних нота на прено-
сиве хартије од вредности. 

Евроноте и еврокомерцијалне хартије

Иначе, најранији период у развоју евротржишта су обележили кла-
сични банкарски roll-over (обнављајући) кредити. Код њих се дефинише 
максимални износ кредита („facility“), а онда се одреди и „порција“ од мак-
сималног кредита која се повлачи („draw-down“). Камата се или плаћа на 
крају сваког повлачења средстава, делимично или у пуном износу и онда 
од редовности исплате камате зависи добијање следеће „порције“ и тако до 
искоришћавања целог уговореног износа. Овакви кредити и даље постоје, 
али су се развојем финансијског тржишта развили и еволуирали посеб-
ни финансијски инстурументи на евротржишту, тако да данас у употреби 
постоји следећих пет:

•	 ноте са променљивом каматном стопом (Floating Rate Notes – FRNs), 
које су најчешће коришћени инструмент,

•	 евроноте на средњи рок (Euro Medium Term Notes – MTNs)
•	 евроноте и то:
•	 Note-Issuance Facilities (NIFs) и
•	 Revolving Underwriting Facilities (RUFs), и 
•	 евро-комерцијалне хартије (Euro Commercial Papers) 

Евроноте са варијабилном каматном стопом (Floating Rate Notes) су 
постале популарне са великим тржишним колебањима крајем шездесетих 
и почетком седамдесетих година XX века када је издавање инструмена-
та са фиксном каматном стопом било скопчано са великим тешкоћама. 
Овај вид финансирања био је интересантнији за државе, које су га делом 
користиле за финансирање платнобилансног дефицита, и велике компа-
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није (нарочито банке), док су мањи приватни инвеститори преферирали 
еврообвезнице. Тако се номинална вредност евронота са варијабилном 
каматном стопом усталила на велике номиналне вредности (од 100.000 
до 500.000 долара), како би се минимизирали трансакциони трошкови за 
велике институције. Традиционално кредити на средњи рок су од стране 
банке одобравани на основу промисорне ноте која није била преносива – 
те се није могла продати, тј. била је неликвидна, а само су учешћа могла 
бити продата другој. Ноте са променљивом каматном стопом нису ништа 
друго до инструмент који је еволуирао из промисорних нота. Наиме, после 
кризе дугова 80-их година прошлог века долази до секјуритизације тако 
што се кредити распарчавају у велики број мањих – који постају ноте са 
променљивом каматном стопом – који су онда преносиви. Ноте са про-
менљивом каматном стопом се одликују, дакле, преносивошћу, малом но-
миналном вредношћу и као такве се лакше могу продати комерцијалним 
банкама, а одликује их и кратак-до-средњи рок доспећа, као и камата која 
се исплаћује квартално или полугодишње, а која се исказује као маргина 
на LIBOR. Само ноте са променљивом каматном стопом чине око полови-
не укупног евротржишта. 

Евроноте на средњи рок (Euro Medium Term Notes – MTNs) су облига-
ције респектабилнијих издавалаца које могу бити са фиксном и променљи-
вом каматном стопом. За разлику од евронота са варијабилном каматном 
стопом и обвезница, евроноте на средњи рок гласе на мање деноминације. 
Ове ноте се издају у договору са групом дилерским банакама и онда се 
траже инвеститори до лимита који се одређује на релативно мале изно-
се, око 2 милиона долара. Евроноте на средњи рок „скројене“ су у складу 
са потребама инвеститора. Заправо, инвеститори који би да инвестирају 
у средњорочне хартије од вредности корпорација са добрим пословним 
именом контактирали би са неколико дилера евронота на средњи рок, те 
би онда ноте биле издате специјално за тог инвеститора и што се тиче ус-
лова, каматне стопе и осталих елемената. Због тога се евроноте на средњи 
рок називају још и „оне које одређује инвеститор“ („investor driven“). На 
овај иструмент отпада око 40% укупног евротржишта, те ако се има на уму 
да евроноте са варијабилном каматном стопом покривају половину еврот-
ржишта, то значи да на све остале инструменте отпада укупног свега 10%.

Евроноте на кратак рок (евроноте) чине Note-Issuance Facilities (NIFs) 
и Revolving Underwriting Facilities (RUFs). То су тзв. краткорочне дисконтне 
ноте, познате још и као краткорочне евроноте или само „евроноте“ које се 
издају путем неколико различитих дистрибутивних канала. Као гарант се 
јавља једна банка која потом нуди евроноте по унапред одређеној каматној 
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стопи која је везана ѕа LIBOR. Потом банка нуди евроноте раније пажљиво 
одабраној групи банака које их продају заинтересованим инвеститорима. 
Евронотама се масивно тргује на секундарном финансијском тржишту. Је-
дина разлика између NIF и RUF иструмената је у томе да ли је банка-гарант 
и банка која продаје инструменте – иста банка (NIF) или је реч о различи-
тим банкама (RUF).

Евро-комерцијалне хартије (Euro Commercial Paper) су краткорочне 
харије од вредности – класичне облигационе хартије, добро познате ин-
веститорима из иностранства без обзира на то да ли је реч о страним кор-
порацијама или владама (које се јављају као купци у чак око 2/3 случаје-
ва). Слично евронотама, гласе продају се уз дисконт, али овде не постоји 
гарант. Тренд секјуритизације утицао је да ове хартије временом постану 
ликвидне на евротржишту, али је то утицало да постану и теже за проду-
жетак финансирања јер су у поседу већег броја учесника на тржишту 

Еврообвезнице

Еврообвезнице (eurobonds) су дугорочне хартије од вредности релатив-
но мале номиналне вредности (од 1.000 до 5.000 долара у противвредности 
у националној валути) које издаје привредни субјект из иностранства (та-
кође и обвезнице домаћих субјеката, укључујући и државе, које се продају 
у инстранству). Пошто се продају на тржишту друге земље, то су субјект 
регулације земље у којој се продају и у многоме су налик домаћим обвез-
ницама. Ове обвезнице имају своје надимке –Yankee (америчке обвезнице 
продате у свету), Bulldog (стране обвезнице продате у САД), Matador (стра-
не обвезнице продате у Шпанији), Rembrandt (стране обвезнице продате 
у Холандији), Caravela (стране обвезнице продате у Потругалији),Samurai 
(стране обвезнице продате у Јапану) итд.

За еврообвезнице гарантују конзорцијуми међународних банака и 
продавали их углавном малим инвеститорима у иностранству, најпре у 
Европи, а потом и у осталим деловима света. Суштинска разлика између 
еврообвезница и евродолара је у томе што се инвеститору омогућује да до 
средстава дође директно, без посредовања банака, па тако еврообвезни-
це не зависе од евродепозита у комерцијалним банкама. Тржиште евро-
обвезница развија се средином шездесетих година XX века када су САД 
увеле тзв. interest qualization на стране обвезнице којима се тргује у САД. 
Да би привукле та средства која су се одлила у иностранство САД су неш-
то касније потпуно укинуле, а уместо тога су дозволиле формирање тзв. 
међународних банкарских установа (International Banking Facilities), чија је 
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основна карактеристика да су доларски депозити нерезидената били под 
мањом државном регулацијом.

Типична еврообвезница носила је фиксну камату која је по правилу ис-
плаћивана једном годишње. Еврообвезнице увек гласе на доносиоца, чиме 
се гарантује анонимност купаца (са далекосежним последицама у вези са 
пореским питањима). Услед тога инвеститори у еврообвезнице су спрем-
ни да прихвате ниже приносе него када улажу у еквивалентне домаће 
обвезнице. Постоји још једна разлика између домаћих и еврообвезница: 
еврообвезнице се не нуде широком кругу инвеститора, већ се пласирају 
преко тзв. приватног пласмана – малом броју великих, добро информиса-
них софистицираних инвеститора. Ипак два поменута тржишта повезује 
тржиште валутних свопова.

Према подацима BIS банке иѕ Базела из јуна 2011., укупна маса међуна-
родних  обвезница износи 28,6 билиона америчких долара, од чега свега 
4% (1,2 билиона долара) отпада на тржишта земаља у развоју. На тржишту 
тих земаља стопа раста ових инструмеата је била огромна, да би опала по 
40% у два наврата:  1997-1998. и 2008. године са међународном кризом лик-
видности.

Око половине еџц врообвезница гласи на период 5-10 година, а око 
30% отпада на период 10-30 година. Чак око 75% еврообвезница гласи на 
фиксну каматну стопу, а остатак на флуктуирајућу – LIBOR (са маргином 
0,25-3,0%). Могу бити купонске и бескупонске (zero-coupon). Многе еврооб-
везнице садрже још неке додатне елементе попут конвертибилности, вара-
ната, индексације итд.

Процедура за изавање нове емисије еврообвезница траје између три 
недеље и три месеца и најчешће се састоји из следећих фаза:

1. На самом почетку су иницијалне консултације између издаваоца и 
банке које за резултат имају износ, валуту, очекивану каматну сто-
пу и сл.

2. Ако се тако сагласе – банка постаје тзв. менаџер.

3. Менаџер позива неколико осталих банака да постану тзв. ко-ме-
наџери, чиме се формира тзв. управљачка групација, која даље пре-
говара око каматне стопе која би била прихватљива циљним инвес-
титорима.
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4. Управљачка група и правници сачињавају предлог проспекта и не-
опходне пратеће правне документације.

5. Еврообвезнице по правилу бивају убачене на листинг у Луксембур-
гу или сличној локацији где је листинг јефтинији или где проспект 
није неопходан или постоје друге пореске погодности.

6. Управљачка групација шаље тзв. позив великом броју заинтересо-
ваних субјеката са финансијских тржишта из резличитих земаља 
како би оформили тзв. гарантну групацију која ће дистрибуирати 
еврообвезнице по националним финансијским тржиштима.

7. Чланови гарантне групације обавезују се да ће наручити део емиси-
је еврообвезница по уговореној цени.

8. Успоставља је тзв. продајна групација, која обухвата тзв. менаџере, 
гаране  емисије и остале банке (које се такође труде да продају део 
емисије, али нису у обавези да наруче обвезнице).

9. Тек у овој фази се оглашава понуда еврообвезница.

10. Прелиминарна верзија проспекта („red hearing”) користи се да би 
продајна групација привукла заинтересоване улагаче.

11. Тачни услови емисије еврообвезница остају недефинисани до да-
тума понуде, односно до неколико дана пре ње. У то време се обја-
вљује и проспект. 

12. Тзв. менаџери имају важну улогу у стабилизацији цене и неретко 
интервенишу на тржишту.

13. Две недеље после потписивања, на дан затварања, еврообвезнице 
су у поседу купаца и издавалац добија новац.

После дана затварања еврообвезиницама, нарочито онима великих 
и добро познатих издавалаца, активно се тргује на секундарном финан-
сијском тржишту, а њихова цена (куповна и продајна котира у Лондону и 
осталим финансијским центрима. Принос на еврообвезнице изражава се 
као принос до доспећа, на годишњој основи.
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ПОСЛЕДИЦА РАЗВОЈА ЕВРОТРЖИшТА И ЕВРОБАНКАРСТВА

Банке већ током шездесетих година XX века уводе низ до тада нових 
инстумената тржишта новца попут преносивих депозитних сертификата 
(Negotiable Certificates of Deposit) и комерцијалних хартија, којима им бива 
омогућено да се више задужују брзо у случају потребе (on short notice). 
На тај начин банке полако преоријентишу своје капацитете за креирање 
новца ван онога што је депозитна база под контролом централне банке. 
Најважнији извор био је евровалутно тржиште – мрежа међубанкарских 
тржишта где се врше позајмице у кључним светским валутама, али ван 
својих домицилних земаља. Пошто је у стању да услед одсуства регулатор-
них трошкова понуди конкурентније каматне стопе од домицилних бана-
ка, евротржиште постаје „магнет“ за мутлинационалне компаније, бога-
те појединце и читав низ финансијских институција. Лако закључивање 
међубанкарског трансфера средстава изван граница националних при-
вреда, евробанкарско тржиште одиграло је најважнију ролу у пропасти 
Бретонвудског међународног монетарног система које се десило у серији 
спекулативних напада10:

•	 на прецењени амерички долар (августа 1971. године),
•	 узрокујући дерегулацију девизних курсева (марта 1973. године),
•	 и коначно прихватањем Система федералних резерви и осталих 

централних банака да прихвате дерегулацију каматних стопа (ок-
тобра 1979. године).

Предности и недостаци које је донела појава и развој евровалутног 
тржишта се могу синтетизовати на следећи начин11:

•	 Најважнија предност евротржишта се огледа у томе да је његов раст 
помогао да се значајно ублажи проблем светске неликвидности. То 
је омогућено на тај начин што су обезбеђени извори финансирања 
дефицита платног биланса, омогућени су увозницима и извозни-
цима да добију кредите, обезбеђено је да се задовољи тражња кор-
порација за краткорочним кредитирањем, као и да се обезбеде боље 
могућности за пласман краткорочних средстава. Евротржиште 
је обезбедило и профитабилно тржиште за улагање средстава од 
стране централних банака, а понуда новчаних средстава од стране 
евротжишта је омогућила пословним банакама у појединим земља-
ма да повећају обим домаћег кредитирања Евровалуте су доста 

10 Guttmann, R., Financial Regulation: Why and How?, Institut Veblen pour les reformes 
economiques, 2012, p. 4

11 Cherunilam, F., International Economics, Tata McGraw-Hill, New Delhi, 2008, p. 490.
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доприлнеле економском расту многих земаља, у првом реду Јужне 
Кореје, Бразила, Тајвана и Мексика.

•	 Најважнији недостатак евротржишта тиче се проблема који су се 
јавили у сфери монетарне стабилности услед чињенице да ни јед-
на национална монетарна власт није могла да контролише понуду 
новца који се јављао у све већем обиму по овом каналу.

Различита су мишљења о значају евровалутног тржишта за 
међународну трговину и финансије. По једној групи мишљења сматра се 
да је оно од виталног значаја за међународни монетарни систем. По другој 
групи мишљења развија се теза да је оно непотребно, јер његове функције 
могу вршити и домицилни банкарски системи у којима би пословне банке 
једне земље примале депозите од резидената и нерезидената деноминова-
не у националној валути, док би међународна плаћања реализовале преко 
својих рачуна код коресподентских банака. Разлике у становиштима су ве-
лике и када се анализира улога евровалутног тржишта у мултипликацији 
новца и кредита. Једна група аутора сматра да евровалутно тржише уопште 
не утиче на стварање новчане масе, јер је монетарни мултипликатор једнак 
нули. Други су пак мишљења да је управо монетарни мултипликатор бес-
коначан, јер је стопа обавезне резерве једнака нули, а сви депозити су 
међубанкарски депозити (нема одлива изван банака или је он врло мали), 
па евровалутно тржиште постаје извор огромне количине новца и кредита 
које је тешко контролисати. Стварни значај евровалутног тржишта веро-
ватно се налази негде између ова два екстремна становишта. Евровалутно 
тржиште није сасвим неутрално на стварање новчане масе, посебно долар-
ске, али тај утицај није пресудан на кретање међународне ликвидности. 
Евровалутно тржиште је, пре свега, у функцији подешавања позиције лик-
видности финансијских институција, а мање на подручју стварања нове 
међународне ликвидности. На том разграничењу, уствари, почива и прави 
одговор о значају овог тржишта у међународним финансијама12.

ЗАКЉУЧАК

Евротржиште постоји готово пола века. Настало је као својеврсна 
„грешка” у Бретонвудском међународном монетарном систему, као тр-
жиште које се развило тако што се све већа маса средстава „измигољила” 
националним регулаторима банкарског система, који су некада били вео-
ма активни. Највећи број аутора сматра да је евротжиште управо значајно 

12 Огњановић, В., 2004, Оп.цит., стр. 182
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утицало на пропаст Бретонвудског међународног система, система чија је 
једна од конструкционих грешка (поред америчког спољнотрговинског 
дефицита и осталих нелогичности) и био. Током последњих тридесетак 
година евровалутно тржиште се нарочито развило услед либерализације 
капиталних рачуна у Европи и ван ње, услед тржишног механизма који је 
изместио међународно позајмљивање и давање на зајам изван јурисдик-
ције и утицаја националих монетарних власти.

У раду смо размотрили еволуцију евротржишта и евробанкарства. 
Најпре смо у уводном делу дефинисали појмове евровалуте, евротржишта 
и евробанкарства. Потом смо приказали развој евротржишта и евробан-
карства од настанка па до данас, када достиже обим од готово 25 билиона 
долара. Затим смо приказали како се формирају каматне стопе на евротр-
жишту и детаљно објаснили инструменте евротржишта. На самом крају 
смо указали на последице тако динамичног развоја евротржишта и евро-
банкарства, које је у многоме утицало на међународно банкарство и фи-
нансијска тржишта каква данас познајемо. 

SUMMARY 
EVOLUTION OF EUROMARKET AND EUROCURRENCY 

BANKING

Euromarket is one of the most important new features in the second half 
of XX century that influenced development of Eurocurrency banking, as an 
important modification of banking at that time. Huge increase of euromarket 
influenced certain problems to national monetary authorities, as well as 
threats to international financial stability. At the same time massive increase 
of euromarket contributed significantly to the increase of international trade, 
transnational corporation and some national economies. Eurobanking is one of 
specific forms of international banking. Off-shore banking has similar elements 
as eurobanking, but also one important specificity that makes it different. It is a 
motivation of international banks to open its organizational units abroad in order 
to avoid big taxes, i.e. quest for much lower tax load. Eurobanking has not such 
motivation, and appeared as a achievement of historical moment, conditions of 
that time and specificities of historical development of international banking. 
The paper has four parts. In the first, introductiory part we define subject of 
research by defining terms “eurocurrency”, “euromarket” and “eurocurrency 
market”. In the second part we follow eurocurrency and eurocurrency banking 
development from its appearance to present days. In the third part we analyze 
interest rates on euromarket, as well as gives extensive outlook on euromarket 
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instruments. In the fourth part of the paper we discuss consequences of 
development of euromarket and eurocurrency banking. In such way, we consider 
that we analyzed comprehensive euromarket and eurocurrency banking. At the 
very end we present conclusions with reaserch results. 

Keywords: Euromarket, Eurocurrency banking, Eurocurrency 
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RESUME

Euromarket and eurocurrency banking transformed international market 
and international banking significantly. Avoiding increased banking regulation 
at national levels, banks launched massively eurocurrency activities at the 
international market (euromarket) that skipped national regulation. For that 
reason aforementioned market was more competitive than national markets, 
allowing eurobanks to offer more favorable both active and passive interest 
rates to its clients. Present international political system had been favourable 
for such situation, and as a result – euromarket and Eurocurrency banking 
flourished. At the very beginning euromarket started as a short term market, 
but after initial period more and more instruments were developed such as: 
Floating Rate Notes – FRNs, Euro Medium Term Notes – MTNs, Note-Issuance 
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Facilities – NIFs, Revolving Underwriting Facilities – RUFs, Euro Commercial 
Papers and Eurobonds. Those are extensively discussed in the paper, together 
with consequences of their existence. 

Овај рад је примљен 09.09.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 24.10.2012. године.
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(савременији) облик вршења кривичних дела који карактеришу 
својства велике динамике и посебних форми појавних облика 
и видова испољавања, а то је високотехнолошки криминал. На 
крају овог рада је на конкретној студији случаја размотрена 
употреба алата визуелајзера у детектовању и анализи прања 
новца и на том примеру предложен један од могућих начина 
коришћења.

Кључне речи:  прање новца, визуелајзери, NodeXL, i2 Ana-
lyst’s Notebook, високотехнолошки криминал…

УВОД

Разни облици криминала, као што су: сива економија, прање новца, 
утаја пореза, трговина дрогом, људима, оружјем и други који се веома брзо 
шире и јачају, добијају интернационални карактер. Учесници прања новца 
врше реинвестирање средстава тамо где очекују да неће бити откривено 
његово порекло, не у послове са већим профитом. И управо последице тога 
могу бити смањена монетарна стабилност због неодговарајуће алокације 
средстава, неочекиване промене у потражњи новца, повећане нестабил-
ности девизних курсева, каматних стопа и међународних токова капитала, 
услед чега је тешко спроводити стабилну и ефикасну економску политику.

Истовремено, прање новца може имати потенцијално разорне еко-
номске, политичке и социјалне последице на сваку земљу, као и угрожа-
вање програма реформи и стабилизације, односно опадања репутације 
земље. Да би се зауставиле и спречиле такве појаве у области националних 
и светских финансија, предузимају се одговарајуће мере на превентивном 
и репресивном плану. 

Подразумевана дефиниција новца била би да је он „све оно што је 
општеприхваћено као начин подмиривања трошкова“4. Традиционал-
но се прањем новца сматра чишћење прљавог новца произашлог из не-
законитих активности које су у колективној свести вероватно повезане с 
продајом дроге5.

„Прљави“ новац који циркулише кроз „машину за прање новца“ ства-
ра се криминалним радњама које се обављају далеко од надзора легалних 

4 Љутић, Б. Ж., ”Ревизија. Теорија и пракса” ,Београд, 2002., стр. 15.
5 Ehrenfeld, R., “Evil Money: Encounters Along the Money Trail”,  Harper Collins Publishers, 

New York, 1992., стр.566-571
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органа власти. Свакако, прање новца није нов феномен, јер егзистира па-
ралелно с постојањем црног тржишта, односно сиве економије. „Прљави“ 
новац, у већини случајева, плод је производње и промета дрога, крађе ау-
томобила, проневера, инсајдерске трговине, илегалног промета оружја и 
нуклеарног материјала, дечје порнографије и проституције 

Чињеница је да је прање новца немогуће зауставити. Оно се не може ни 
спречити ни искоренити. Илегалном, прљавом, сивом, нерегуларном, кри-
минализованом новцу немогуће је стати на пут. Тај процес се може дели-
мично контролисати, јер прање новца конвенира банкама, које тобоже не 
могу да наруше тајност улога. То одговара и одређеним државама које на 
томе зарађују, чак и правно ваљано уређене државе део своје финансијске 
полиције не специјализују за праћење и откривање сумњивих и спорних 
трансакција. Такве државе се, у суштини, највише залажу за потпуну фи-
нансијску либерализацију и дерегулацију. А то је фактички први искорак 
у званичну свеопшту амнестију актера и прљања и прања новца у форми 
мондијализације криминализованог новца и глобализације опраних фи-
нансија.

Када је у питању област финансија, криминална активност се данас 
не би могла остварити без коришћења компјутерске технологије, нарочи-
то код дела код којих је услов обрада великог броја информација у крат-
ком периоду. Компјутер се показао као средство којим се могу извршити 
најразноврснија  и најсложенија кривична дела, као што су: пљачке, проне-
вере, финансијске малверзације, шпијунажа, тероризам, као и сви облици 
злоупотреба. 

С обзиром на огромну количину информација у савременим компју-
терским и другим комуникационим мрежама, могућност њихове  злоу-
потребе  и размере које ова врста криминалитета сваким даном све више 
поприма, постаје сасвим извесно да ће се формирањем специјализованих  
јединица државних органа за сузбијање високотехнолошког криминали-
тета и конституисањем специјализованих правосудних органа, ефикас-
ност у откривању, разјашњавању, гоњењу и доказивању овог криминала 
бити значајно увећана, што ће генерално допринети бољој заштити мно-
гих угрожених добара, а што за крајњи резултат има већи осећај сигурно-
сти и поверења у институције и унапређивање амбијента за инвестиције у 
привреди и пословању привредних субјеката.

Сама свест припадника полиције мора бити на вишем степену разу-
мевања  према техничким достигнућима. Образовни профили се морају 
прилагодити новим трендовима  и могућностима  нових софтвера, јер 
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програм  без квалитетног  полицијског службеника који уме и жели да га 
користи не даје никакав допринос.

Циљ овог рада јесте да приближи јавности потребу и могућности  упо-
требе софтверских алата у пре свега оперативној аналитици чијим се мето-
дама и техникама управља криминалистичким истрагама у области прања 
новца, свеобухватно  разматрајући  правни, технолошки и технички ас-
пект и могуће начине примене расположивих различитих врста тих алата.  

Сходно томе, овај рад је подељен на три дела:
•	 У првом делу се говори о правној регулативи, сходно нашим ин-

теграцијама у ЕУ. 
•	 У другом делу рада разматра се технолошки аспект прања новца.  
•	 Последњи, трећи део, тиче се техничког аспекта тј. примене визу-

алајзера  као сврсисходне методе криминалистичке истраге. 

На крају, на конкретном случају прања новца, проституције и кријум-
чарења дроге на југу Србије размотрена је примена два алата-визуелајзе-
ра. У закључку рада, а на основу разматрања са правног, технолошког и 
техничког аспекта и резултата примене на студији случаја даје се један 
предлог начина употребе расположивих алата визуелајзера у откривању и  
анализи прања новца.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ВИСОКОТЕХНОЛОшКОГ КРИМИНАЛА

Правна регулатива компјутерског криминала (Стефановић, 2011) у 
свету датира од друге половине осамдесетих година када је 1973. годи-
не у Шведској донет пропис који познаје кривично правну заштиту од 
компјутерског  криминалитета (Swedish Data Akt, допуњен 1982. год.) у 
којем је у члану 21 предвиђено кривично дело ,,неовлашћени програмски 
приступ“. Од тада па до данас многе земље су измениле своје кривичне за-
коне и донеле низ својих законских прописа у вези са овом материјом.

Опасност од компјутерског криминалитета поспешила је настојање да 
се превазиђу различита ограничења у националним законодавствима која 
доводе у питање делотворност правне заштите, као и да се законодавства 
међусобно што више ускладе што је важна оријентација наше земље, владе 
и демократских институција6.

6 Часопис Пословна политика, јул-август 2003., стр. 19-21
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С обзиром на своју природу, компјутерски криминалитет врло брзо 
након своје појаве добија карактер међународног криминалитета, што за-
хтева и организовање одговарајуће међународне сарадње у циљу његовог 
што успешнијег сузбијања. У том смислу од велике важности је доношење 
међународних аката. Ове активности одвијају се преко Организације ује-
дињених нација, Организације за европску сарадњу и развој (ОЕЦД), Са-
вета Европе, а значајни су и многобројни  акти донети  од стране органа ЕУ.

Уједињене нације

Од аката донетих од стране Организације уједињених нација у овој об-
ласти свакако су најзначајнији Резолуцијa о компјутерском криминалите-
ту из 1990. године и Конвенција ОУН о транснационалном организованом 
криминалитету из 2000. год., (тзв. Палермо конвенција).

Резолуција о компјутерском криминалитету 8. Конгреса ОУН 
(Resolution on Computer rileted Crime odn the 8th  United Nation Congress on 
Crime and Treatment of Offenders) из 1990. године предлаже прихватање 
следећих мера:

1. модернизација права и процедура у смислу обезбеђења да постојећа 
кривична дела и права обухвате адекватно осигурање доказа у суд-
ским споровима и уколико је нужно мењају своја права на одређе-
ни начин;

2. побољшање компјутерске сигурности и предузимања превентив-
них мера заштите, водећи рачуна о проблемима везаним за: заш-
титу приватности, људских права и основних слобода и сваком ре-
гулаторском механизму који се одности на коришћење рачунара;

3. прихватање мера којима ће се људи убедити о нужности заштите од 
компјутерског криминалитета;

4. усвајање мера неопходне обуке свих учесника у процесу кажња-
вања везаног за компјутерски криминалитет, почевши од судија, 
службеника и чланова тела одговорних за заштиту, истрагу и пре-
суђивање починиоцима овог криминала;

5. израда и прихватање сета норми компјутерске етике, при чему се 
очекује потпуна сарадња са заинтересованим организацијама и 
асоцијацијама и обавезно укључивање ових принципа и норми у 
редовно образовање и обуку у информатици и
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6. прихватање политике да жртве компјутерског криминалитета које 
потпадају под Декларацију о основним принципима правде за жрт-
ве  криминала и злоупотреба ОУН-а, буду укључене у реституисање 
и легализацију захтева и мера за њихово охрабрење  у обавешта-
вању (за то предвиђених дела) о претрпљеном нападу.
Конвенција ОУН о транснационалном организованом 

криминалитету (тзв. Палермо конвенција), из 2000. године, коју је 
наша земља ратификовала 2001. године, такође спада у битније акте 
ове организације, а која се између осталог, односи и на компјутерски 
криминалитет и примењује се на спречавање, истрагу и судско гоњење 
тешких кривичних дела и злочина, учињених од стране  организоване 
групе криминалаца, састављене од три или више лица, која делују 
континуирано и споразумно ради прибављања финансијске или 
друге материјалне користи.

ОЕЦД

Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) кроз своје  ак-
тивности на успостављању економске сарадње и на јачању културе безбед-
носне заштите информационих система и мрежа утиче да земље у процесу 
економске транзиције што пре успоставе нивое заштите који се користе 
у развијеним  земљама. Од аката ОЕЦД-а везаних за ову материју вредни 
помена су свакако Студија о међународној примени и хармонизацији кри-
вичног права везаног за проблеме компјутерског криминала и злоупотре-
ба  из 1983. године, Смернице за политику криптографије из 1996. године, а 
2002. године у оквиру утврђених оквира за дигиталну економију донете су 
Смернице за сигурност информационих система и мрежа, као и за јачање 
безбедносне културе.

Као основни циљ Смерница ОЕБС-а за сигурност  информационих 
система и мрежа из 2002. године, прописује се:

1. промовисање културе безбедности међу свим учесницима, као 
средства заштите информационих система и мрежа;

2. подизање свести о ризику по информационе системе и мреже, по-
литици, деловању, мерама и процедури за уклањање ових ризика, 
као и потребе за усвајање и извршавање ових мера;

3. повећање поверења међу учесницима у информационе системе и 
мреже и начин на који  је предвиђено њихово коришћење;
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4. стварање општег оквира препорука које ће помоћи учесницима 
разумевање безбедносних одлука и поштовање етичких вредности 
у развоју и имплементацији доследне политике, праксе, мера и про-
цедуре у заштити информационих система и мрежа;

5. промовисање сарадње и размене информација, као подесних, међу 
свим учесницима у развоју и имплементацији безбедносне полити-
ке, праксе, мера и процедуре;

6. промовисање разматрања безбедности као важног циља међу свим  
учесницима, укључујући развој и имплементацију стандарда.

Европска унија

На сличан начин, у оквиру Европске уније , одлукама Европске коми-
сије, и Савета министара, настоји се деловати на подизању нивоа безбед-
ности информација које се преносе компјутерским мрежама и похрањују 
у компјутерима, као и на усклађивању тзв. материјалног кривичног зако-
нодавства држава чланица. Многобројни, а у исто време и веома значајни 
акти донети су у оквиру Европске уније:

•	 Студија о правним аспектима компјутерског криминала у Инфор-
мационом друштву ( Legal Aspects of Computer-releted Crime in the 
Information Society – COMCRIME study) из 1998. године;

•	 Препоруке о стратегији за нови миленијум у заштити и контроли 
компјутерског криминала из 2000. године;

•	 Исте године је донета и директива о електронском пословању 
(Directive on electronic commerce);

•	 Европски акциони план (Europian Action Plan) из 2000. године, ве-
зан је за активности обезбеђења сигурности мреже и успостављање  
сарадње  земаља чланица и њиховог заједничког приступа 
компјутерском криминалу;

•	 Одлуке Савета министара ЕУ о спречавању дечије порнографије на 
Интернету из 2000. године;

•	 Веома важна Конвенција ЕУ о међусобној помоћи у кривичним 
стварима, донета је такође 2000. год., и њоме се предвиђа не само 
сарадња, већ и усклађивање правних и правосудних система 
земаља чланица, а потом следе:

•	  Предлог правног оквира одлучивања везаног  за нападе на ин-
формационе  системе (Proposal for a Council Framework Decision on 
attacks againsts informational systems) и
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•	 акт Европске комисије који треба да обезбеди сигурније информаци-
оно друштво кроз сигурност информационе структуре и борбе про-
тив  криминала везаног за компјутере, (Creating a Safer Information 
Society by Improving the Security of Information Infrastructures and 
Combating Computer-related Crime) тзв. EC Cybercrime communication 
из 2001. године.

•	 У новије акте Европске уније свакако треба споменути:
•	 Оквире одлука Савета министара  из фебруара 2005. године о на-

падима на информационе системе (Council Framework Decision on 
attacks againsts informational systems). Овај оквир се односи на све 
земље чланице, које имају обавезу да уједначе законодавство у об-
ласти компјутерског криминала, описивањем специфичних врста 
понашања које би требало инкриминисати у појединим законодав-
ствима, а један од најважнијих  аката Европске комисије донет у 
скорије време јесте:

•	 Студија према генералној политици у борби против сајбер крими-
нала (Communication towards a general policy on the fight againists cyber 
crime) из маја 2007. године, где се као основни предмет ове студије 
намећу три врсте обавеза:

 - побољшање и олакшавање координације и сарадње између 
органа гоњења у борби против сајбер криминала, других 
релевантних ауторитета и експерата у Европској унији;

 - развијање координације са земљама чланицама, релевант-
ним организацијама у Европској унији и међународним ор-
ганизацијама, на доследним политичким  оквирима у бор-
би против сајбер криминалитета;

 - подизање свести о штетама и опасностима које потичу од 
сајбер криминалитета.

Европска комисија је основала Форум ЕУ о сајбер криминалу, који је 
повезао многе институције, провајдере, мрежне оператере, групе корисни-
ка, представнике фирми за заштиту података, невладине организације и 
друге заинтересоване учеснике са циљем  повећања међусобног разуме-
вања и сарадње на нивоу ЕУ.
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Савет Европе

Један од најзначајнијих међународних докумената донет у области бор-
бе против компјутерског криминалитета који је од посебног значаја и за 
прописивање ове групе кривичних дела у домаћем законодавству, јесте 
Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу из 2001. го-
дине и Додатни протокол уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу 
који се односи на кажњавање аката расизма и ксенофобије учињених пу-
тем компјутерског система из 2003. године.

Државе чланице Савета Европе усвојиле су у Будимпешти 23.11.2001. 
године Конвенцију о високотехнолошком криминалу ,,убеђени у потребу 
да се као приоритетна спроводи заједничка казнена политика у сврху заш-
тите друштва од високотехнолошког криминала, те признавајући потребу 
сарадње између држава и приватних предузећа у борби против високо-
технолошког криминала и потреби заштите легитимних интереса у ко-
ришћењу и развоју информационе технологије“, како се, између  осталог , 
истиче у уводу ове конвенције.

Конвенција о високотехнолошком криминалу састоји се од три дела, 
при чему први део садржи материјално правне одредбе, други процесно-
правне, а трећи – одредбе којима се регулише међународна сарадња.

Одредбе првог дела обавезују државе чланице на предузимање одго-
варајућих законодавних мера у циљу прописивања кривичних дела која за 
објект заштите имају поверљивост, интегритет и доступност компјутер-
ских података и система, а то су:

•	 ,,недозвољени приступ“ (члан 2 Конвенције), под којим се подразу-
мева бесправно приступање компјутерском систему као целини 
или неком његовом делу, када се учини намерно;

•	 ,,недозвољено пресретање“ (члан 3 Конвенције), које представља уз 
помоћ техничких уређаја и са намером учињено бесправно пресре-
тање преноса компјутерског преноса компјутерских података који 
нису јавне природе, ка компјутерском систему, од њега или унутар 
самог система, у шта спада и електромагнетна емисија из компју-
терских система, којом се преносе такви подаци;

•	 ,,ометање података“ (члан 4 Конвенције) која обухвата бесправно 
оштећење, брисање, кварење, мењање или прикривање компјутер-
ских података уколико се учини са са намером;

•	 ,,ометање система“ (члан 5 Конвенције) које постоји када се 
бесправно  и у већем степену омета функционисање компјутерских 
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система путем уношења, преношења, оштећења, брисања, кварења, 
мењања или прикривања компјутерских податакакада је учињено 
са намером;

•	 ,,злоупотреба уређаја“ (члан 6 Конвенције) које се састоји у про-
изводњи, продаји, набављању ради употребе, увозу, дистрибуцији 
и другим видовима стављања на располагање средстава и опреме 
који су намењени извршењу неког од кривичних дела прописаних 
у чл. 2-5. Објект радње овде такође могу бити и компјутерске ло-
зинке, шифре за приступ или слични подаци  путем којих  се може 
приступити компјутерском систему као целини или неком њего-
вом делу уколико се нека од напред предвиђених радњи извршења 
предузима са намером да буде  употребљена у неком од кривичних 
дела предвиђених у чл. 2-5.

У другом одељку за државе чланице је предвиђено прописивање посе-
бих облика кривичних дела фалсификовања и преваре који постоје, уко-
лико су инкриминисане радње предузете посредством компјутера. Наиме, 
реч је о:

•	 ,,компјутерском фалсификовању“ (члан 7 Конвенције) под којим се 
подразумева уношење, мењање, брисање или прикривање компју-
терских података, без обзира  да ли су ти подаци директно читљиви 
и разумљиви, са циљем да се они сматрају аутентичним и да се са 
њима у том смислу уобичајено поступа и

•	 ,,компјутерској превари“ (члан 8 Конвенције) која обухвата било 
какво уношење, мењање, брисање или прикривање компјутерских 
података или на било какво ометање функционисања компјутер-
ских система са намером прибављања противправне имовинске 
користи за себе или друга лица.

У трећем одељку предвиђено је прописивање посебних облика кри-
вичних дела:

•	 дечију порнографију (члан 9 Конвенције).
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У четвртом одељку кривична дела која се односе на:
•	 кршење ауторских и сродних права (члан 10 Конвенције) који као 

и у претходним случајевима постоје уколико су дата кривична дела 
остварена посредством компјутерског система.

Надаље се у петом одељку:
•	 чланом 11 Конвенције прописује кажњавање за покушај, подстре-

кивање и помагање побројаних кривичних дела компјутерског 
криминалитета;

•	 чланом 12 Конвенције прописана је одговорност правних лица, а
•	 у члану 13 санкције и мере које би требало предузети према учи-

ниоцима.

Државе чланице Савета Европе  и остале државе потписнице Кон-
венције о високотехнолошком криминалу из 2001. године, потписале су у 
Стразбуру 2003. године Додатни протокол уз Конвенцију о високотехно-
лошком криминалу који се односи на кажњавање аката расизма и ксено-
фобије учињених путем компјутерских система. У том смислу је појединим 
одредбама протокола предвиђено да државе потписнице у националним 
законодавствима инкриминишу следећа понашања: ширење расистичког 
и ксенофобичног материјала посредством компјутерских система; раси-
стички и ксенофобично мотивисану претњу упућену посредством компју-
терских система; увреду мотивисану расизмом и ксенофобијом остваре-
ну посредством компјутерских система и оспоравање и минимизацију у 
већој мери или одобравање геноцида или другог кривичног дела против 
човечности.

Даљи правци развоја правне регулативе 

Наша земља је Конвенцију о високотехнолошком криминалу као и до-
датни протокол уз Конвенцију потписала 2005. године, а до тог момента 
Конвенцију и Додатни протокол је већ потписало 38 чланица Савета Евро-
пе, а поред њих и Јапан, САД, Канада, Аустралија и Јужна Африка.

Будући да превентивне мере (општег и специјалног карактера)  често 
нису довољне нити једине мере којима се друштво супротставља нараслим 
и набујалим облицима злоупотребе7 компјутера у различите сврхе, то је ло-
гично да сва савремена  кривична законодавства у систему инкриминација 

7 Петровић, Р. Слободан, Компјутерски криминал, Београд, 2001., стр.153.
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познају једно или више компјутерских кривичних дела за које су прописа-
не различите врсте и мере кривичних санкција.

Компјутерски криминал, због свог специфичног карактера, вели-
ке друштвене опасности и високе стопе раста, у све већој мери постаје 
озбиљан друштвени проблем, и то не само у националним већ и у међуна-
родним размерама. У том смислу систем заштите мора имати двоструку 
функцију: одвраћање од злоупотребе рачунара и стварање услова за брзо 
откривање и доказивање у случајевима када је злоупотреба извршена.

Имајући у виду сву сложеност спречавања, откривања, разјашњавања 
и доказивања компјутерског криминала, у борби против овог феномена 
на располагању су, генерално гледајући, три типа механизама који могу 
помоћи да се успешно одговори на ове изазове: алати за заштиту, етика и 
закони. Ови механизми имају превентивни и репресивни карактер, при 
чему би се у њиховој примени изразита предност морала дати превентив-
ним у односу на репресивне мере.

Основне мере заштите информатичких система односе се на: 1) зашти-
ту уређаја и материјалних средстава; 2) заштиту електронских веза у ок-
виру система – његове садржинске компоненте која се превентивно огледа 
у примени одређених компјутерских програма и меморисању одређених 
(унетих) информација.

На једном ширем превентивном плану, неопходно је да у друштву за-
живи свест да компјутери, као и већина других технолошких достигнућа, 
могу да осим своје корисне функције послуже и као ефикасно средство у 
рукама вештих криминалаца. Неопходно је и да сва службена лица која се 
баве сузбијањем компјутерског криминала, стекну основна информатич-
ка знања као предуслов његовом ефикасном супротстављању. Осим тога, 
нужно је развијати свест да се овом опасном виду криминала који пре-
ма свим показатељима представља и деликвенцију будућности, друштво 
може на ваљан начин супротставити само благовременим улагањем у 
стварање високообразованих кадрова, компетентних за борбу  против 
изузетно вештих, лукавих и интелигентних  учинилаца, као што су то 
компјутерски деликвенти. Поред тога, у конкретном деловању у сузбијању 
компјутерског криминалитета, мора се увек остварити и тимски приступ, 
уз ослањање  на помоћ компјутерских стручњака (Петровић, 2001; Ранђе-
ловић,2010; Ранђеловић, 2011).

Може се закључити да је неопходно да се сузбијање и превенција висо-
котехнолошког криминала одвија упоредо на четири нивоа:
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1. међународном – кроз сарадњу са страним државама ради што ефи-
касније примене низа конвенција и међународних стандарда у овој 
области, као и олакшаној сарадњи по питању правне помоћи, ек-
страдиције и решавања  низа других питања правне и практичне 
природе;

2. институционалном – кроз адекватну примену материјалних и про-
цесних одредби кривичног права, као и Закона о организацији и 
надлежности  државних органа у борби  против  високотехнолош-
ког криминалитета;

3. кадровском – кроз специјализацију свих службених актера супро-
тстављања криминалитету, при чему је свако потребно формирање  
посебног одељења унутар полиције, као специјализоване службе  у 
оквиру органа  унутрашњих послова и

4. корисничком – преко развијања основних правила понашања (ком-
пјутерске културе) за сва лица која употребљавају рачунаре (наро-
чито када су они повезани у глобалне информатичке мреже).

ТЕХНОЛОшКИ АСПЕКТ ПРАЊА НОВЦА 

Разни облици криминала, као што су: сива економија, прање новца, 
утаја пореза, трговина дрогом, људима, оружјем и други, који се веома брзо 
шире и јачају, добијају интернационални карактер. Учесници прања новца 
врше реинвестирање средстава тамо где очекују да неће бити откривено 
његово порекло, не у послове са већим профитом. И управо последице тога 
могу бити смањена монетарна стабилност због неодговарајуће алокације 
средстава, неочекиване промене у потражњи новца, повећане нестабил-
ности девизних курсева, каматних стопа и међународних токова капитала, 
услед чега је тешко спроводити стабилну и ефикасну економску политику, 
а да би се зауставиле и спречиле такве појаве у области националних и 
светских финансија, предузимају се одговарајуће мере на превентивном и 
репресивном плану8. 

По дефиницији, прање новца је скривена активност (Бошковић, 2001; 
Гиунио,1998; Циндори, 2007). „ Прљави“ новац који циркулише кроз „ ма-
шину за прање новца“ ствара се криминалним радњама које се обављају 
далеко од надзора легалних органа власти. Свакако, прање новца није нов 

8 Giunio, M.,Meрe зa спречавање прање новца, Београд,  1998.– чланак
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феномен, јер егзистира паралелно с постојањем црног тржишта, односно 
сиве економије. „Прљави“ новац, у већини случајева, плод је производње 
и промета дрога, крађе аутомобила, проневера, инсајдерске трговине, 
илегалног промета оружја и нуклеарног материјала, дечје порнографије и 
проституције.

На пример, нека истраживања показала су да „прање“ новца полази 
од технике прикривања правог порекла новца и власништва средства 
плаћања, преко технике легалног долажења у посед новца после обављеног 
„прања“ новца, до технике промене облика средстава и ослобађања од ве-
лике количине новца, која је стечена криминалом (Стефановић,2011.). Ова 
техника „ прања“ новца садржи три етапе: 

(1) етапа пласмана, 
(2) етапа „пресвлачења“ и 
(3) етапа интеграције.

У етапи „пресвлачења“ одвија се најзначајнија операција „прања“ нов-
ца, у којој се фактички врши „прерушавање“ порекла, односно „заметање 
трагова“ власништва средстава. У тој етапи се користе тзв. оквирне компа-
није, које поседују легална средства и пословни легитимитет. Најпогодније 
су за то оф-шор рачуни инвестиционих или пензионих фондова. Шаљу 
се, затим, налози за трансфер да би се средства у потпуности уклопила 
у међонародни систем плаћања. Коначно, врши се (успешно и легално) 
препродаја или робе или хартија од вредности.

Прање новца из сиве економије је изум америчких транснационалних 
компанија које су, бежећи од високих пореза и државне контроле, измис-
лиле оф-шор државе, пореске рајеве на свету, у којима се порез плаћао мак-
симално до 4,23 одсто. Ти порески рајеви углавном су отварани на егзотич-
ним острвима да би турбо менаџери могли без проблема да узму милијарде 
долара опљачканог новца и да се на миру одморе и окупају.

На основу списка земаља које су означене као порески рај, по „улагањи-
ма“ предњаче Уједињени Арапски Емирати, Монголија, Северна Кореја, 
Девичанска острва, Сејшелска острва, Лихтенштајн, Гибралтар и Мар-
шалска острва. Високо се котирају и острво Ниуе, острва Белизе, Вануа-
ту, Свалбард и Јан Мајен острва, Конго, Бахами, Обала Слоноваче, Либан, 
а поред других помиње се и Монако. Кајманска острва, за која многи и 
не знају где се налазе, постала су пети светски финансијски центар после 
Њујорка, Лондона, Токија и Франкфурта, управо спровођењем великих 
операција прања криминогеног новца пристиглог у локалне банке из свих 
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крајева света. У Џорџтауну, престоници Кајмана, у неким тренуцима бан-
ке и осигуравајуће компаније „седеле“ су на имовини од око 700 милијар-
ди долара. На Кајманским острвима, са само 40.000 становника, има око 
34.000 регистрованих компанија и преко 600 банака.

Процењује се да „опрани новац“ данас чини од два до седам одсто 
укупне светске производње, а процена Међународног монетарног фонда је 
да сада „бруто криминални производ“ у свету премашује 1.000 милијарди 
долара годишње.

Прање новца у Сједињеним Америчким Државама, и уопште гледајући 
шире међународно, чини кључ проблема. Од милијарди долара који се 
потроше на куповину кокаина, 91одсто остаје у Америци. Он се депонује 
у амерички и канадски банковни систем. Трговина дрогом помаже 
акумулирању чврстих валута у америчкој и канадској економији. Обим 
прања новца у Америци може се схватити на основу тога што практично 
свака новчаница у оптицају садржи „микроскопски траг“ кокаина. Тра-
гови кокаина на свакој америчкој новчаници означавају интензивну упо-
требу кеша као основног средства плаћања у пословању са дрогом. Cesar 
Gaviria Trujillo, бивши председник Колумбије и бивши генерални секре-
тар Организације америчких држава, је изјавио: „Ако је Колумбија крупна 
риба у трговини дрогом, онда је Америка кит“ и захтевао је од америчке 
владе да се обустави прање новца у самој Америци и да ставе више ресурса 
за обуставу конзумирања опијата у Америци.

За генераторе нове индустрије прања новца важна је и употреба кеша 
у трансакцијама, иако је рефлексија индекса несигурности правно-фи-
нансијске природе. Кеш је постао атрактиван и зато је нагло увећан број 
земаља у којима се трансакције обављају готовином (а не путем кредит-
них и потрошачких картица, чекова, електронског трансфера и сл.). По-
сле вишеструког обртања кеша, власници „опрани“ новац теже да пребаце 
у земљу – државу у којој влада „пластика“, на пример Сједињене Државе, 
због атрактивности платних, кредитних и пластичних картица. Зато се но-
вац пребацује по „сваку цену“ у банку да би се даље трансферисао по свету. 
Међутим, сада се родила и фаза прања новца у којој се користи новац за 
куповину читаве банке или за оснивање нове банке. 

Чињеница је да је прање новца немогуће зауставити. Оно се не може ни 
спречити ни искоренити. Тај процес се може делимично контролисати, јер 
прање новца конвенира банкама, које тобоже не могу да наруше тајност 
улога. То одговара и одређеним државама које на томе зарађују. 
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Последњи ратови који се воде на етничкој и релеигиозној основи у не-
развијеним државама довели су до отварања нових тржишта црног посло-
вања и стицања прљавог новца. Примери за то су илегална продаја оружја 
на Косову, у Авганистану, Ираку, Либији и Сирији, као и продаја људских 
органа у Албанији. 

ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ – ПРИМЕНА ВИЗУЕЛАЈЗЕРА 

С обзиром на чињеницу да је прање новца све већи проблем, како у 
свету тако и код нас, и да се прањем новца жели заварати траг разних ком-
панија и појединаца који се баве незаконитим пословима, потребно је у 
откривању и доказивању оваквих кривичних дела користити одређене 
алате. За превенцију ових дела постоје одређени софтвери (комерцијал-
ни и некомерцијални) – визуалајзери који омогућавају утврђивање односа 
између појединаца, кључних догађаја, фирми, а помоћу њих откривају се и 
информације које недостају у процесу аналитичког разматрања.

Последњих година визуализација је присутна у подручју претраживања 
информација као препознатљива карактеристика семантичког wеба9.     
Постоје  специјализовани претраживачи који визуализирају резултате, 
али они нису предмет разматрања овог рада у коме ћемо ми између мно-
гих алата за визуалну аналитику разматрати два: комерцијални – Analsyst’s 
Notebook (I2) и некомерцијални – Node XL алат.

Познато је  и може се наћи у литератури (Ранђеловић и др.,2011) да са 
становишта цене  и могућности лаке обуке, NodeXL нуди боље могућности, 
јер је бесплатан за коришћење са добром подршком, док са становишта 
могућности  –  I2 Analyst's Notebook нуди много веће могућности али је 
скупљи и тежи за обуку.

Analsyst’s Notebook (I2) 

Analsyst’s Notebook (I2) је врло користан аналитички софтвер који омо-
гућава јасну визуелизацију у криминалистичким или обавештајним ана-
лизама. Овај софтвер омогућава сређивање и приказ информација из раз-
личитих извора, као и њихову организацију на смислен начин, а потом и 
њихову анализу употребом различитих техника.

9 Randjelović, Dragan, Popović, Brankica, Visual analytics tools and theirs application in so-
cial networks analysis, Telfor2011  Proceadings, pp. 1341,Belgrade



113

СТР.  99 -  118

Да би се приказали жељени ентитети и везе између њих, потреб-
но је најпре унети ентитете који могу бити различити, нпр. људи, места, 
догађаји, трансакције новца итд. Изабрани подаци се уносе у радни лист 
који је по стартовању I2 визуалајзера празан. Кључне карактеристике овог 
изузетног софтвера су:

Широк асортиман визуализације и аналитички алати који омогућавају 
брзо идентификовање веза и утврђивање и израду шема у сложеним ску-
повима података. Флексибилно прикупљање података омогућава брз унос 
података, уз динамичне аналитичке процесе. Једноставно приказивање 
комплексних информација помоћу графикона који омогућавају брзо и пре-
цизно информисање, а на основу њега и одлучивање (Раду, 2008). 

NodeXL

NodeXL је повољан, отворен шаблон за Excel 2007 и 2010 који нам 
омогућава да унесемо умрежене податке и видимо графикон мреже, а све у 
Excel прозору. Можемо лако да прилагодимо изглед графикона, зум, обим; 
динамички филтер за темена и ивице, променимо распоред графикона, 
нађемо кластер повезаних чворова и израчунамо метрике графикона. 
NodeXL пружа низ основних анализа мреже и визуализацију функције. 
Овај визуалајзер користи радну свеску која садржи више радних листо-
ва за складиштење свих информација потребних за представљање гра-
фичке мреже. Однос мреже је представљен као „ивица листа“, који сад-
ржи све парове чворова који су повезани у мрежу. Остали листови садрже 
информације о сваком чвору и кластеру.

Ова алатка подржава рад са скромном величином мреже од неколико 
хиљада чворова, мада неки корисници успешно раде са десетинама хиља-
да чворова.

СТУДИЈА СЛУЧАЈА ПРАЊA НОВЦА – ЈУГ СРБИЈЕ

Како би истражили оптималан начин употребе предложена два 
алата Analsyst’s Notebook (I2) и  NodeXL  у анализи прања новца у раду, 
позабавићемо се њиховом употребом на примеру у којем се може видети 
како се ови софтверски алати могу применити за визуелизацију подата-
ка битних за расветљавање једног кривичног дела, у конкретном случају у 
питању је случај прања новца, проституције и кријумчарења дроге на југу 
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Србије. Због расположивог простора  ћемо само једну, прву информацију 
приказати у пуном формату.

Слика1. – Изглед форме за приказ информација у студији случаја  
и почетна од њих 

ПРОЦЕНА   ИЗВОРА

ИЗВОР

ОГЊЕН
234 5066 998

БРОЈ ИНФОРМАЦИЈЕ

ШИФРА С МС/1240/10

Свака информација мора бити 
процењена према извору. 
Процењује је службеник 

користећи шифре A, B, C и X

ДАТУМ ИНФОРМАЦИЈЕ

05.12.2010.

ПРЕДМЕТ Синдикат 
проституције

СЛУЖБЕНИК
Владан

САДРЖАЈ:
Именовани је на одслужењу седмогодишње затворске казне у КПЗ 
Сремска Митровица због оружане пљачке. Недавно је захтевао и 
одобрен му је разговор са службеником Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, који је задужен за контакте са 
осуђеницима. Током разговора  именовани је тврдио да је био вођа 
ланца проституције који се бави пратњом и довођењем проститутки 
у хотелске собе, посетиоцима луксузних хотела на Косову и осталим 
градовима на југу Србије. У разговору је објаснио како је улога 
,,вође“ да осигура да групе проститутки пошаљу правила која им 
организација намеће. Према његовој изјави улоге ,,вођа“ су укинуте, 
тако да је, с обзиром да нема других знања и искустава, почео да се 
бави пљачкањем мањих продавница, а током једне пљачке је ухапшен  
и осуђен. 
Огорчен због односа организације према њему, спреман је дати 
информације о активностима Синдиката. Као противуслугу за 
дате информације захтева повлашћени третман током одслужења  
затворске казне. 
За време разговора нису постигнути никакви договори. Разговори ће 
бити настављени.
ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Процена 
садржаја 
(шифра)

3

ВЕЗЕ
НАДЗОРНИК

САША

Сваки део информације 
(садржаја) мора 

проценити службеник 
који је подноси, 

користећи шифре: 1,2,3 
и 4.

Извор – Ранђеловић, Д. и др.,The use of visualization tools in the prevention of the 
money laundering, Archibald Reiss  Days  Proceadings, КПА Beograd, 2012., стр. 891
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Следе информације које због ефикасности коришћења расположивог 
простора за овај рад аутори неће дати, и могу се наћи у (Ранђеловић, Д. и 
др., 2012), већ ће аутори приказати шеме токова кретања новца по повеза-
ним организацијама осумњичених у разматраном криминалном случају, 
који ћемо назвати „Организација Лука, Скендер и Данило“ по именима 
шефова појединих повезаних криминалних група, респективно за прос-
титуцију, дрогу и прање новца, и то компаративно добијене i2 Analyst’s 
Notebook и NodeXL визуелајзером .

Слика 2.- Карта кретања новца у организацијама –  
приказ у i2 Analyst’s Notebok-y

 

Извор-Аутори

Слика 3.- Карта кретања новца у организацијама – приказ у NodeXL-y

 

Извор-Аутори
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ЗАКЉУЧАК 

На основу разматрања са правног, технолошког и техничког аспек-
та  могуће примене расположивих по основној подели комерцијалних и 
некомерцијалних алата визуелајзера,  и коришћењем познатих  и у раду 
датих података о међусобним предностима и манама два у раду разма-
трана визуелајзера, аутори предлажу као решење за њихово коришћење 
хијерархијску мрежу са алатом I2 Analyst's Notebook-ом у  чворишту 
организације која врши послове детектовања и анализе прања новца и дис-
трибуиране алате NodeXL на мобилним платформама са комуникацијом у 
смислу решавања задатака, чиме се омогућава оптимално коришћење обе 
врсте алата користећи њихове предности. 

SUMMARY 
SOFTwARE TOOLS – TOOLS FOR VISUALIZATION  

AND MONEY LAUNDERING AS A FORM CYBERCRIME

Today, when most of humanity is in the information era of development 
of human society with predominantly present globalization, the necessary 
connection of money laundering as a criminal act and the tools for visualization 
as meaningful methods of criminal investigation is a hot topic of scientific and 
professional considerations and because of that  the topic of the this paper.

When it comes to finance, criminal activity could not be achieved without 
the use of computer technology, especially the part where the condition of 
processing large amounts of information in a short period. The computer proved 
to be a means to make the widest and most complex crimes such as robbery, 
fraud, financial fraud, espionage, terrorism and all forms of abuse.

All this points to a recent (modern) form of committing criminal acts that 
characterize the properties of the dynamics and special forms forms forms and 
manifestations, and to the high-tech crime. On the end of this paper  work on 
a specific case study considered the use of visualization tools  for detection and 
analysis of money laundering and on this example proposed one possibly way of  
its using.

Keywords: money laundering, data visualization tools, NodeXL, i2 
Analyst’s Notebook, high-tech crime
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RESUME

The subject of this research is the study of the connection of money laundering 
as a criminal event and visualization as methods of criminal investigation. Money 
laundering is the process of disguising the illegal origin of money or property 
acquired through crime. Therefore, criminals made a series of transactions with 
the ultimate aim of the money or property is present as legally acquired. The 
money in this process often changes its shape and is transferred from one place 
to another which is why you need to use certain tools and methods to detect all 
illegal acts and thereby reduce the future performance of these crimes. A major 
role in monitoring and combating this type of crime just play visualiyation 
that allow to determine the relationship between individuals, key events, firms, 
companies.
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The goal of this research is reflected in the fact that through a comprehensive 
analysis of the money laundering and legal, technological and technical aspects  
and proper application of existing software solutions in the two groups are not 
the best known commercial tools and determine the best solution in order to 
identify, clarify and prove the offense. So the goal of the research is the optimal 
choice of the method used to track money laundering because the only possibility 
of analyst services dealing with this problem depends on which tool to choose.

Using an experiment i.e. case study and comparative method the authors 
were guided by the aim of answering these questions on the subject of this paper.

Овај рад је примљен 06.09.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. године.
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ХЕЏИНГ (HEDGING) КАО ИНСТРУМЕНТ ЗАшТИТЕ 
ПРИВРЕДНИКА У СРБИЈИ ОД РИЗИКА ПРОМЕНЕ 
ДЕВИЗНОГ КУРСА

САЖЕТАК: Србија је данас земља у поодмаклој 
транзицији и њено тржиште се све више отвара према другим 
тржиштима, што захтева примену инструмената савременог 
финансијског инжењеринга у пословним трансакцијама, ради 
смањења ризика услед непредвидивости тржишта. Смањење 
те врсте ризика постиже се хеџингом. У ту сврху у развијеним 
тржишним привредама употребљавају се финансијски 
деривати. Но како је овај сегмент финансијског тржишта 
у Србији недовољно развијен и тек почиње да се развија, 
српским привредницима на располагању су форвард и своп 
уговори за заштиту од промене валутног ризика и камтних 
стопа. У овом раду истражићемо које могућности за заштиту 
од ризика промене девизног курса пружају форвард (forward) 
уговори који привредницима у Србији стоје на располагању, 
као и у којој мери их домаћи привредни субјекти користе.

Кључне речи: хеџинг, ризик девизног курса, дериватни 
инструменти, Народна банка Србије...
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УВОД

Економије земаља у којима су се централне банке одлучиле за флук-
туирајући девизни курс, подложне су опасности од валутног ризика, због 
раста флуктације вредности домаће валуте. Уколико су промене вреднос-
ти домаће валуте веће, привреда, поготово онај њен део који је орјенти-
сан на плаћања и приходе у страној валути, изложен је ризику великих 
трошкова, који могу резултирати у негативном финансијском резултату. 
Како до тога не би дошло потребно је предузети одређне мере заштите од 
валтног ризика. 

Србија је свакако земља која припада групи напред наведених земља 
и која је у поодмаклој транзицији и која се све више отвара ка другим тр-
жиштима, те њена валута флуктуира у односу на вредност других ино-
страних валута. Сведоци смо често упућених примедби од стране при-
вредника Србије, НБС, због  убрзане континуиране депресијације курса 
динара, због чега они сматрају да остварују високе губитке. Но, морамо ис-
таћи да данас апсолутне заштите привредника у Србији од девизног ризка 
нема, али да на финансијском тржишту Србије данас постоје алати који им 
дају могућности да се потенцијални губици избегну или сведу на најмању 
могућу меру. 

ХЕЏИНГ (HEDGING)

Хеџинг је концепт теорије инвестирања, који се објашњава као 
метода редуције ризика. Редукција ризика остварује се кроз добро 
структуиран хеџинг, тако да се промене цена или неке друге варија-
бле која је у основи хеџинг инструмента, креће у супротном смеру од 
промене цене позиције која се штити. Елементе хеџинг трансакције 
показује наредна слика, кроз ризик промене девизног  курса:
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Слика бр. 1. Елементи хеџинг трансакције кроз ризик промене девизног  
курса

Извор: Аутори

На величину и смер дејства ризика промене девизног курса менаџмент 
компаније не може да утиче, али зато има могућност да управља њиме пу-
тем коришћења хеџинг инструмената у циљу одржавања жељеног нивоа 
тог ризика. У начелу постоје четири категорије тржишних ризка којима 
се може управљати помоћу хеџинга: валутни, каматни, промена цена хар-
тија од вредности и промена цена сировина, матријала и робе. Уколико 
се ризик од којег се желимо заштити реализује, долази до губитка који се 
негативно одражава на пословање компаније.

РИЗИК ПРОМЕНЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА

У овом раду пажњу ћемо усмерити на девизни ризик, који настаје по 
основу промене релативних односа валута које код извозних компанијама 
могу утицати на потраживања од продаје њихових производа на ино тр-
жиштима, због тога што се при наплати потраживања појављују негатив-
не курсне разлике. Но компаније увозници нису поштеђене негативних 
курсних разлика ни приликом увоза робе, т.ј. уколико дође до депресија-
ције домаће валуте у односу на инострану валуту, када се обавезе према 
добављачима повећавају. 

Значи, данас је неизоставна потреба менаџмента компаније да управља 
ризиком промене девизног курса, односно да се од њега заштити како би се 
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контролисала и смањила могућност губитка, односно како би компанија 
могла да опстане на тржишту.3

Данашњи финансијски инжењеринг креирао је широку лепезу 
финансијских инструмената за ефикасан хеџинг. То су различите врсте 
дериватних финансијских инструмената (свопови, фјучерси, опције, 
форварди).4

ОДЛУЧУЈУЋИ ФАКТОРИ ЗА КОРИшЋЕЊЕ ХЕЏИНГА

Многобројне економске студије бавиле су се питањем  зашто се у 
развијеним тржиштима дериватних инструмената, тежи ка коришћењу 
хеџинга. Три главна одговора  дата на ово питање су следећа:

Прво, услед потребе заштите компаније од нестабилности и промењи-
вости  тржишта и макроекономских фактора (валутни курс, инфлација, 
каматне стопе).

Друго, коришћење хеџинг трансакција доприносе повећању вредности 
компаније, што јој омогућава сигурније инвестиционе алтернативе.

Треће, коришћење хеџинга доприноси стабилности у пословним ак-
тивностима компаније са окружењем, што резултира у стабилности њеног 
пословног резултата, који је добар сигнал за потенцијалне инвеститоре. 

Значи, циљ коришћења хеџинга је елиминсање ризика у пословним 
трансакцијама и то путем коришћења дериватних финанасијских инстру-
мената.

Но, морамо истаћи да су хеџинг трансакције само по себи комплексне 
и да са собом носе одређене ризике. Круцијални проблем коришћења де-
риватних финансијских инструмената је пре свега то што они омогућују 
трговање уз полугу. Стога су ови инструменти веома опасни кад се нађу у 
рукама менаџера који немају довољно искуства у њихово коришћењу, јер 
врло лако компанију превуку из зоне добитка у зону губитка. 

3 Brigham F. Eugene, Houston F. Joel, Foundamentals of financial managament, Thomson-
South Western, Mason Ohio- SAD, 2004.

4 Edwin J. Elton, Gruber J. Martin, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 5th 
edition, John Wiley & Sons, SAD, 1995.
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КАКО СЕ ПРИВРЕДНИЦИ У СРБИЈИ ТРЕНУТНО МОГУ 
ЗАшТИТИ ОД ПРОМЕНЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА?

Привредници у Србији данас су изложени ризику промене девизног 
курса. Наиме тренутна монетарна политика Народне банке Србије (у 
даљем тексту НБС), која је усмерена на таргетирање стопе инфлације и 
вођење политике флексибилног девизног курса, који се манифестује у ос-
цилацијама девизног курса, неминовна је потреба да се трансакције које се 
обављају у страним валутама заштите од промена девизног курса. Нарав-
но, да је главни механизам који је привредницима на располагању данас, да 
се заштите од ове врсте ризика хеџинг. Но, иако постоје методе заштите од 
тог ризика у Србији, оне нису довољно искоришћене. Зашто је коришћење 
хеџинга за заштиту од ризка промене девизног курса у Србије недовољно, 
од стране привредника покушаћемо да истражимо у овом раду.

Србија је свакако земља која припада групи напред наведених земља 
и која је у поодмаклој транзицији и која се све више отвара ка другим тр-
жиштима, те њена валута флуктуира у односу на вредност других ино-
страних валута. Сведоци смо често упућених примедби од стране при-
вредника Србије, НБС, због  убрзане континуиране депресијације курса 
динара, због чега они сматрају да остварују високе губитке. Но, морамо ис-
таћи да данас апсолутне заштите привредника у Србији од девизног ризка 
нема, али да на финансијском тржишту Србије данас постоје алати који им 
дају могућности да се потенцијални губитци избегну или сведу на најмању 
могућу меру. 

У развијеним тржишним земљма постоји читав арсенал финансијских 
инструмената за заштиту од разноврсних врста ризика, па и девизног ризи-
ка.5 То су разне врсте финанијских деривата (форварди, фјучерси, опције, 
свопови), чија основна намена је ограничење ризика шпекулативне опе-
рације и предвиђање будућих економских кретања, уз мала финансијска 
улагања. 

Но, нажалост у Србији сегмент тржишта финансијских деривата је тек 
у почетним стадијумима развоја, те је  привредницима за заштиту од ри-
зика девизног курса на располагању терминска купопродаја девиза. Њега 
скоро све банке у Србији нуде као финансијски инструмент за ефикасну 
заштиту од девизног ризика. Нашим привредницима првенствено се пре-
поручује „природни хеџинг“, тј. потпуна усклађеност девизних прили-

5 Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus J.Alan,  Investments, McGraw Hill International Editions, 
6th edition, SAD, 2007
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ва и одлива предузећа. Уколико овакав вид хеџинга није могућ, односно 
кад је део прихода и расхода изражен у различитим валутама, препорука 
привредницима је да са пословним банкама закључе уговор о терминској 
купопродаји девиза (форвард уговор) за дан кад им обавезе доспевају за 
плаћање.

Тако на пример на сајтовима девет банака у Србији од којих осам спада 
у највеће по билансној суми, на дан 30.09.2011.6 истакнута је: понуда инстру-
мената за заштиту од промене девизног курса (форвард уговор), предусло-
ви које банке постављу клијенту при закључивању уговора о купопродаји 
девиза, као и предности тог производа по мишљењу банке, садржане су у 
прегледу који следи:

6 www.nbs.rs/internet -poseta sajta  03.04.2012.
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Табела 1. Упоредни приказ банака78

БАНКА

Инструмент 
за заштиту 
од промене 
девизног 
курса

Предуслови које банка 
поставља клијенту

Предности производа 
које банка истиче

1.
Комерцијална 
банка7

1. Валутни 
форвард –
термиснка 
купопродаја 
девиза

Потписивање оквирног 
уговора  о купопродаји девиза 
на термин;
Одређивање лимита;
Минималан износ трансакције 
је 50.000 €;
Рок уговарања је до шест (6) 
месеци.

Термински  уговор 
омогућава увознику/
извознику да фиксира 
девизни курс који ће 
примењивати  при 
купопродаји девиза. 
Увозник на тај начин 
нпр. приликом 
калкулације  цене 
производа  елиминише 
ризик промене девизног 
курса , док извозник 
омогућава себи тачан 
увид  у износ динарске 
противвредности  коју 
ће остварити по основу 
реализованог посла. 

2. покривена 
терминска 
купопродаја 
девиза (квази 
форвард)

Клијент врши уплату динарске 
противвредности исти дан 
када је трансакција договорена, 
а банка ће купљену валуту 
обезбедити на договорени 
датум у будућности;
Минимални износ трансакције 
је 50.000 €;
Рок уговарања је до 12 месеци.

2.
Raiffeisen 
banka8

1. Валутни 
форвард

Валутни форвард може се 
склапати у свим валутама са 
курсне листе Raiffeisen банке 
за које постоји дефинисан 
куповни и продајни курс;
Минимални износ трансакције 
је 50.000 €;
Рочност трансакције је од три 
(3) дана до шест (6) месеци,
Термински курс у валутној 
форвард трансакцији  зависи 
од спот курса и дифернцијала 
каматних стопа валута које су 
предмет трговине;
На дан доспећа трансакције 
потребно је да клијент  уплати 
противвредност купљене 
валуте, а банка одобрава износ 
купљене валуте клијенту;

Како се  купопродаја 
девиза  врши на унапред 
договорени  дан у 
будућности, клијент 
има могућност да 
до тог дана орочава 
протввредност купљене 
валуте;
Фиксирањем  за 
купопродају девиза у 
будућности се клијент 
штитит од неповољних 
кретања курса;
Клијенти не могу 
да остваре корист 
од потенцијалног  
повољног кретања 
курса;

7 www.kombank.com –posetasajta  03.04.2012.
8 www.raiffeisenbank.rs –posetasajta  03.04.2012.
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2.
Raiffeisen 
banka8

1. Валутни 
форвард

При закључивању форвард 
трансакције неопходно је 
обезбедити лимит, који 
дефинише максималну 
изложеност банке према 
клијенту у валутним форвард 
трансакцијама;
Потписивање оквирног 
уговора за трговање 
производима сектора 
средстава. 

У случају да обавеза 
која служи  као основ 
за куповину девиза 
преко валутне форвард 
трансакције престане 
да важи, клијент је 
и даље у обавези да 
купи девизе преко 
закључене валутне 
форвард трансакције; 
У случају да је измењен 
рок доспећа обавезе  
која служи дао основ 
за купопродају девиза 
преко валутне форвард 
трансакције, није 
могуће променути рок 
доспећа закључене  
валутне форвард 
трансакције.

3.
UniCredit 
bank9

1. Терминска 
купопродаја 
девиза – 
форвард 
уговор

Терминске уговоре може 
да потпише и склопи за све 
слободно конвертабилне 
валуте; 
Најдуже доспеће форварда је 18 
месеци;
Цена се одређује у складу 
са тржишним условима; 
Клијент са банком договара 
износ линије за обављање 
форвард трансакције и 
потписује термински уговор 
за купопродају девиза који 
садржи све детаље трансакције 
(валуте, курс, рочност и датуме 
салдирања).

Предности за увозника  
су елеминисање курсног 
ризика и могућност 
контролисања расхода и 
планирања прихода;
Предности за 
извозника су такође 
елиминисање курсног 
ризика и могућност 
контролисања расхода 
и планирање прихода.  
Продајом девиза 
унапред остварује се 
виши курс од тренутног 
тржишног курса. 

2. Покривена 
терминска 
купопродаја 
девиза 
(покривени 
или квази 
форвард)

Обавља се на исти начин 
као и класичан форвард, са 
разликом што за ову врсту 
трансакције није потребно 
успоствљање лимита (линије 
за форвард), као и што се једна 
страна трансакције  реализује 
на дан трговања; У случају 
куповине евра за динаре цена 
је повољнија, јер се динари 
уплаћују одмах, истог дана, 
док валуту банка обезбеђује на 
договорени датум.  

9 www.unicredtbank.rs – poseta sajtu 03.04.2012.
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4.
ХyпоГроуп 
Алпе Адриа 
банка10

1. Прави 
термински 
(форвард) 
уговор 

Клијент кроз директан контакт 
са сектором средстава договара 
куповини или продају валуте 
са банком на жељени датум;
Клијент и банка су у обавези  
да на договорени дан у 
будућности исплате сопствене 
обавезе по основу договорене 
купопродаје девиза.

2. Квази 
терминси 
(форвард) 
уговор 

Клијент за куповину девиза 
у будућности  даје динарску 
противвредност на дан 
потписивања терминског 
уговора, банка исплаћује 
девизе клијенту на договорени 
дан у будућности;
Банка плаћа клијенту камату 
на дата динарска средства.

5.
Banca Intesa11

1. Валутни 
форвард 
уговор

Клијент са Банком потписује  
оквирни уговор о валутном 
форварду  у којем су детаљно 
описане активности форвард 
трансакције, 
Клијент са банком договара 
износ лимита за номинални 
износ, рок и врсте валута у 
којима би обављао форвард 
трансакције.

10 www.hypo-alpe-adria.rs –poseta sajta 03.04.2012.
11 www.bancaintesa.rs – poseta sajta 03.04.2012.
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5.
Banca Intesa11

2. Покривени 
валутни 
форвард 
уговор

Клијент по повољнијем 
курсу купује  неку од валута 
са курсне листе за динаре, 
при чему уплату динарске 
противредности врши истог 
дана  када је форвард уговорен, 
а купљену валуту добија на 
жељени датум у будућности; 
Најдужа могућа рочност  
извршења овог типа форварда  
није ограничена;
За покривени валутни форвард 
није  потребно потписивање 
оквирног уговора, ни 
договарање о износу лимита. 

3. Парцијални 
форвард

Клијент куповину девиза за 
будућа плаћања  усклађује са 
динамиком својих динарских 
прилива, тј. парцијално 
уплаћује динарске износе  до 
датума извршења форвард 
уговора, када му банка на 
девизни рачун уплаћује 
купљене девизе;
Курс по којем клијент купује 
девизе на жељени датум у 
будућности  налази се између 
валутног и покривеног 
валутног форвард курса и 
зависи од временске динамике 
прарцијалних динарских 
уплата;
Максималан рок доспећа 
парцијалног форвард уговора  
је шест (6) месеци;
За парцијални валутни 
форвард није  потребно 
потписивање оквирног 
уговора; 
Неопходно је да прва динарска 
уплата, буде на датум 
закључивања трансакције  и 
да износи минимун 10% од 
вредности трансакције.

11 www.bancaintesa.rs – poseta sajta 03.04.2012.
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6.
АИК Банка12

1. динарски 
депозит са 
валутном 
клаузулом

Слободна динарска средства 
ороче се на период договорен 
са банком, ради очувања 
вредности динарског депозита 
исказане у страној валути;
При калкулацији динарске 
противвредности депозита са 
валутном клаузулом примењује 
се средњи курс НБС на дан 
уплате/испате;
Камата се обрачунава по 
каматној стопи сагласно 
актима Пословне политике 
банке и утврђује се на дан 
полагања депозита. 

Депонована средства 
задржавају једнаку 
вредност исказану 
у страној валути, уз 
увећање за обрачунату 
камату.

7.
Војвођанска 
банка13

1.Форвард 
трансакције 
(терминска 
купопродаја) 
девиза

Клијент према динамици 
својих будућих плаћања према 
иностранству могу на данашњи 
дан са Војвођансом банком 
договорити курс који ће бити 
примењен на дан кад обавеза 
плаћања доспева;
Клијент који располаже 
динарским износом, а жели 
да се заштити од валутног 
ризика може орочити динарска 
средства применом валутне 
клаузуле.

8.
Eurobank EFG14

1. Девизни 
термински 
уговор

Терминска купопродаја 
девиза по унапред утврђеном 
девизном курсу за одређени 
датум у будућности;
Рок уговарања од једне недеље 
до 12 месеци;
Без трошкова.

Потпуна заштита од 
ризка промене девизног 
курса;
Загарантован девизни 
курс у будућности.

12 www. aikbanka.rs
13 www.voban.co.rs – posetasajta 04.04.2012.
14 www.eurobankefg.rs – posta sajta 04.04.2012.
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9.
NLB Банка15

1. Валутни 
форвард 

Потписује се оквирни уговор;
Услов за закључивање уговора 
је да клијент има отворен 
рачун у банци;
Претпоставка закључивања 
трансакције је постојање  
слободне горње границе 
задужења кијента (кредитни 
лимит), који се успоставља 
после процене бонитета од 
стране сектора ризика;
Клијент мора да има  стварно 
плаћање или наплату у 
другој валути као услов за 
закључивање трансакције, 
с тим да износ трансакције 
и датум доспећа зависе од 
потреба клијента.

Једноставан начин 
заштите од валутног 
ризика.

2. Валутни 
своп

Обавезујући уговор о спот 
куповини (или продаји) 
основне валуте за другу валуту 
и истовременој терминској 
продаји (или куповини) 
основне валуте;
Уобичајено је да су курсеви 
одређени као спот курс 
(за валуту исти дан или 
до два радна дана) за прву 
трансакцију и термински 
курс у зависности од потребе 
клијента за другу трансакцију.

Штити уговорне стране 
од курсног  ризика;
Предузећа могу 
контролисати своју 
изложеност промени 
курса валута; 
Предузећа могу 
управљати својом 
терминском позицијом, 
јер у пословању  
предузећа често долази 
до неподударања 
прилива и одлива 
девиза у будућности;
Управљање 
ликвидношћу 
предузећа у случају 
дефицита домаће 
валуте, предузеће 
може да замени страну 
валуту за домаћу за 
остварење дневне 
ликвидности и после 
одређеног времена 
да купи назад страну 
валуту, како би је 
искористио за плаћање  
у иностранство или 
отплату кредита. 

Извор: Аутори

15 www.nlb.rs – poseta sajta 04.04.2012.
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Као  што видимо банке у Србији нуде форвард уговор са покрићем или 
без покрића. Уговор служи клијентима за заштиту од девизног ризика, док 
за банку може бити значајан извор прихода нарочито, ако банка кроз своју 
пословну политику, као дилер, користи могућност да постави котацију у 
складу са максимумом, који јој омогућава простор за ефикасно деловање 
арбитраже.

Врло једноставан пример хеџинга за извозника да се заштити од про-
мене девизног курса показује следећи пример:

•	 Привредник из Србије извезао је робе у вредности од 2 милиона 
евра са одложним плаћањем од два месеца од дана испоруке,

•	 Услед предвиђања привредника да ће курсу наредна два месеца па-
дати, одлучи да будућу наплату штити терминском продајом евра,

•	 Привредник са банком склапа уговор о валутном форвард за про-
дају 2 милиона еврана тачан дан у будућности (кад је планирана 
наплата од извезене робе). 

Како смо сведоци непредвидивости кретања вредности динара, логич-
на и сигурна опција за избегавање или минимизирање ризика девизног 
курса, која је на располагању нашим привредницима је хеџинг, који нуде 
скоро све банке у Србији. Наиме, хеџинг  пружа могућност утврђивања 
фискне цене по којој се девизе купују или продају на одређени дан у бу-
дућности (термински курс). Термински уговор (или девизни форвард) је 
уговарање куповине или продаје девиза на уговорени дан у будућности по 
унаред уговореном курсу и обавезујући је и за банку и за предузеће, без 
обзира на ниво девизног тржишног курса у тренутнку његовог извршења. 
Термински уговори могу бити са или без покрића, тј. са уплатом динара 
унапред или уплатом динара на тек уговорени датум. Надаље, хеџинг омо-
гућава јасну калкулацију новчаних токова, чиме се смањује неизвесност 
и ризик. Тако су предузетници независни од кретања девизног курса на 
тржишту, јер користе свој девизни курс у неком будућем периоду који су 
дефинисали унапред уговором (форвардом) са својом пословном банком и 
по том основу могу прецизно формирати цену својих производа и калку-
лацију прихода и расхода. Једном речју, овај вид заштите од ризка девизног 
курса им осигурава стабилност у пословању. 
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КОЛИКО ПРИВРЕДНИКА У СРБИЈИ ЗАшТИТА ОД РИЗИКА 
ДЕВИЗНОГ КУРСА ДАНАС КОшТА?

Одговор је врло једноставан, јер је привредник мање изложен ризи-
ку девизног курса од наше заступљене и уобичајене „интуитивне“ методе 
„неће ваљда“.Чињеница је да један део наших привредника склон „коцки“ 
са курсом, што им повремено, као на пример и ових дана може да донесе, 
али и односе добитак. Значи, генерално заштита привредника од промене 
девизног курса, односно управљање ризиком девизног курса кључ је њихо-
вог опстанка на тржишту на којем послују.  

Цена хеџинга у нашим банкама по основу усмених информација до-
бијених од њих,  одређује се по основу разлике у камати на динаре и валуте 
хеџинга. Наиме, ту разлику банке додају на тренутни курс динара и тако 
долазе од индикативног курса за годину дана. Наравно на цену хеџинга 
утицај има и тип хеџинга за који се привредник определи, као и валута која 
је предмет хеџинга. Значи, можемо констатовати да је цена хеџинга усло-
вљена са: текућим девизним курсом, роком уговарања, разликом каматних 
стопа на динаре и девизе и премијом ризика која се разликује од банке 
до банке. Такође је видљиво да банке на својим сајтовима не истичу цену 
хеџинга – терминског валутног уговра, те је привредник тај који те цене 
сазнаје кроз директне контакте са банком и у складу са својом проценом 
опредељује се за најповољнију понуду за термински уговор. Но, нажалост 
морамо истаћи да не постоји јавно доступна база података о котацијама 
нити курсевима оствареним кроз трансакције банака и клијента.

Генерало, у пракси наших банака општа формула за рачуницу цене ва-
лутног форварда била би следећа:

ТК = СК + (((КСв-КСб) x СК x Д)/100 x360))

ТК = Термински курс

СК = Спот курс

КСв = Каматна стопа варијабилне валуте 

КСб = Каматна стопа базне валуте 

Д = Доспеће -  број дана

Домаће пословне банке су и у овом сегменту скупље у односу на окру-
жење. Наши привредници наглашавају да је терминска куповина девизних 
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средстава повољнија у нашем ближем окружењу као на пример у Хрват-
ској, Румунији, Мађарској, услед нижих референтних каматних стопа.

АПЕЛИ НБС ПРИВРЕДНИЦИМА СРБИЈЕ ДА СЕ ОСИГУРАЈУ ОД 
ПРОМЕНЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА

Поред пословних банака и НБС привредницима препоручује ко-
ришћење хеџинга у циљу заштите од девизног ризика. У том циљу НБС 
у континуитету води кампању, која се састоји у предавањима са темати-
ком терминском продајом девиза. Активности Народне банке Србије на 
унапређењу инструмената за заштиту од девизног ризика могуће је групи-
сати у промотивне и едукативне, регулаторне и тржишне. Кроз промотив-
не и едукативне активности НБС организује конференције са привредни-
цима и банкарима, издаје публикације и брошуре о заштити од девизног 
ризика. Такође НБС на свом веб сајту израдила је посебне странице пос-
већене девизном хеџингу и инсталирала калкулатор за рачунање термин-
ског курса динара. Регулаторним активностима НБС настоји да унапреди 
и поједностави законе и прописе који регулишу послове с инструментима 
заштите од девизног ризика. С тим циљем се од почетка децембра 2011. 
године примењује нова одлука о обављању послова с финансијским дери-
ватима, која омогућава слободно девизно плаћање и наплаћивање по ос-
нову послова с испоручивим финансијским дериватима ради заштите од 
ризика промене девизног курса и других тржишних ризика. 

Иако је терминска купопродаја девиза, данас услуга доступна скоро у 
свакој банци у Србији, генерално привредници за њу и даље имају мало 
интересовање. По речима  

ПРИВРЕДНИЦИ У СРБИЈИ НЕДОВОЉНО КОРИСТЕ ХЕЏИНГ

Но и поред усмерења пословних банка и апела Народне банке Србије, 
привредници у Србији хеџинг не користе у довољној мери. Тако на пример 
од  2010. закључно са септембром 2011. године, банке готово да нису забе-
лежиле трансакције терминске куповине девиза од клијената, док је било 
терминске продаје девиза клијентима и то у износу од 795,5 милиона евра 
с роком доспећа дужим од седам дана, што је доказ да се инструменти за 
заштиту од девизног ризика недовољно користе, а што је и НБС истакла у 
Извештају о динаризацији финансијског система Србије.
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Заинтересованост пословног света за терминску купопродају девиза, 
почиње да расте са јачањем курса евра, али у Србији ни у том случају не 
прелази пет одсто. 

Основни разлог за то је, (поготово изражен код малих и средњих пре-
дузећа) пре свега неспремност предузетника да се информише, едукује 
и упусти у нове трансакције. Што значи, да ће коришћење хединга у бу-
дућности на првом месту определити спремност и жеља пословних бана-
ка да упуте своје клијенте у предности и могућности хеџинга и помогну 
им да разумеју правила коришћења овог финансијског инструмента. По 
мишљењу банкара, привредници се тешко одлучују за купопродају девиза 
путем терминског уговора из разлога недовољне едукованости, услед чега 
они уствари поистовећују термиснки курс са прогнозом будућег курса и 
имају бојазан да ће будући курс бити „далек“ од терминског, те да могу 
претрпети губитак. Поред недовољне заинтересовансти српских привред-
ника за ширу употребу хеџинга, једна од препрека за његово коришћење 
је рачуноводствена регулатива и правила код нас, којима до краја нису де-
финисана књижења прилива и одлива по основу хеџинг аранжмана. Ре-
шавање ове препреке је неминовност јер стабилно пословање без сумње 
захтева управљање ризицима. 

Но, надамо се да ће се напори пословних банака и Народне Банке Ср-
бије у изналажењу скромних финансијских алатки за заштиту од девизног 
ризка у оној мери у којој је то потребно нашој економији и банкама, пого-
тово у време садашње финансијке кризе, допринети јачању свести наших 
привредника о употреби хеџинга за заштиту од валутног ризика у циљу 
њиховог стабилнијег пословања, с обзиром да смо сведоци, да данас и мно-
ге јаче валуте  попут евра из дана у дан су изложени све јачим неизвес-
ностима. НБС, такође, очекује активније учешће домаћих предузетника на 
овом сегменту тржишта, како се на домаћем девизном тржишту ликвид-
ност побољшава и како су присутне осцилације курса динара према евру 
у оба смера.

ЗАКЉУЧАК

Инструменти за заштиту од тржишних ризика на развијеним финан-
сијским тржиштима су финансијски деривати (опције, форвард, своп и 
слично). Коришћење ових инструмената у пословним трансакцијама са 
циљем заштите од различитих врста ризика назива се хеџинг. Српско фи-
нансијско тржиште које је пре свега одраз развоја реалног и финансијског 
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сектора Србије, тренутно има два инструмента за заштиту од девизног и 
камтног ризика: форвард и своп уговор, који су уједно и весници развоја 
тржишта финансијских деривата. Нажалост, иако ова два инструмента 
нуде скоро све банке у Србији, заинтересованост привредника за њихово 
коришћење је изузетно мало. Разлози за то су на првом месту недовољ-
на едукованост привредника о предностима које може остварити њихо-
вим коришћењем. Наравно поред овог основног разлога за слабу употребу 
форвард уговора истичемо и нехармонизовану правну и рачуноводствену 
регулативу са европском регулативом. Но са развојем нашег привредног, 
економског амбијента и укључивањем Србије у евро интеграције, надамо 
се да ће интерес наших привредника за коришћење инструмента за заш-
титу од девизног и осталих врста тржишних ризка порасти и да се њихвом 
употребом осгирурати стабилан привредни амбијент, који ће бити при-
маљив и за велике познате европске и светске инвеститоре.     

SUMMARY 
HEDGING AS AN INSTRUMENT OF ENTERPRENEURS 

IN SERBIA FOR RISK PROTECTION OF EXCHANGE 
RATE CHANGES

Serbia is in the late stage of transition, and Serbian market is much more open 
to other markets today than before, which requires application of instruments 
of modern financial engineering in business transactions in order to reduce 
the market risk. Reducing the risk is possible with hedging by use of financial 
derivatives like it is in developed market economies.In Serbia use of financial 
derivatives for reducing market risk is not yet developed, and is in the beginning 
of developement, our companies have the opportumity to use forward and swap 
contracts to hedge interest rate and currency exchange risk. In this paper we 
would reasearch the possibilities for companies in Serbia,  for hedging currency 
risk through forward contracts, and actual use of this contracts by companies.

Key words: hedging, currency exchange risk, derivatives, National Bank of 
Serbia... 
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RESUME

The instruments for reducing market risks at developed financial markets 
are financial derivatives (options, forwards, swaps etc.). The use of these 
instruments to reduce the risk in business transactions is called hedging. In 
Serbian market there are only two instruments in use by Serbian companies 
for reducing currency exchange risk and interest rate risk, forward and swap 
contracts, and this is because Serbian financial market is not yet developed in 
terms of trading with financial derivatives. The banks in Serbia have the offer 
for Serbian companies to use forwards and swaps but Serbian companies, despite 
the risks they have, don’t use them often. The reasons for this limited use of 
hedging are lack of education of managers in Serbian companies in this area and 
also weak compliance of Serbian accounting law with EU laws. In the future, if 
Serbia is to join EU, we expect that our companies would use much more this 
instruments for hedging to establish stable business environment, and that use 
of this instruments would bring more foreign investors to our country.

Овај рад је примљен 29.05.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. године.
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САЖЕТАК: Развијеност финансијског тржишта 
у савременој тржишној привреди представља кључни 
показатељ степена развоја националне привреде. Финансијско 
тржиште се може посматрати с једне стране, као организован 
простор са свим потребним елементима неопходним за 
његово функционисање у смислу прецизно одређеног 
времена, тржишних правила или узанси купопродаје или као 
неорганизован облик купопродаје финансијских средстава, 
са друге стране. Прво схватање финансијког тржишта 
као организованог система приказује одређени простор и 
место на коме се сусрећу понуда и тражња финансијско-
новчаних средстава и где се у зависности од кретања понуде 
и тражње формира каматна стопа ове робе као цене употребе 
ограничених финансијских ресурса. Улога финансијског 
тржишта се састоји у пружању и стварању могућности 
алокације новчаних средстава, односно трансфера од 
финансијски суфицитних економских субјеката, односно 
физичих и правних лица ка финансијски дефицитним 
економским субјектима, односно онима чији је тренутни 
доходак недовољан за финансирање текућих и развојних 
планова из области производње и потрошње. Тако се постиже 
оптималност алокације финансијских средстава, односно 
дела укупних привредних и друштвених ресурса земље у 
целини. 

Кључне речи: тржиште новца, међубанкарска купопродаја 
новца, дневни новац и термински новац, државни записи, 

1 kokanovicdanijel@gmail.com
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федерална средства, споразуми о повратној куповини, 
преносиви депозитни сертификат, комерцијални записи, 
банкарски акцепти,  евродолари ...

УВОД 

Финансијско тржиште се може посматрати с једне стране, као орга-
низован простор са свим потребним елементима неопходним за његово 
функционисање у смислу прецизно одређеног времена, тржишних пра-
вила или узанси купопродаје или као неорганизован облик купопродаје 
финансијских средстава, са друге стране. Уколико је основни циљ при по-
нуди финансијских средстава одржавање ликвидности, онда се рок на који 
се вишак тих средстава нуди своди на кратке временске интервале, што 
у крајњој линији утиче на нижи ниво каматне стопе у односу на период 
у коме би ова средства била на располагању на дужи временски период. 
Дакле, уколико вишак финансијских средстава може бити расположив на 
дужи временски период, онда ће каматна стопа бити на вишем нивоу јер 
се у дужем временском интервалу каматна стопа састоји од чисте камате, 
али и од ризико премије као извесног вида компензације за повишен ниво 
ризика. Ове равномерности постоје само у случају када физичка и прав-
на лица располажу довољним износима финансијских средстава које могу 
понудити другим физичким и правним лицима ради финансирања њихо-
ве производње, промета, опште или инвестиционе потрошње, наравно уз 
извесну каматну стопу и основни услов стабилности националне валуте. 

Управо је зато важно које финансијске инструменте економски субјекти 
имају на располагању, јер оптималним избором утичу на минимизирање 
трошкова свог портфолиа и утичу на раст профита као извора раста и раз-
воја у будућности. Тако се са полазног микроекономског нивоа, постиже 
оптималност алокације финансијских средстава, односно дела укупних 
привредних и друштвених ресурса земље у целини. Овај рад ће се базира-
ти на разним врстама постојећих инструмената једног дела финансијског 
тржишта, односно тржишта новца како би се различитост функција ових 
инструмената могла оптимално користити у финансирању краткорочних 
потреба економских субјеката.
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ПРЕДМЕТ РАДА ТРЖИшТА НОВЦА

Многи аутори из области финансија указују на значај тржишта нов-
ца као интегралног дела финансијског тржишта2. Предмет рада тржишта 
новца је трговина новцем, односно куповина и продаја краткорочних нов-
чаних средстава и хартија од вредности. Новац којим се тргује не може 
никако бити готов новац, домаћи или страни, у касама учесника на тр-
жишту новца, већ само и једино жирални новац и то не укупан новац који 
се налази на жиро рачуну банака већ само вишак на жиро рачуну на та-
чно утврђен дан и сат. Такође, предмет трговине не може бити нови новац 
емитован од стране централне банке, ван монетарних оквира и оптималне 
новчане масе. Такође, предмет трговине не могу бити ни вишкови жирал-
ног новца који су на жиро рачуну субјеката неучесника на тржишту новца.

Предмет трговине на тржишту новца нису све хартије од вредности 
већ само оне које емитује, односно издаје централна банка, или које она 
прогласи хартијама од вредности, тако да у свему предмет тржишта новца 
је: 

1. понуда – продаја вишка жиралног новца од стране једног учесника 
другом који има мањак жиралног новца и продаја хартија од вред-
ности на тржишту новца

2. тражња – куповина вишка жиралног новца од стране учесника који 
имају вишак жиралног новца и тај вишак и нуде, као и куповина 
хартија од вредности.на тржишту новца

На тржишту новца, дакле, власници жиралног новца продају а учес-
ници на тржишту новца који имају мањак жиралног новца купују њихов 
вишак, на једној страни и имаоци слободних новчаних средстава купују, а 
власници хартија од вредности којима су потребна новчана средства про-
дају хартије од вредности, на другој страни. Вишак жиралног новца чини 
понуду, а његова куповина чини тражњу новца на тржишту новца. Вишак 
жиралног новца представља салдо потраживања пословне банке на њеном 
жиро рачуну и то онај салдо који остаје на њеном рачуну након плаћања 
свих  налога и других новчаних трансакција. То значи салдо рачуна по-
словне банке у 13 ч. сваког радног дана до ког се рока могу давати налози 
за прилив и одлив новчаних средстава на том рачуну, у неким земљама то 

2  Живота Ристић „Тржиште новца као кључни део финансијског тржишта представља 
најважнији и најутицајнији механизам у финансијској теорији и пракси, којим се 
остварује  успешно и дуготрајно функционисање стабилног економског монетарног и 
банкарског система сваке тржишне привреде“.
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време је од 12.00 до 12.30 ч. Свој салдо потраживања тј. вишак ликвидних 
средстава пословна банка као власник и овлашћени учесник може, нпр: 

•	 продати другој пословној банци учеснику на тржишту новца по тр-
жишној прихватљивој цени, 

•	 употребити за измиривање своје обавезе према централној банци 
по основу минималне обавезне резерве, али у том случају тај салдо 
не остварује никакве приходе, не мења власника и није директно 
укључен у трансакције новчаног тржишта или,

•	 пословна банка може са овим вишком купити хартије од вредности 
тржишта новца.

Дакле, предмет рада тржишта новца може бити: 
•	 купопродаја салда потраживања на рачунима пословних банака тј. 

међубанкарска купопродаја новчаних вишкова,
•	 купопродаја хартија тржишта новца од стране и између учесника 

на тржишту новца.

Партнери у пословима на тржишту новца су: 
•	 две пословне банке или,
•	 централна банка и једна пословна банка.

Послови на тржишту новца имају за циљ улагање вишка ликвидних 
новчаних средстава ради остваривања прихода, а  да притом та улагања 
имају најмањи могући ризик и највећи могући ликвидитет. Према основ-
ној подели према предмету послова на тржишту новца јасно се издвојила 
разлика између:

МЕђУБАНКАРСКА КУПОПРОДАЈА НОВЦА

Купопродаја салда потраживања, односно вишка новчаних средста-
ва на рачунима пословних банака, као основни посао на тржишту новца, 
чини јединство новчаних трансакција кроз узимање или давање:

•	 Дневног новца(„call money“)
•	 Терминског новца(„time deposits“)

Према овој подели, може се закључити да се и послови на тржишту нов-
ца са потраживањима на рачунима пословних банака могу сврстати на:

•	 послове на тржишту дневног новца(„call money activities“),



143

СТР.  141- 166

•	 послове на тржишту терминског новца(„time deposits activities“).

Термин „дневног новца“ најчешће означава сваки салдо потраживања 
на рачуну, односно сваки вишак ликвидних новчаних средстава која по-
словна банка као овлашћени учесник понуди другом заинтересованом 
учеснику на располагање у различитим роковима:

•	 на рок од једног дана или до сутрадан или на 24 сата од дана када је 
субјекат који има мањак новчаних средстава добио на свом рачуну,

•	 са отказним роком од једног дана, или од 24 часа или са валутом 
сутра.

Дакле, банка учесник која је на тржишту новца узела тзв.новац дана 
или новац на један дан, обавезна је да сутрадан тај новац стави на рапо-
лагање банци од које је примила новац на њен жиро рачун, уколико се 
не договоре да овај пословни аранжман продуже на наредни дан. Такође, 
банка која је на тржишту новца узела новац са отказним роком од једног 
дана, користиће тај новац све до дана отказа плус један радни дан. Отказ 
може захтевати банка давалац новца, као и банка која је новац примила и 
то у свако време до краја радног дана. На тржишту дневног новца тргује 
се осим новцем дана и другим новцем на рок који је у принципу краћи од 
30 дана.

Под „терминским новцем“ подразумева се сваки салдо потраживања 
на жиро рачуну, значи сваки вишак ликвидних новчаних средстава која 
пословна банка као овлашћени учесник понуди другом заинтересованом 
учеснику на различите рокове расположивости:

•	 од једног до три месеца у примеру тржишта новца Немачке или Ја-
пана или

•	 од једног до дванаест месеци у примеру тржишта новца осталих зе-
маља.

Посебан третман и врсту послова на терминском тржишту новца пред-
ставља термински новац преко месечног ултима (враћање први дан или 
неколико дана од почетка новог месеца), као и новац преко годишњег ул-
тима (враћање првих дана јануара месеца), којим новцем се ублажује пре-
напрегнута ликвидност изазвана повећаним новчаним одливом по основу 
обавеза из завршног рачуна – порез, отписи и друге обавезе или пак по-
већава билансна сума односно врши фризирање биланса банке („window 
dressing“). Термински новац, за разлику од дневног новца, који се сматра 
пословно непоузданим и нетрансферабилним у било које друге облике по-
словне активности, представља и показује карактеристике стабилног из-
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вора банкарских средстава и то нарочито онај новац чији су термини три 
или више месеци. Због тога је термински новац већег квалитета и за при-
маоце има значајне предности у односу на дневни новац, између осталог и 
због тога што се његово доспеће унапред зна и његово враћање се унапред 
може припремати и планирати.

Коначно, термински новац може доспевати за враћање на тачно од-
ређени дан, тзв. новац са тачно утврђеном валутом враћања или по истеку 
одређеног отказног рока који не може бити краћи од месец дана нити дужи 
од годину дана тзв. термински новац са отказним роком.

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ НА ТРЖИшТУ НОВЦА

Хартије од вредности на тржишту новца којим се обављају новчане 
трансакције на тржишту новца подразумевају само оне хартије од вред-
ности које су од стране централне банке емитоване, односно издате, као и 
оне које су од ње добиле неку врсту сагласности да су то хартије од вред-
ности тржишта новца и да се са њима може трговати на организованом 
националном тржишту. Дакле, да ли ће нека хартија од вредности на тр-
жишту новца, изузев емисије централне банке, бити сматрана хартијом од 
вредности тржишта новца или не, зависи искључиво од аутономне одлуке 
централне банке, односно спремности централне банке да такву хартију 
од вредности:

•	 прогласи подобном за дисконт и за своје пословне трансакције у 
оквиру политике отвореног и затвореног тржишта или

•	 да  ту хартију од вредности редисконтује не теретећи притом ре-
дисконтни контигент банке чија се хартија од вредности узима у 
редисконт.

Редисконтни контигент је један од инструмената монетарно-кредитне 
политике којим централна банка регулише емисију новца у оптицају. Прак-
тично, ради се о емисији примарног новца на основу дисконтовања комер-
цијалних меница издатих на основу робних трансакција. Меница издата 
од купца продавцу може бити уступљена продавчевој банци у случају када 
ова банка има потребу за готовином тј. жиралним новцем. Овако добијену 
меницу пословна банка може у оквиру дисконтног рока дисконтовати код 
централне банке уколико  постоје одређени услови, а најзначајнији је да 
та пословна банка код централне банке има неискоришћени редисконтни 
контигент. Редисконтни контигент је обим новог, свежег, примарног новца 
који централна банке у оквиру одређеног лимита може да одобри послов-



145

СТР.  141- 166

ној банци са намером повлачења средстава из тог контингента од стране 
пословне банке која је ту меницу редисконтовала код  централне банке.

Ово претходно казано се може навести као аргумент да комерцијалне 
менице које пословна банка дисконтује код централне банке, нису хартије 
од вредности које имају карактер тржишта новца, већ се ради о хартијама 
од вредности којим се тргује на кредитном, односно есконтном тржишту. 
Друга карактеристика хартија од вредности којим се тргује на тржишту 
новца се огледа у исказивању вредности на које гласе хартије од вредности. 
Тако, само мањи број хартија од вредности исказује се по номиналној вред-
ности уз одређену камату, док се највећи део хартија од вредности којима 
се тргује на тржишту новца исказује у једној вредности која већ укључује 
и номиналну вредност и камату заједно. Тако ова друга врста хартија од 
вредности представља типичне дисконтне карактеристичне хартије од 
вредности тржишта новца. Хартије од вредности којима се претежно тр-
гује на тржишту новца, претежно представљају дисконтне хартије од вред-
ности којима се заснивају односи на тржишту новца између:

•	 две пословне банке,
•	 једне пословне банке и централне банке,
•	 државе и пословне банке,
•	 државе и централне банке,
•	 државе и  њених организација.

У развијеним тржишним економијама постоји велики број хартија од 
вредности које се могу поделити у 3 основне групе:

1. Државне хартије од вредности или хартије од вредности посебних 
парадржавних институција као што су: државне обвезнице, држав-
не менице и благајнички записи,

2. Хартије од вредности централне банке као што су благајнички за-
писи – Прве 2 групе су хартије од вредности  јавног сектора,

3. Хартије од вредности фирми и других организација, акцептираних 
од стране за то посебно овлашћених финансијских организација на 
тржишту новца тзв. банкарски акцепти, односно меничне трате и 
приватни дисконтни папири разних врста.
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Према Ф.Мишкину постоје следећи типови инструмената тржишта 
новца:

•	 Државни записи („Тreasury bills“),
•	 Федерална средства („Federal funds“),
•	 Споразуми о повратној куповини („Repo agreements – repo contracts“),
•	 Преносиви депозитни сертификат („Certificate of deposits – CDs“),
•	 Краткорочне дужничке хартије од вредности тј. комерцијални 

записи („Commercial papers“),
•	 Банкарски акцепти („Bankars acceptans“),
•	 Евродолари („Еurodollars “).

ДРЖАВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ И ДРЖАВНИ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИС

Државне обвезнице и државни благајнички запис су најважније хар-
тије од вредности на тржишту новца у развијеним тржишним привреда-
ма. Овим инструментима из реалних извора се финансирају привремени 
буџетски дефицити у распону од 20-30% укупног буџета, али и у обиму 
укупних трансакција ови инструменти заузимају значајну улогу. Државна 
обвезница представља изузетно атрактиван инструмент тржишта новца, 
а због своје сигурности пласмана и профитабилности, овај инструмент је 
врло привлачан за вишемилионске имаоце слободних новчаних средстава, 
односно вишкова. Најчешће је државна обвезница свеприсутна, у портфо-
лијима свих финансијских организација, фирми, физичких лица, односно 
код свих субјеката једне националне економије.

Издавалац државне обвезнице је овлашћени државни орган, у име др-
жаве, на свим нивоима власти:

•	 савезне, републичке, локалне, као и све парадржавне институције,
•	 пошта, железница, саобраћај, авио саобраћај, материјалне резерве 

итд.

Издавањем државних обвезница држава остварује два важна циља:

Као прво прикупља из реалних извора слободна новчана средства од 
суфицитних привредних субјеката националне економије неопходних за 
покривање буџетских дефицита, односно за покриће будуће буџетске пот-
рошње. На другој страни, држава издавањем државних обвезница, смањује 
потребу за задуживањем код централне банке, чиме се отклања потреба за 
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дефицитним финансирањем буџета из примарне емисије, што је најчешћи 
разлог инфлације, односно монетарне и привредне нестабилности. Држав-
на обвезница мора на бланкету садржавати одређене елементе које је чине 
хартијом од вредности:

1. Назив издавача,

2. Регистарски број обвезнице,

3. Каматну, односно дисконтну стопу,

4. Назив да је „обвезница“,

5. Номинални износ на који обвезница гласи,

6. Законска основа по којој се обвезница издаје,

7. Рок доспећа,

8. Место исплате,

9. Да ли обвезница гласи на име или на доносиоца,

10. Потпис лица овлашћеног државног органа – издаваоца обвезнице.

Државна обвезница се издаје са рочношћу доспећа 3, 6, 9, 12 месеци, 
увек на округле износе, са дисконтном или ређе са каматном стопом, на до-
носиоца или ређе на име.3 Емисију и пласман врши централна банка према 
одлуци државе, аукцијом, односно расписивањем конкурса или у непо-
средној погодби, али увек и само другим учесницима на тржишту новца. 
Држава, као иницијални издавач је обавезна да као дужник изврши све 
обавезе према централној банци на основу продатих државних обвезница, 
а централна банка је насупрот дужна да држави на њен рачун достави про-
тиввредност државних обвезница. Тако, централна банка успешно обавља 
своју посредничку функцију у новчаном промету и укупним односима 
између државе и учесника на тржишту новца. Различити инструменти 
тржишта новца постоје заправо да би се задовољиле различите потребе 
учесника тржишта новца, тако да ће једна хартија од вредности бити опти-
мална за једног улагача и никако не представља оптималну опцију за било 
ког другог улагача на тржишту новца.

3 Текст багајничког записа централне банке може бити „Дана…држава….плаћа за 
ову обвезницу власнику дин….словима….плативо код централне банке... Министар 
финансија“.
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БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИС ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ

Благајнички запис представља један од најважнијих инструмената 
централне банке помоћу којих она реализује циљеве политике отвореног 
тржишта, кредитно-монетарне политике и политике стабилног тржишта 
новца. Продајући или купујући своје благајничке записе, централна банка 
регулише оптималну новчану масу, а на другој страни усклађује понуду и 
тражњу, а тиме и цену новца – камату на тржишту новца. Тако централна 
банка одржава и регулише оптималну ликвидност укупног банкарског и 
финансијског система земље. Благајнички запис централне банке као хар-
тије од вредности тржишта новца треба разликовати од:

•	 благајничког записа државе,
•	 благајничког записа пословне банке.

Нпр. у Немачкој, држава издаје тзв. „бескаматне државне благајничке 
записе“ ради обезбеђења средстава за покриће буџетских дефицита, дакле 
за исте намене за које служе и државне обвезнице. У САД-у, Министарство 
финансија издаје дужничке хартије од вредности, односно благајничке 
записе као најзаступљенију дужничку хартију од вредности. Благајнички 
записи имају рок доспећа од 91 дан, 182 дана или 12 месеци. У САД-у до 
1998. године благајнички запис је имао минималну деноминацију на 10.000 
USD, а од 1998. године издани су нови са минималном деноминацијом од 
1.000 USD. Министарство финансија САД-а организује разне могућности 
директне куповине тако да појединци могу да купе благајничке записе 
путем интернета од септембра 1998. године и на тај начин је омогућен 
приступ широкој инвестиционој јавности. Практично, не врши се плаћање 
каматне стопе на благајничке записе, већ се благајничи записи издају по 
дисконтованој цени која је испод номиналне вредности, а мотив улагача 
у благајнички запис је принос који се остварује као разлика у повећању 
цене хартије од вредности од времена када је купљена (дисконтована 
цена благајничког записа) до времена када доспева (номинална вредност 
благајничког записа). Заправо се на већину хартија од вредности не плаћа 
камата већ улагач плаћа мање за цену хартије од вредности него што ће она 
вредити по њеном доспећу, а тај принос се назива дисконтом. Принос од 
улагања, односно дисконт се добија као повећање вредности током њеног 
периода држања и дељењем са износом који је плаћен за ту хартију од вред-
ности, дакле принос се прерачунава у годишњи принос, множи са 365 и 
дели са бројем дана до доспећа дате хартије од вредности :
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И =  Ф-П x 365 
               П        н

при чему је:

и = годишњи принос од улагања

Ф= номинална вредност хартије од вредности

П= куповна цена хартије од вредности

н= број дана до доспећа хартије од вредности

Што се тиче ризика неплаћања благајничких записа, он је готово једнак 
нули јер је гарант плаћања државна институција, јер чак и у случају да 
држава остане без новца, могуће је да изврши штампање новца и на тај 
начин изврши плаћање доспеле хартије од вредности. Такође, ризик од из-
ненадне промене инфлације је изразито низак, због кратког рока доспећа. 
Тржиште благајничких записа је дубоко и ликвидно. Дубоко тржиште 
благајничких записа подразумева изузетно велики број купаца и продава-
ца, а ликвидно подразумева да се благајнички записи могу брзо и лако ку-
пити и продати уз ниске трансакционе трошкове. Коначно, инвеститори 
на тржишту новца имају релативно мали ризик да неће моћи продати своје 
хартије од вредности када то пожеле. У САД-у је 1996. године постојала 
могућност да држава по први пут у својој историји не изврши плаћање 
сопствених хартија од вредности, међутим то се није десило јер би на тај 
начин, дошло до озбиљног утицаја овог преседана на дугорочни утицај на 
дугорочне каматне стопе4.

Министарство финансија САД-а („US Treasury“) обавештава инвести-
циону јавност сваког четвртка на аукцији колико 91дневних(13 недељних) 
и 182дневних(26 недељних) благајничких записа намерава да понуди на 
продају. Након тога, купци морају предати понуде до првог наредног 
понедељка, а хартије од вредности се преносе власнички са продавца на 
купца наредног дана. У понуди такође постоје и 52недељни благајнички 
записи али се они нуде само једанпут месечно. Министарство финансија 
прво рангира понуде и врши се намирење оних са највишом ценом, и 
према опадајућим понудама се врши даље намирење купаца све до изно-
са који је предат на продају за ту аукцију благајничких записа. Очиглед-
но је да не плаћају сви исту цену за благајничке записе исте номиналне 

4 Искуство из Аргентине, али и актуелна дешавања у немогућности сервисирања 
дуга појединих земаља еврозоне су свакако уздрмали тезу о постојању „неризичних 
државних обвезница“.
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вредности. Претходно је наведен пример компетитивне лицитације 
благајничких записа, међутим постоји и некомпетитивна лицитација 
код које купци достављају само број благајничких записа које желе да 
купе, док се цена одређује као пондерисани просек цена које су понуђене 
на компетитивној лицитацији. Од 1976. године Министарство финансија 
САД-а примењује електронски систем евидентирања хартија од вредности, 
чиме се евидентирање сваке промене власништва врши једино у ФЕД-овом 
компјутеру, заправо књижење у главну књигу ФЕД-а замењује стварну, па-
пирну хартију од вредности. На овај начин се врши дематеријализација 
хартија од вредности, односно раздвајање физичког својства хартије од 
садржаног имовинског права. На овај начин се врши значајно смањење 
трансакционих трошкова издавања благајничких записа као што су тро-
шак преноса при куповини и продаји на секундарном тржишту.

Аукција балагајничких записа се принципијелно сматра конкурентном 
и поштеном, а да би се осигурала та конкурентност ни једном дилеру није 
дозвољено да откупи више од 35% појединог издања. Око 40 примарних 
дилера редовно суделује на аукцији, а познат је пример инвестиционе куће 
Salomon Smith Barney која је имала озбиљне санкције због преласка лими-
тираног износа једног издања благајничких записа. Што се тиче каматне 
стопе на благајничке записе, ове специфичне хартије од вредности су скоро 
без ризика. Последично, њихова каматна стопа је међу најнижима у рангу 
приноса на хартије од вредности. У одређеним раздобљима, стопа приноса 
на благајничке записе није довољна ни да надокнади промене у куповној 
моћи због инфлације. У периоду од 1973. до 2002.године, реална каматна 
стопа је била нижа од нуле, односно у периоду 1973-1977. и у периоду 1993-
1997.године, стопа инфлације је била једнака или је премашивала принос 
од благајничких записа. Благајнички записи, дакле, нису улагање којим се 
могу остваривати значајније стопе приноса на уложена финансијска сред-
ства, већ се углавном користе за привремено складиштење вишка сред-
става. Издавањем благајничког записа централна банка има оправдање у 
чињеници да је ова хартија од вредности траженија од државних обвезни-
ца. Благајнички запис пословне банке је преносива потврда банке издава-
оцу која гласи на одређени новчани износ депонован код ње на одређени 
временски период од 1 до12 месеци, одређеном каматном стопом која се 
плаћа о року доспећа, која гласи на име или на доносиоца, коју купују само 
нефинансијске организације и приватна лица и која може евентуално и 
заиста у ретким случајевима бити прихваћена као хартија од вредности 
на тржишту новца. Благајнички запис централне банке је хартија од вред-
ности строго формалног карактера тј. мора да садржи:
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•	 серијски број
•	 назив централне банке – издаваоца
•	 ознаку „да је благајнички запис“
•	 место и датум издавања
•	 номинални износ и ознаку да гласи на доносиоца
•	 каматну или дисконтну стопу
•	 датум доспећа, односно рочност
•	 потпис гувернера централне банке.

Благајнички запис централне банке се обично издаје на рок од 7 до 90 
дана, на округле износе, а исплата је једноставна и организује се предајом 
из руке у руку. Пошто носи најмањи могући ризик, односно представља 
највећу сигурност, и камата по којој се плаћа је у принципу по најнижој 
стопи. Пласман благајничког записа врши директно централна банка и то 
само пословним банкама, члановима тржишта новца, чиме је овај инстру-
мент специфичан на тржишту новца. У року доспећа благајничког записа, 
централна банка откупљује, одобравајући номинални износ увећан за ка-
мату рачуну доносиоца или на његов захтев му предаје, нови благајнички 
запис у том износу. Пословна банка ове благајничке записе може држати 
код себе или најчешће у депоу код централне банке5. Дисконтна стопа за ове 
хартије од вредности тржишта новца се утврђује или од стране централне 
банке у складу са основним принципима и критеријумима политике ску-
пог и јефтиног новца, или у складу са ситуацијом на тржишту новца, од-
носно њено одређивање се врши унапред или се одређује дисконтовањем  
на одређени дан. Послови се са свим хартијама од вредности обављају по 
правилима искључиво између централне банке и других учесника на тр-
жишту новца, али централна банка може изузетно да државне обвезни-
це понуди и одређеним нечлановима тржишта новца и то јавноправним 
институцијама као што су пензионо и социјално осигурање, разни инвес-
тициони фондови итд. Нечланови, дакле, могу обављати послове на тр-
жишту новца само посредно преко чланова тј. пословних банака, односно 
на секундарном тржишту хартија од вредности.

5 Текст благајничког записа може бити: „Дана… централна банка…платиће доносиоцу 
овог благајничког записа дин…. Словима… Плативо у …код централне банке……
Гувернер“.
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ФЕДЕРАЛНА СРЕДСТВА

Федерална средства су краткорочна средства која су посуђена односно 
пребачена из једне финансијске институције у другу, најчешће на пери-
од од једног дана. Сам појам није прецизан јер ова средства баш и немају 
директне везе са федералном владом, већ појам датира из 1920-их, када 
су банке са вишком финансијских средстава посуђивале банкама које су 
имале мањак тих средстава, а каматна стопа на посуђена средства је била 
приближно једнака стопи коју је ФЕД наплаћивао за дисконтне зајмове.

ФЕД је поставио минималну обавезну резерву коју све банке морају 
имати, у циљу одржавања њихове ликвидности. Банке су у обавези да 
држе одређени % својих укупних средстава код ФЕД-а, како би се банкама 
омогућила хитна инфузија резерви у случају да су у мањку финансијских 
средстава. Постоје обострани интереси, како на страни пословне бан-
ке са мањком новчаних средстава, тако и на страни пословне банке која 
има вишак новчаних средстава и спремна их је позајмити на одређени 
период уз договорени принос. На једној страни, банке које имају мањак 
финансијских средстава радије посуђују недостајућа средства од других 
пословних банака него од ФЕД-а како их не би обавештавали о својим 
проблемима са ликвидношћу. На другој страни, банке које имају вишак 
финансијских средстава и тај новац држе у облику обавезне резерве не за-
рађују никакве камате, тако да посуђивањем другим пословним банкама 
оне могу додатно зарадити барем нижу камату. Дневно око четвртина ми-
лијарде долара у облику федералних средстава промени власника од једне 
до друге пословне банке.

Занимљив је начин на који се федерална средства користе да би се пре-
мостиле краткорочне потребе за додатним финансијским средствима. На-
име, федерална средства су најчешће преконоћни финансијски пласмани 
од једне пословне банке ка другој пословној банци. Пословне банке сва-
кодневно врше анализу својих финансијских резерви, па у зависности од 
позиције ликвидности или посуђују или дају федерална средства уз од-
ређену каматну стопу на одређени временски период, најчешће 24ч. Тако 
нпр. уколико једна пословна банка има вишка резерви од 1милион долара, 
прво ће контактирати своје коресподентске банке, односно банке са који-
ма има активне отворене рачуне да им понуди тај вишак, уколико им је 
неопходан. Уколико постоји више банака са недостајућим финансијским 
средствима, банка са вишком резерви ће понудити 1 милион долара, по-
словној банци која нуди највишу каматну стопу на посуђена средства. 
Након постигнутог усменог договора, врши се слање телекомуникационе 
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поруке ФЕД-у да узме средства са рачуна даваоца финансијских средста-
ва на рачун посудиоца. Након истека договореног рока, на рачун банке са 
вишком финансијских средстава се врши повраћај новца и поново у круг.

Битно је напоменути да федерална средства нису осигурана, док камат-
на стопа на федерална средства зависи од понуде и потражње за федерал-
ним средствима, а врши се помна анализа кретања ове врсте краткороч-
них каматних стопа. У САД-у штампани медиј који објављује „ефективну 
стопу“ на федерална средства је Federal Reserve Bulletin и дефинише је као 
пондерисани просек стопа по којима се трговало преко брокера у Нјујорку.

ФЕД не може директно да контролише висину каматне стопе на феде-
рална средства, али индиректан утицај на њих врши усклађивањем ни-
воа резерви које су на располагању банкама унутар финансијског система 
САД-а. ФЕД може повећати количину новца у оптицају куповином хартија 
од вредности. Кад инвеститори продају своје хартије од вредности ФЕД-у, 
финансијска средства се сливају на њихове рачуне код ФЕД-а. Ови депо-
зити директно утичу на понуду резерви у финансијском систему САД-а и 
тако смањују каматне стопе на федерална средства. Обрнуто, уколико ФЕД 
смањи резерве продајом хартија од вредности, каматне стопе на федерална 
средства ће се повећати.

ФЕД често најави намеру повећања или смањења нивоа резерви, што је 
индикатор будућег кретања каматне стопе на федерална средства. Схваће-
но у ширем контексту, може се рећи и да је овај индикатор заправо и по-
казатељ у ком правцу се креће целокупна национална економија. Ниво 
кретања каматне стопе на федерална средства се креће приближно нивоу 
каматне стопе на благајничке записе.

СПОРАЗУМИ О ПОВРАТНОЈ КУПОВИНИ

Споразуми о повратној куповини или репо уговори, репо споразуми 
су јако слични инструменти тржишта новца федералним средствима, са 
том разликом да у репо уговорима могу учествовати и небанкарске ин-
ституције. Наиме, компанија може продати државне благајничке записе 
по споразуму о повратној куповини, чиме пристаје на откуп хартија од 
вредности на одређени будући датум. Већина ових репо споразума су јако 
краткорочни, на период од 3 до14 дана, али постоји тржиште репо уговора 
и на период од 1 до 3 месеца. Најчешће дилери државним хартијама од 
вредности често склапају ове репо споразуме, тако што нпр. дилер може 
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продати хартије од вредности једној пословној банци уз обећање да ће их 
наредног дана или кроз седам дана поново откупити. Овде се ради о спо-
разуму о повратној куповини краткорочним ломбардним зајмом. Мотив 
за трговце хартијама од вредности да користе репо споразуме је у  упра-
вљању својом ликвидношћу, као и ради додатне зараде кроз промену оче-
киваних каматних стопа. ФЕД такође користи репо споразуме или уговоре 
у циљу спровођења монетарне политике. Тако ФЕД спровођењем монетар-
не политике кроз привремено усклађивање нивоа резерви банака купује 
или продаје благајничке записе на репо тржишту, а доспеће ових уговора 
никад не прелази 15 дана. Пошто су репо уговори осигурани  државним 
благајничким записима, такође имају ниску каматну стопу, а повремено су 
се јављали чак и губици6. 

БАНКАРСКА ПОТВРДА О ДЕПОЗИТУ – ДЕПОЗИТНИ 
СЕРТИФИКАТ

Депозитни сертификат је најтипичнија хартија од вредности издања 
пословне банке. У последње време се користи и у земљама ОЕЦД-а, али 
само у оним земљама којима је централна банка новац прибављен про-
дајом депозитног сертификата, односно банку издаваоца ослободила оба-
везе издвајања обавезне резерве. Другачија ситуација је нпр. у Немачкој 
где централна банка то није урадила, а депозитни сертификат има безна-
чајну улогу и значај. Банкарска потврда која гласи на доносиоца, на од-
ређени, најчешће округли износ депонован у банци, на тачно одређени рок 
дужи од седам дана, а најчешће на 3,6,9,12 месеци, у САД-у на рок до 5 го-
дина. Емисију депозитног сетрификата врши пословна банка, а купци су 
сва правна и физичка лица која имају интерес да га купе. Депозитни сер-
тификат као строго формални документ 7мора да садржи следеће елементе:

•	 број и ознака да је депозитни сертификат,

6 Нпр. 1985.године у САД више компанија је користило исте хартије од вредности као 
залог за више од једног зајма, као крајњи резултат су били губици градских управа у 
износу од пола милијарде долара и колапс система осигурања штедних улога у држави 
Охајо, САД.

7 Текст депозитног сертификата може да гласи: „ Банка… потврђује да је износ дин….
словима….орочени депозит платив доносиоцу предајом овог депозита на дан 
доспећа…заједно са каматом по стопи од …% годишње. Камата се рачуна према броју 
дана, на бази године од 360 дана, од данашњег дана до дана доспећа,  и платива је на дан 
доспећа или после њега, ако је година доспећа једна година или мање, или годишње, 
на годишњицу данашњег дана или о року доспећа. Плаћење ће се извршити дознаком 
или телеграфским преносом банци. На сертификат се односе одредбе закона….За 
банку…потпис овлашћеног лица банке“.
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•	 назив банке издаваоца као и датум издаваоца,
•	 износ на који је емитован,
•	 ознаку да гласи на доносиоца,
•	 рок доспећа и каматну стопу,
•	 законску регулативу,
•	 потпис овлашћеног лица банке.

Депозитни сертификат у односу на обични орочени депозит има сле-
деће предности:

•	 једноставна преносивост депозита са једног власника на другог,
•	 већи степен ликвидности, самим тим је и атрактивнији инстру-

мент,
•	 већа могућност да се средства депонују  по вишој каматној стопи, 

уколико је каматна сропа на орочене депозите ограничена,
•	 мали ризик на уложена средства,
•	 једноставан пренос права својине предајом из руке у руку.

Такође, постоје и недостаци у односу на орочени депозит који се ог-
ледају у  већим трошковима које банке наплаћују за њихово издавање и 
нешто нижа камата у односу на орочене депозите.

Дакле, преносиви депозитни сертификат је хартија од вредности коју 
издаје банка, и који документује депозит у пословној банци и одређује ка-
матну стопу као и рок доспећа. За разлику од депозита по виђењу, депо-
зитни сертификат је рочна хартија од вредности са тачно дефинисаним 
роком доспећа, док се депозити по виђењу могу подигнути било кад када 
то одговара власнику. Преносиви депозитни сертификат је такође хартија 
од вредности на доносиоца, што значи да било ко ко је власник хартије од 
вредности добија главницу и камате по њиховом доспећу. Такође, депо-
зитни сертификат се може купити и продати на тржишту и пре доспећа. 
У САД-у деноминације преносивих депозитних сертификата се крећу од 
100.000 долара до 10 милиона долара, а релативно мали број ових серти-
фиката гласи на мање од 1 милион долара8. Рок доспећа депозитних серти-
фиката је најћешће од 1 д 4 месеца, изузетно до 6 месеци. У САД-у Citybank 
је издала први депозитни сертификат 1961.године, у циљу неутрализације 

8 Ради се о практичним разлозима, јер су дилери закључили да је због њихове  величине 
најбоље да гласе на заокружен износ по појединој серији. Заокружена величина серије 
је минимална количина којом се може трговати, а да притом брокерске провизије не 
буду веће од нормалних на тржиишту новца.
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дуготрајног опадајућег тренда депозита по виђењу код великих америчких 
банака.

Тако су велике компаније повлачиле своја новчана средства од бана-
ка и улагале у ниско ризичне државне багајничке записе или у депозитне 
сертификате који су доносили тржишну каматну стопу. Недуго затим, ка-
матне стопе на депозитне сертификате су од стране власти лимитиране tзв. 
регулацијом Q9.  До 1972. године депозитни сертификат је представљао око 
40% свих депозита у банкама, а данас је депозитни сертификат најчешћи 
инструмент тржишта новца, одмах иза државних благајничких записа. 
Каматне стопе на преносиве депозитне сертификате се договарају између 
пословне банке и клијената, а њихова висина је слична висини осталих ин-
струмената тржишта новца због ниског нивоа ризика. Велике националне 
банке сигурно могу да понуде ниже каматне стопе и атрактивније су за 
улагаче, управо због уверења улагача да држава неће дозволити банкрот 
тако велике финансијске институције. Коначно, каматна стопа на депо-
зитне сертификате је мало виша од каматне стопе на државне благајничке 
записе управо због реалне могућности за неиспуњење уговорних обавеза.

КОМЕРЦИЈАЛНИ ЗАПИСИ

Комерцијални записи су неосигуране хартије од вредности које 
издају компаније и које доспевају за највише 270 дана. Пошто су не-
осигурани, ове хартије од вредности издају само највеће компаније 
изразито високог кредибилитета, док каматна стопа коју ове компа-
није одражава  њен ниво ризика. Најчешће је изворни рок доспећа 
комерцијалних записа краћи од 270 дана, а на овај начин се избегава 
потреба за регистрацијом код СЕЦ-а уколико се хартије од вреднос-
ти издају за потребе ликвидности. Највећи део комерцијалних за-
писа има рок доспећа од 20 до 45 дана, а као и благајнички запис и 
комерцијални запис се издаје уз одређени дисконт.

Од укупног броја издатих комерцијалних записа, око 60% издавала-
ца, односно компанија продаје директно купцу, односно улагачу. На се-

9 Ова регулација је имала утицај да у случају високих каматних стопа изнад регуалције 
Q, практично нестане тржиште депозитних сертификата. Као неки вид решења ове 
ситуације, банке су изван САД-а почеле нудити депозитне сертификате који нису 
били ограничени регулацијом Q. Коначно САД Конгрес је допунио регулацију Q тако 
што је изузео депозитне сертификате преко 100.000 долара.
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кундарном тржишту, дилери продају комерцијалне записе на тржишту 
комерцијалних записа. Заправо, не постоји снажно секундарно тржиште 
комерцијалних записа иако трговац може да откупи комерцијални запис 
ако купац има хитну потребу за готовином. Комерцијални записи се ко-
ристе од 1920-их у САД-у. Посебно од 1969. године долази до издавања ко-
мерцијалних записа од банака које су финансирале нове зајмове, а ради 
контроле понуде новца ФЕД уводи 1970. године обавезну резерву на комер-
цијалне записе које издају банке и тако ограничиле битну предност које су 
пословне банке имале код издавања комерцијалних записа. Још увек, бан-
карске холдинг компаније користе комерцијалне записе за финансирање 
лизинга или потрошачких кредита. Нарочито се од 1980. године повећава 
коришћење комерцијалних записа због раста трошкова банкарских зајмо-
ва. Каматна стопа на комерцијалне записе се посматра у односу на банкар-
ску примарну каматну стопу јер су и сами комерцијални записи постали 
важна алтернатива банкарским зајмовима због нижег трошка.

Небанкарске компаније увелико користе комерцијалне записе за фиан-
сирање зајмова које одобравају својим клијентима10. Потребно је објаснити 
и начин на који компаније издају и продaју своје комерцијалне записе. На-
име, већина компанија користи једног од 30 дилера комерцијалних записа 
који спајају купце и продавце. Посебно су активне велике њујоршке банке 
на овом тржишту. Постоји могућност да издавалац комерцијалних запи-
са врши дистрибуцију путем директних пласмана, како би заобишао тр-
говца и директно извршио продају улагачу и коначно уштедео накнаду од 
0,125% коју иначе наплаћује дилер. Већина издавалаца комерцијалних за-
писа подупиру своја издања кредитном линијом при банци, а у случају да 
издавалац не може платити комерцијални запис о доспећу, банка ће посу-
дити новац издаваоцу за ту сврху. Кредитна линија смањује ризик комер-
цијалног записа и тако смањује каматну стопу. Практично, банка која даје 
кредитну линију унапред се обавезује да одобри зајам издаваоцу уколико 
се јави потреба за тим, а заузврат наплаћује накнаду 0,5% за преузимање те 
обавезе. Издавалац плаћа ову накнаду јер на тај начин уштеди више него 
на смањеним трошковма каматне стопе. Први купци комерцијалних запи-
са су биле пословне банке, међутим због ширења тржишта укључила су се 
и осигуравајућа друштва, нефинансијске институције, пензиони фондови 

10 Тако нпр.GENERAL MOTORS Acceptance Corporation (GMAC) посуђује новац 
издавањем комерцијалних записа да би у крајњој линији потрошачи куповали возила 
GM. Исто тако CHRYSLER Credit користе комерцијалне записе за финансирање 
зајмова својим купцима. Претпоставља се да број компанија које издају комерцијалне 
записе варира између 600 и 800, у зависности од висине каматне стопе.
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и сл11. Оно што привлачи горе наведене купце је пре свега релативно мали 
ризик неплаћања, кратко доспеће и високи приноси што их носе комер-
цијални записи.

БАНКАРСКИ АКЦЕПТ

Банкарски акцепт или акцепт меничне трате је типична краткорочна 
хартија од вредности комерцијалног карактера, који под одређеним ус-
ловима може бити хартија од вредности тржишта новца. Као облик ко-
мерцијалне менице, увек гласи на вредност комерцијалног посла увећа-
ну за камату до допећа рока, односно до рока наплате меничног износа. 
Банкарски акцепт је меница трасирана на банку која је акцептира и која 
тиме преузима неопозиву обавезу да новчани износ на који меница гласи 
исплати њеном доносиоцу на дан доспећа. Постоји више функција бан-
карског акцепта, а основна је у могућности банке да кредитира послове 
свог комитента без ангажовања својих извора, односно путем средстава 
централне банке. Ова средства банка – акцептант обезбеђује реесконтом 
меничног акцепта код друге пословне банке или код централне банке у ок-
виру редисконтног контингента или ван њега уколико банкарски акцепт 
има третман и карактер хартије од вредности тржишта новца.

Реесконтујући банкарски акцепт, банка добија новчана средства у ви-
сини дисконтоване номиналне вредности, којим кредитира извозника, од-
носно продавца и то до рока доспећа менице – најчешће до 90 дана. О року 
доспећа, банка откупљује менични акцепт и задужује за укупни менич-
ни износ рачун извозника, односно продавца. Пошто представља реалну 
банкарску трансакцију, и иза њега стоји углед банке акцептанта, менични 
акцепт се најчешће користи као инструмент есконтног и ломбардног тр-
жишног механизма. Банкарски акцепт гласи на име и може се преносити 
само индосаментом или цесијом, а садржи:

•	 ознаку да је меница,
•	 неопозиву наредбу да се исплати одређена сума новца,
•	 име особе која треба да изврши плаћање,
•	 датум плаћања, односно доспећа обавезе плаћања,
•	 место плаћања,
•	 име лица коме или по чијој наредби треба да се изврши плаћање,

11 Према неким подацима У САД-у има тренутно недоспелих комерцијалних записа у 
вредности преко милијарде долара.
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•	 датум и место издавања,
•	 потпис издаваоца,
•	 ознаку акцепта,
•	 име акцептанта,
•	 датум и место акцепта,
•	 потпис акцептанта,
•	 ознаку и елементе трговинске трансакције.

Банкарски акцепт као типична комерцијална и краткорочна хартија од 
вредности под одређеним условима, аутономно утврђеним од стране цен-
тралне банке може бити хартија од вредности на тржишту новца, па тако 
може бити предмет трговине на примарном и на секундарном тржишту 
новца12. Банкарски акцепти су дакле, налози за плаћање одређеног новча-
ног износа носиоцу на одређени датум.

Банкарски акцепти у том смислу датирају од 12 века, међутим њихов 
значај није био велики све до 1960-их када је порастао удео међународне тр-
говине у светским размерама. Из претходно наведеног се може закључити 
да је банкарски акцепт изузетно битан инструмент међународне трговине 
због додатне сигурности коју пружа, као и смањењу ризика од неплаћања 
роба и услуга. Остале предности банкарских акцепата се огледају у томе 
да се одмах плаћа извознику, извозник је заштићен од валутног ризика и 
није неопходно да извозник врши процену кредибилитета увозника јер је 
његова банка гарант плаћања роба и услуга. Пошто су банкарски акцеп-
ти плативи доносиоцу, могу се купити и продати до доспећа, уз дисконт 
попут благајничких и комерцијалних записа. Дилери на секундарном тр-
жишту новца спајају компаније које желе дисконтовати банкарске акцепте 
и оне које желе уложити у банкарске акцепте. Каматне стопе на банкарске 
акцепте су ниске због ниског ризика неплаћања јер у поседњих 60 година 
ниједан улагач у банкарске акцепте није претрпео финансијски губитак 
због саме присутности банака као гаранта извршавања обавеза својих ко-
митената.

12 Нпр. у Немачкој је приватни дисконт, односно акцепт пословне банке која има право 
учешћа у операцијама на новчаном тржишту, а служи за финансирање увоза, извоза 
и транзитне трговине или за послове у међународном робном промету. Укупан износ 
банкарских акцепата се пријављује сваког месеца централној банци Немачке,  а поред 
општих услова, централна банка прописује и посебне услове под којима они могу 
бити откупљени од стране пословне банке.
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ЕВРОДОЛАРИ

У већини робноновчаних међународних трансакција у свету, угова-
ра се плаћање у америчком долару због његове стабилности. Пре другог 
светског рата многе државе и међународне компаније су држале депозите 
у америчким доларима  њујоршким банкама у тзв. банкама новчаних цен-
тара. Због политичких разлога проузрокованих хладним ратом, постојала 
је бојазан да ови депозити буду блокирани у САД-у 1950-их и као резул-
тат  прилагођавања новонасталим потребама и осигурању ових депозита 
је рођено тржиште евродолара13. Тржиште евродолара је почело да расте 
изузетно брзо, пре свега због чињенице да депоненти примају више камат-
не стопе на евродоларске депозите него на доларске на домаћем тржишту 
САД-а. Исто тако, дужник може добити повољнију камату на евродолар-
ском него на домаћем тржишту, због тога што мултинационалне банке не 
подлежу истим прописима којима подлежу америчке банке, тако да могу 
имати мање распоне између активне и пасивне каматне стопе на зајмове.

Неке велике лондонске банке су активне као брокери на међубанкар-
ском евродоларском тржишту. Евродолари се појављују као алтернатива 
за федерална средства, а на том тржишту се широм света купују и продају 
преконоћна средства. Камата коју банке плаћају при куповини средста-
ва је лондонска међубанкарска стопа („London interbank bid rate“ – LIBID). 
Финансијска средства се нуде на продају на том тржишту по лондонској 
међубанкарској понуђеној стопи („London interbank offer rate“ – LIBOR). 
Коначно, тржиште за евродоларе је постало тако широко и дубоко да је 
однедавно прихваћено као извор референтне каматне стопе према којој 
се пореде друге каматне стопе.

Евродоларско тржиште није више ограничено само на лондонске бан-
ке, а брокери евродоларским депозитима послују на свим финансијским 
престоницама на свету. Евродоларски орочени депозити су са одређеним 

13 Као одговор на дату ситуацију, велике лондонске банке су понудиле да држе депозите 
у америчким доларима. Управо су ти депозити названи евродоларима. Специфичност 
евродоларских депозита је да их је 1950-их створио некадашњи Совјетски Савез, када 
су прикупили значајне износе долара које су држали у америчким банкама, па је 
постојала реална претња да ће ти значајни износи бити блокирани. Једино решење 
је било у измештању тих депозита у Европу, где би могли бити релативно сигурни. 
Свакако да је реалност од блокирања депозита била реална имајући у обзир америчко 
замрзавање иранских или ирачких депозита 1979. или 1990.године. Посебан проблем 
је што су ти депозити требало да остану деноминирани у доларима како би имали 
ефикасну валуту у међународним трансакцијама. Као резултат ових потреба, рођен је 
евродолар.
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доспећем и до одређене мере неликвидни, па су створене нове хартије од 
вредности су створени у облику преносивих сертификата о депозитима. 
Тржиште за евродоларске преносиве депозитне сертификате је релативно 
ограничено тј.плитко и обухвата мање од 10% износа редовних евродолар-
ских депозита. Евродоларско тржиште је далеко највеће тржиште крат-
корочних хартија од вредности на свету због међународне популарности 
долара као средства плаћања. Наравно, није ово тржиште ограничено ис-
кључиво на доларе већ  и на јене, марке или пезосе14. Коначно, због фле-
ксибилности тржишта новца, уколико се укаже потреба да судионици на 
тржишту новца имају неку нову хартију од вредности, на тржишту новца 
су је спремни и вољни створити и пустити у промет.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИшТА НОВЦА У СРБИЈИ

Тржиште новца у Републици Србији је младо, слабо развијено и прак-
тично занемарљиво у поређењу са таквим тржиштима у региону или 
шире. Неадекватан правни оквир за успостављање фер, ефикасног и ко-
ректног тржишта не постоји, као ни заштита учесника на тржишту новца, 
не постоји адекватно мерење системских и других ризика, па се као по-
следица таквог стања ни у наредном блиском периоду не може очекивати 
значајнији напредак. С обзиром да тржиште новца може и мора бити у 
функцији помоћи бонитетним домаћим компанијама, по већ добро испро-
баном рецепту иницијалних јавних понуда (IPO–Initial Public Offering), 
kао и с обзиром на чињеницу да код сектора становништва у Србији још 
увек постоје значајна девизне средсттва мерена милијардама евра, основно 
питање је коме одговара креирање и одржавање плитког, неразвијеног и 
убедљиво најскупљег тржишта новца у региону, а и шире?

Пошто су у претходном периоду остваривале енормно високе каматне 
стопе (незабележене у модерном финансијском свету), домаће банке, као и 
иностране које су постале власници домаћих банака, су супротно здравој 
економској и тржишној логици постале потпуно неосетљиве на рациона-
лизацију сопствених трошкова и омогућавање бољих финансијских усло-
ва за своје комитенте. У прилог томе говори и чињеница да су током акту-
елне финансијске кризе, банке у Србији, уз прећутну сагласност државе, 
биле све само не партнер физичким и правним лицима који су се код њих 
задужили у претходном периоду по највишим каматним стопама које су 

14 Тако je нпр. могуће имати рачун деноминиран у јапанским јенима евројенским 
рачуном или нпр.евромарк или европезо рачуне деноминиране у маркама и пезосима 
и држати их у различитим банкама широм света.
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регистроване у региону, па и шире. Банке су, такође, у време актуелне кри-
зе, само у Србији, потпуно ставили по страни своју кредитну активност, 
посебно њихову инвестициону и развојну функцију. Високим приносима 
од препродаје обвезница девизне штедње, банке у Србији свесно запоста-
вљају основну кредитну активност, а да о иновативним финансијским ин-
струментима тржишта новца и капитала и не говоримо. Година 1990-их 
је створена слаба тржишна инфраструктура,  од које се очекивало да ће се 
након „демократских промена“ моћи развити убрзаним развојем и укљу-
чивати у међународно финансијско тржиште.

Од 2000. године су насупрот очекивањима, вршене опструкције и 
спречавање реорганизације рада берзи које би биле хармонизоване са ЕУ 
прописима из ове области. Данас, изразито мали број компанија има лис-
тинг на Београдској берзи, што представља велики проблем и онемогућа-
ва бржи излазак из актуелне финансијске кризе. Тако је, берза у Србији 
постала лимитирајући, а не развојни фактор економије. Промет обвезни-
цама старе девизне штедње се обавља на слободном тржишту, а не на бер-
зи, без икакве значајније активности маркет мејкера или бриге за ликвид-
ност тржишта обвезница.

Основни предуслови за покретање напред изразито тешке ситуације 
на тржишту  новца је стриктно поштовање закона, деполитизације берзи, 
итд. – кључни предуслови како се благодети берзе и у Србији могу помери-
ти и учинити доступним и широкој инвестиционој јавности тј. обичним 
грађанима, а не само (како је то досад искључиво био случај) малобројном 
слоју политичке и финансијске „елите“. Организовано тржиште новца и 
краткорочних хартија од вредности је у Србији добрим делом уништено, 
па тржиште новца као основни механизам преко којег свака централна 
банка својим инструментима остварује циљеве и задатке монетарне поли-
тике, поново мора бити успостављено на здравим основама, што је свакако 
додатни задатак за нову Владу Србије.

ЗАКЉУЧАК

Основне сличности хартија од вредности као инструмената на тр-
жишту новца су ликвидност, сигурност и кратки рокови доспећа. Међу-
тим, јако су битне и неке од специфичности сваке од претходно наведених 
хартија од вредности као инструмената на тржишту новца, јер те специфи-
чности одређују правовременост и оптималан избор комбинације разли-
читих инструмената на тржишту новца. Што се тиче каматне стопе, због 
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кратког рока и ниске ризичности већина ових инструмената има сличну 
висину. Сви имају дубока тржишта и конкурентне цене. Такође, због толи-
ко крактеристика везаних за рок доспећа и ризик, практично су савршено 
замењиви, па уколико се деси да каматна стопа једне хартије од вредности 
накратко значајно одступа од друге, силе понуде и тражње брзо делују у 
правцу равнотеже.

Што се тиче ликвидности, односно могућности да се хартија од вред-
ности може брзо и лако конвертовати у готовину, ту постоје значајне раз-
лике између хартија од вредности на тржишту новца.. Нпр. секундарно 
тржиште за благајничке записе је широко и врло развијено, док не постоји 
широко и развијено секундарно тржиште за комерцијалне записе, јер 
већина власника држи комерцијалне записе до њиховог доспећа, тако да 
уколико ималац комерцијалног записа жели брзо доћи до готовине, бро-
кери ће му за то наплатити високе накнаде. Заправо, дубина секундарног 
тржишта за хартије од вредности тржишта новца није тако важна као за 
хартије од вредности тржишта капитала нпр. акција или обвезница. У за-
висности од тренутних и будућих потреба инвеститора, дефинисаних ду-
горочном и краткорочном пословном политиком инвестирања, инвести-
тори ће се опредељивати за различите комбинације претходно наведених 
инструмената тржишта новца. Тако ће у условима ослабљених новчаних 
токова и потреби очувања задовољавајућег нивоа ликвидности, инвести-
тори преферирати улагање у финансијску активу са већим степеном лик-
видности. Насупрот томе, у условима опуштенијег стања новчаних сред-
става, инвеститор се може окренути значајнијим улагањима у хартије од 
вредности које ће му омогућити већи принос и рентабилност улагања у 
функцији реализације сопствених дугорочнијих циљева .

Стално праћење савремених трендова и понуде на светским финан-
сијским тржиштима подразумева перманентан процес едукације, како 
инвеститора, односно власника финансијске активе, па и инструмената 
тржишта новца, преко специјализованих институција од разних финан-
сијских организација, осигурања, друштава за управљање пензионим 
фондовима и свим осталим учесницима на финансијском тржишту. За 
Републику Србију ова едукација представља неопходан услов покре-
тања недовољно искориштеног простора за већину учесника на домаћем 
финансијском тржишту. Свакако, да ће од ефикасности и будуће успеш-
ности другачијих и ширих приступа питањима инструментарија на фи-
нансијском тржишту код нас, зависити и могућности привредног развоја 
или стагнације, што је досад углавном и био случај. Тржиште новца као 
интегрални део финансијког тржишта располаже најзначајнијим делом 



164

Д. КоКановић инСТРУМЕнТи ТРЖиШТа новЦа

друштвеног бруто производа и располажући тако огромним финан-
сијским средствима, кроз богатство инсрумената који су на располагању 
инвеститорима, у свакој прилици им омогућује да максимално користе 
расположива финансијска средства. Да ли ће инвеститори  кроз постојеће 
законске позитивне прописе и индивидулане префенције према ризику 
искористити овај несумњиви потенцијал је питање на које се не може дати 
дефинитиван одговор. Свакако да ова (не)успешност функционисања фи-
нансијких тржишта и досезање оптималне ефикасности средстава уложе-
них у финансијску активу, у крајњој линији у укупном сектору економије 
значајно пресликава своју сопствену економску (не)успешност.

На тај начин се мора посматрати проблематика укупног макроеконом-
ског развоја и улоге постојећих и будућих инструмената тржишта новца 
јер свако занемаривање системског приступа „спојених судова“, омогућава 
да неке наизглед мање значајне мере пореских, регулаторних или централ-
них економских и монетарних власти, утичу негативно у економском сми-
слу на економски капацитет инвеститора као основног елемента, покре-
тача и ослонца сваког привредног система. Свакако стоји да анализирање 
постојећих алата за улагање у тржишта новца, уз стално праћење пози-
тивних светских искустава, посебно искустава земаља са убрзаном стопом 
привредног развоја и сличним карактеристикама привредних система 
нпр. земље бивше СФРЈ, може да се уз одговарајуће прилагођавање до-
маћим особеностима привредног система, установи као известан путоказ 
и одговор на питање „куда даље“.

SUMMARY 
MONEY MARKET FINANCIAL INSTRUMENTS

The development of financial markets in the modern market economy is the 
key indicator of national economic development. First of all, financial markets 
can be seen, as organized space with all the elements necessary for its functioning 
with precisely specified time, market rules or sale customs, or in unorganized 
form of buying and selling financial assets on the other hand. Understanding 
financial market as organized system could be understood as specific space and 
place for demand and supply of financial-monetary assets and where, depending 
on changes in supply and demand, interest rate is established as the price of these 
goods using limited financial resources. The role of the financial market consists 
in providing and creating opportunities for the allocation of funds, and transfer 
of financially sufficient economic entities to financially deficient economic 
entities, or those whose current income is insufficient to finance ongoing 
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development and planning alternatives in the  production and consumption. This 
makes posibble optimal allocation of financial resources considered as part of 
overall economic and social resources of the country in general.

Keywords: Мoney market, Interbank bying and selling money, Call money 
and time deposits, Treasury bills, Federal funds, Repo agreements, Certificate of 
deposits, Commercial papers, Bankars acceptance,  Eurodollars
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RESUME

Variety of financial instruments in the national money market is positive 
sign of modern financial markets. If the national money markets is consisted 
of diverse and various financial instruments, economic entities are able to 
improve its efficiency and minimize the cost of borrowing and financing 
different investment alternatives. In Serbia, money market is based upon 
few financial instruments and value of financial transactions is very poor 
and limited, compared to nearest region, but also negligible compared to EU 
countries. Financial innovations in domestic banking sector,  and importing 
good practices in domestic legislative, are sources of possible development 
of financial sector. Quantity and quality of financial instruments in national 
economy is summarized indicator of financial development, and the fact that 
above mentioned financial instruments are present in very limited amount in 
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Serbia, provides growing potentials in future, only and if numerous thresholds 
were eliminated. 

Овај рад је примљен 24.01.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. године.
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ПРИМЕНА КОНЦЕПТА „ЗЕЛЕНОГ“ У 
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САЖЕТАК: Зелене финансије се могу позиционирати 
између финансијске индустрије, економског развоја и 
заштите животне средине. То је природни тренд који је 
настао из потребе да стицање профита не буде једини циљ, 
већ да се нови циљ позиционира у равнотежи између природе, 
профита и људи. Као глобални тренд, промовисан од стране 
најутицајнијих међународних организација као што су 
Светска трговинска организација, Уједињене нације, Група 
Г20, итд., зелени развој је постављен као један од главних 
приоритета. Предмет овог рада су потенцијали зелених 
финансија, основне карактеристике зеленог банкарства, као 
и  најзначајнији зелени финансијски производи. У раду се 
посебно анализирају зелени банкарски производи у сектору 
пословања са становништвом и сектору корпоративног и 
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инвестиционог банкарства. Посебно ће се у раду истаћи 
позитиван утицај како са стране даваоца специфичних зелених 
производа, с обзиром да се потражња за тим производима 
стално повећава, тако и за кориснике, јер добијају производе 
са нижим трошковима. Објасниће се мотиви који су довели до 
развоја ових производа, као и погодности њихове употребе. 
Ови производи позитивно утичу на животну средину, те 
доводе до побољшања ефикасности коришћења горива, чисте 
енергије, итд. 

Кључне речи: зелени развој, зелене финансије и банкарство, 
зелени банкарски производи...

УВОД

Зелене финансије обухватају увођење нових метода и технологија, које 
за циљ имају креирање специфичних финансијских производа и услуга, 
који узимају у обзир заштиту животне средине, енергетску ефикасност, 
смањење штетних емисија, рециклажу, итд. Отуда, зелене финансије се 
позиционирају у пресеку између финансијске индустрије, заштите живот-
не средине и економског развоја (Слика 1.) . Посматрајући актуелну ситу-
ацију у светским научним круговима, који се екстензивно баве зеленим 
развојем, налазимо мотив да сагледамо који се то зелени банкарски произ-
води и услуге налазе у понуди, као и које су њихове главне карактеристике. 

Слика 1. Зелене финансије

Извор: Hee Jin Noh, Financial Strategy to Accelerate Innovation for Green Growth, 
Korea Capital Market Institute, 2010.
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Када говоримо о зеленом развоју уопште, можемо поћи од дефиниције 
Хи Ђин Ноха, вишег научног сарадника Института за тржиште капитала 
Кореје, који каже да зелени развој представља истовремено остваривање 
развоја и унапређења животне средине.4 Полазећи од његове дефиниције 
као основе, можемо рећи да зелени развој представља истовремено 
остваривање економског развоја кроз инвестиције у зелене индустрије и 
технологије, креирање нових (зелених) финансијских производа и услуга 
и унапређење животне средине.5

Препознајући значај и потенцијал зеленог развоја, већина међународ-
них институција и форума је ову тему уврстила у своје програме, неретко 
дајући овој теми приоритетан значај. Воде се екстензиве дискусије, предла-
жу и предузимају мере за унапређење и имплементацију парадигме зеле-
ног развоја.  

Главни задаци групе Г20 у предстојећем периоду подразумевају 
креирање глобалног регулаторног оквира и дефинисање новог 
финансијског законодавства.6 Међутим, зелене финансије нису држале 
једну од кључних позиција у приоритетима групе Г20. Мексички заменик 
министра финансија и јавних кредита Херардо Родригез Регордоса је ре-
као да зелени развој мора да напусти своју споредну позицију међу при-
оритетима групе Г20. Државе би требало да  позиционирају зелени развој, 
ако не као главни, онда бар као једнак приоритет који би био у равни са 
решавањем економске кризе и постизањем стабилности. Стога је 2012. го-
дина, време када групом Г20 председава Мексико, прва година у историји 
када ће зелени развој бити један од главних приоритета групе Г20.7

Изјава заменика министра додатно је потврђена у Декларацији ли-
дера Г-20 после Лос Кабос Самита групе Г20. У декларацији под тачком 
73 наводи се следеће: „Истичемо да зелени раст и одрживи развој имају 
јак потенцијал за стимулисање дугорочног просперитета и благостања. 
Поздрављамо извештај припремљен од стране ОЕЦД-а, Светске банке и 
Уједињених нација о увођењу политика зеленог раста и одрживог развоја 

4 Hee Jin Noh, Financial Strategy to Accelerate Innovation for Green Growth, Korea Capital 
Market Institute, 2010.

5 Ракић С., Митић П., Green banking - Green financial products with special emphasis on 
retail banking products, 2nd International Scientific Conference Climate Change, Econom-
ic Development, Environment and People Conference – CCEDEP 2012, Септембар 2012.

6 Bunčić, S., Filipović M., The future of international financial business: Global regulatory 
framework, African Journal of Business Management Vol. 5(8), 2011, pp.3297-3301

7 Green Growth in the G-20’s Agenda; http://www.g20.org/index.php/en/publications/421-el-
crecimiento-verde-en-la-agenda-del-g20- (приступ сајту 27.10.2012.)
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у агенде структурних реформи, посебно  прилагођене специфичним усло-
вима различитих земаља и њиховог степена развоја.“8

Још од Велике депресије 1929. године, свет није осетио такав 
финансијско-економски  потрес до 2008. године, када светска економија 
опет доживљава суноврат. Један од основних узрока да удар ове кризе буде 
још снажнији је свакако незаустављив процес глобализације, који прожима 
и повезује све економске токове. Ако се овој кризи придодају и енергетска 
криза, пре свега изазвана високим ценама нафте, криза несташице хране 
и пијаће воде, затим климатске промене, свакако је лакше разумети зашто 
је угрожена могућност одржавања благостања у свету.9 Управо из ових 
кретања произилази значај креирања нових, другачијих финансијских и 
економских структура, базираних на зеленом развоју. Опоравак је неопхо-
дан и преко потребан, али то захтева  колективну одговорност  међунардне 
заједнице. Глобални економски развој мора бити генерисан узимајући у 
обзир све наведене проблеме. Водеће међународне  институције су већ пре-
познале, као потенцијалне моторе који могу да повећају и убрзају економ-
ски и укупни опоравак, секторе као што су обновљиви извори енергије, 
ефикасне енергетске технологије, одрживо управљање природним ресур-
сима, зелене финансије итд.10

ЗЕЛЕНЕ ФИНАНСИЈЕ

„Gо green“ тенденција мора у потпуности да обухвати цео сектор фи-
нансија. Тенденција „позелењавања“ финансија је настала из неопходности 
промена глобалне економије у циљу очувања и заштите животне средине. 
Међутим, није животна средина једини мотив овог растућег финансијског 
тренда. Услед повећаног протока информација, пре свега посредством 
Интернета, те и повећаног знања и заинтересованости просечног купца 
за животну средину и климатске промене, овај тренд још више добија на 
значају. Појављује се све већи број корисника, пре свега, банкарских услу-
га који сада желе да дају свој лични допринос заштити животне средине 
и спречавању климатских промена. Банке су уочиле ову појаву пораста у 
тражњи зелених финансијских производа и услуга, па су у њој и виделе 

8 Promoting longer-term prosperity through inclusive green growth (point 73.), http://g20.
org/images/stories/docs/g20/conclu/G20_Leaders_Declaration_2012_1.pdf;

9 Global Green New Deal, Policy Brief, United Nations Environment Progremme, Март 2009.
10 Green Economy: A Transformation to Address Multiple Crises; An Interagency Statement of 

the United Nations System, http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/igo_30jun09_e.
htm 
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шансу да повећају сопствену способност да привуку депозите, инвестирају 
их и сачувају. Заједно са банкама, које промовишу зелено банкарство као 
релативно нов концепт који се користи у банкарском сектору у последњих 
неколико година, и друге финансијске институције, као што су осигура-
вајућа друштва, инвестициони фондови итд., такође покушавају да кре-
ирају и спроведу „зелену“ стратегију у својим пословним активностима. 

Финансијске институције које на време препознају разне форме „зеле-
них“ стратегија и примене их у свом пословању стичу шансу да привуку 
већи број клијената и тако повећају свој профит, истовремено доприно-
сећи одрживом развоју. Иако је проблем greenwashing-а11 присутан, постоји 
охрабрујући тренд у креирању зелених финансијских производа и услуга 
као саставног дела редовне понуде финансијских институција.

11 Greenwashing је концепт у коме организације покушавају да уз помоћ „зелених“ 
ПР и маркетинг активности промовишу своју организацију као еколошки свесну и 
одговорну, а да притом она то није. Било да је циљ повећање профита или стицање 
политичке подршке, greenwashing се користи за манипулацију да би се остварили 
иначе сумњиви циљеви који су најчешће стицање профита кроз подизање угледа 
компаније. 
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Табела 1. Покретачи раста тражње за зеленим финансијским 
производима и услугама

Познавање животне 
средине и медијска 

покривеност

Еколошка свест и јавно 
мњење

Еколошки прописи и 
законодавство

Доба информационих 
технологија  је омогућило 
боље разумевање 
озбиљности, извора и 
импликација разних 
промена у животној 
средини. Већа медијска 
покривеност, заједно 
са мултинационалним 
еко-кампањама, такође 
је значајно допринела 
бољем разумевању значаја 
заштите животне средине 
и подигла тражњу за 
зеленим производима и 
услугама.

Подизање еколошке 
свести јавног мњења 
директна је последица 
познавања животне 
средине и медијске 
покривености. Управо 
та свест јавног мњења, 
кроз подршку власти за 
еколошку одрживост, 
довела је до великог 
раста тражње за зеленим 
производима и услугама.

Спровођење владиних 
стратегија, закона и 
других прописа који 
промовишу програме 
заштите животне 
средине, с посебним 
освртом на оне који 
омогућавају ценовну 
сигурност зелених 
финансијских производа 
и услуга, један је од 
главних генератора раста 
тражње.

Извор: Green Financial Products & Services: Current State of Play and Future Opportu-
nities, CEO briefing, UNEP Finance Initiative, март 2007.

ЗЕЛЕНО БАНКАРСТВО

Банка је специфичан привредни и тржишни субјекат (sui generis 
предузеће), који, на бази пренетих овлашћења и поверења, посредује 
у трансферисању туђих средстава (пре свега на кредитној основи), 
обављајући све новчане, депозитне и кредитне трансакције између 
финансијски суфицитарних и финансијски дефицитарних трансактора, 
вршећи при томе секундарну емисију новца, уз испољавање високог сте-
пена професионалности, организованости и адаптираности на промене 
у друштвено-економском окружењу, што доприноси максимизацији соп-
ствене микроекономије и оптимизацији коришћења финансијских сред-
става у макроекономији.12 Из ове дефиниције лако је закључити да је банка 
у својој сржи профитна организација, која зараду најчешће стиче на раз-

12 Џелетовић М., Живковић А., Бојовић П., Банкарски менаџмент, Чигоја штампа, 
Београд, 2008. стр.8-9
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лици између активних и пасивних каматних стопа, или из наплаћених 
провизија. 

Већ је напоменута неопходност да „зелена“ тенденција треба да обу-
хвати укупне финансије. Банкарство, као један од главних мотора сваког 
привредног система, природно треба да прати овај тренд. Зелено банкар-
ство можемо дефинисати као следећи корак у еволуцији банкарских ак-
тивности, додајући нову, еколошку компоненту свим производима где је 
то могуће.13 

Зелено банкарство нуди један нови приступ при посматрању пословања 
банкарског сектора. Нова политика банкарског пословања која нуди „зеле-
но“ у банкама може се сажети и приказати као преоријентација са профи-
та као примарног (ако не и јединог) циља банкарских активности, на нову 
групу циљева, која се може наћи у јединству профита, животне средине и 
људи. Управо ову промену у начину размишљања, са профита на јединство 
профита, планете и људи, наводи и Еди Сетијаван из Централне банке 
Индонезије. Поред ове основне неопходности, Еди Сетијаван наводи још 
параметара који су неопходни да би банка своје пословање трансформиса-
ла у „зелено“ пословање14:

•	 интеграција аспеката животне средине у управљању банкарским 
ризицима,

•	 делегирање делу запослених (адекватног квалитета и броја) посло-
ва везаних за зелене инвестиције и заштиту животне средине,

•	 спровођењу једнакости „нивоа на игралишту“,15

• једнак третман и доследност у спровођењу закона,
•	 адекватне регулативе и контроле,
• довољно подстицаја за зелене инвестиције и зелене финансије,
•	 поступност у имплементацији,
•	 координација и сарадња између интересних група зеленог банкар-

ства (стејкхолдери).

13 Ракић С., Митић П., Green banking - Green financial products with special emphasis on 
retail banking products, 2nd International Scientific Conference Climate Change, Econom-
ic Development, Environment and People Conference – CCEDEP 2012, Септембар 2012.

14 Edi Setijawan, Role of Bank Indonesia to support Green Invest-
ment, German-Indonesian Chamber of Commerce and Industry, 2011. 
http://indonesien.ahk.de/fileadmin/ahk_indonesien/PAsT_EvENTs/RENERGY2011/
MONDAY/12_-_BI_ROLE_OF_bi_TO_sUPPORT_GREEN_INvEsTMENT.pdf 

15 Level playing field – Окружење у којем све компаније на датом тржишту морају 
поштовати иста правила и имати једнаку могућност да се такмиче.
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Посебну пажњу неопходно је посветити последњем параметру – инте-
ресним групама зеленог банкарства, ради приказа значаја и утицаја који 
овај концепт има на тоталитет друштвено – економске свакодневице. Ин-
тересне групе могу се поделити на:

•	 централне банке,
•	 актере на тржишту капитала,
•	 међународне финансијске институције,
•	 кориснике банкарских производа и услуга,
•	 банкарске асоцијације,
•	 невладине организације,
•	 владу и владине агенције,
•	 институте за истраживање и развој,
•	 међународне стратегије за борбу против климатских промена,
•	 међународне рејтинг агенције. 

Када банка као финансијска институција, са својим производима и 
услугама, жели да послује “зелено”, најлакши начин да се то постигне је 
промовисање коришћења оnline, односно Интернет банкарства. Интернет 
банкарство представља обављање банкарског пословања посредством Ин-
тернета. При томе, клијентима банака, није потребан никакав специјалан 
софтвер, а приступ банци је могућ на сваком месту на коме постоји рачу-
нар прикључен на Интернет.16 Предности оваквог пословања су очигледне 
и за клијенте и за банку. Овакав начин пословања штеди време клијената, 
што је велика предност у данашњем „време је новац“ темпу живота, а нема 
ни вожње до банке, па стога нема ни штетних издувних гасова аутомо-
била. Надаље, Интернет банкарство нема готово никакву администрацију 
и папирологију, па су накнаде које клијенти плаћају банкама нижe, а 
трошкови банкарских трансакција такође теже да буду нижи. Банка може 
да смањи трошкове својих филијала, трошкове запослених, трошкове 
папирологије и поштанских накнада, итд. 

Интернет банкарство је само један од корака ка постизању зеленог 
банкарског пословања. Оно што свака банка може даље да уради у прав-
цу постизања зеленог пословања је да инвестира у енергетски ефикасне 
оперативне процедуре, као што су енергетски ефикасне сијалице и рачу-
нари, клима уређаји високе ефикасности, итд. Банке такође могу повећати 
и кредитирање у индустрију која поштује принципе заштите животне сре-

16 Грачанац А., Глобално банкарство, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица, 2009. 
стр.245
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дине, као и да подрже неку од глобалних, националних или локалних еко-
лошких иницијатива.

Међутим, ако банка заиста жели да послује зелено, то ће се одразити и 
на производе и услуге које она нуди.

Зелени банкарски производи и услуге у сектору пословања са 
становништвом

Сектор пословања банке са становништвом обухвата послове креди-
тирања, односно уплате и исплате по свим врстама краткорочних и дуго-
рочних кредита физичких лица, као и читав низ готовинских трансакција, 
као што су послови текућих рачуна, мењачки послови, девизни послови, 
уплате и исплате штедних улога, пријем и подизање готовине у корист и на 
терет рачуна у банци, итд. У сваки од наведених банкарских послова може 
се уградити елеменат „зеленог“, односно нека врста еколошке конпоненте. 

Ако банка почне да креира и пласира зелене банкарске производе и ус-
луге у сектору пословања са становништвом, неопходно је издвојити неке 
од најзаступљенијих, а то су: 

1. зелене кредитне и дебитне картице,

2. зелени ауто кредити,

3. зелене хипотеке,

4. зелени кредити за реконструкцију и адаптацију некретнина.

1. Зелене кредитне и дебитне картице постају све популарније, а најчешће 
се проналазе на територијама европских земаља. Grosso modo, картице 
обично функционишу тако што њихови корисници дају донације које из-
носе између 0,1%- 0,5% од вредности сваке куповине или трансакције. Ови 
износи се упућују невладиним организацијама за заштиту животне сре-
дине или посебном еколошком фонду који је основала сама банка. Обично 
постоји и годишња накнада, али она није обавезујућа. Један од најбољих 
примера зелене картице је HSBC Visa Card. Сваки пут када се куповина 
обави, 0,1%  износа куповине се преноси на програм „HSBC зелени кров за 
школе“. Ова картица такође обезбеђује привилегије при куповини еколош-
ки прихватљивих производа и услуга код изабраних трговаца.

2. Зелени ауто кредити имају нижу каматну стопу од кредита за купо-
вину обичних аутомобила. Основ за формирање ниже каматне стопе је у 
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чињеници да хибридни аутомобили (аутомобили на алтернативна горива) 
и аутомобили са већом ефикасношћу искоришћења горива имају драстич-
но нижи штетни ефекат на животну средину. Каматна стопа је најчешће за 
0,25% нижа од камате на кредите за куповину обичних аутомобила, а може 
да буде чак и 0,50% нижа. Колико ће каматна стопа бити нижа од обич-
не зависи од низа индикатора који се користе при оцени емисије штетних 
гасова. Најзначајнији индикатори су интензитет емисије угљен-диоксида 
и потрошња горива. Мања емисија угљен-диоксида и већа ефикасност 
горива даће нижу каматну стопу. Зелени ауто кредити имају ниже трош-
кове обраде кредита и мање папирологије. По речима Давида Херперса, 
потпредседника сектора потрошачких кредита Банке U.S., зелени ауто 
кредити смањују ризик кредитног портфолиа банке, јер корисници кре-
дита за хибридне и аутомобиле са бољом ефикасношћу потрошње горива 
редовније испуњавају своје обавезе по одобреним кредитима.

3. Зелени хипотекарни кредити нуде потрошачима нижу каматну сто-
пу од тржишне. Каматна стопа је најчешће мања за 0,125%-0,25% од ре-
довних хипотекарних кредита. Зелени хипотекарни кредити одобравају се 
уколико се купује куће која је енергетски ефикаснија од просечне и/или 
уколико се жели позајмити новац за трошкове адаптирања куће у енергет-
ски ефикаснију – „зелену“ стамбену површину. Узимањем зеленог хипоте-
карног кредита добија се бољи еколошки животни простор који смањује 
трошкове живљења. Ова врста кредита има и једану контрадикторност – 
за њихову реализацију неопходно је много више папирологије.

Анализирајући колико је смањење трошкова, забележене су неке од 
предности које су добијене улагањем у куповину или адаптацију есо-
friendly тј. зелених кућа у Сједињеним Америчким Државама:

•	 рачуни за грејање и хлађење су нижи за 50-70%,
•	 савремена изолација куће може да уштеди и до 20% на трошкови-

ма грејања и хлађења или да донесе уштеду до 10%  од укупног го-
дишњег рачуна за струју,

•	 губитак енергије кроз застареле прозоре повећава рачуне за грејање 
и хлађењe на годишњем нивоу за скоро 25%,

•	 коришћење енергетски ефикасне беле технике може да уштеди и 
до 13% енергије, а коришћење нпр. енергетски ефикасне машине за 
прање судова уштедеће и до 4500 литара воде годишње,

•	 термостати са програмирањем могу уштедети око 2% на рачунима 
за грејање, а више од 3% на рачунима за хлађење.
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4. Зелени кредити за реконструкцију и адаптацију некретнина који се 
још називају и секундарне хипотеке, те се донекле и преклапају по сврси 
са редовним зеленим хипотекарним кредитима, омогућавају  клијентима 
да улажу у стварање енергетски ефикаснијег дома. Каматна стопа ће 
бити нижа него на редовни кредит. Каматне стопе имају тенденцију да 
буду ниже за 0,33% у односу на редовне кредите, а могу бити ниже и до 
1%. Инвестиције обично иду у уградњу соларних и ветро енергетских си-
стема, енергетски ефикасне прозоре, замена пећи, зелених кровова, нове 
изолације, итд.

ЗЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ У КОРПОРАТИВНОМ И 
ИНВЕСТИЦИОНОМ БАНКАРСТВУ

Корпоративно и инвестиционо банкарство бави се, пре свега, преузи-
мањем и пласирањем државних и корпоративних хартија од вредности, 
како на домаћем, тако и на међународном тржишту и трговином финан-
сијским дериватима. Такође се бави и управљањем фондовима и капи-
талом компанија, услугама осигурања и посредовања код купопродаје 
некретнина. Уз претходно поменуте активности, корпоративне и инвес-
тиционе банке баве се пружањем услуга при корпоративним спајањима 
и припајањима, као и процесом секјуритизације кредита и других облика 
активе.

„Зелени“ тренд постепено захвата све већи број производа и услуга 
корпоративног и инвестиционог банкарства. Међутим, као најкарактерис-
тичнији17, издвајају се:

1. финансирање зелених пројеката,

2. секјуритизација зелених кредита и креирање зелених обвезница,

3. финансијски деривати временских услова.

1. Финансирање зелених пројеката односи се на зајмове клијентима 
корпоративног и инвестиционог банкарства за финансирање великих ин-
фраструктурних пројеката. Неретко је, за финансирање ових пројеката, 
неопходно формирати и банкарски конзорцијум, управо због величине 
зајма. Пракса која је најзаступљенија јесте да се 30%-40% средстава привуче 
из донација, док зајам за финансирање пројекта треба да покрије 60%-70% 

17 критеријум заступљености производа је креиран по избору аутора
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вредности пројекта. Зелени пројекти који су, у претходном периоду, обез-
бедили највише средстава су из области телекомуникација, петрохемије, 
природних ресурса, обновљивих извора енергије, ефикаснијег коришћења 
енергије, итд. Велике банке најчешће формирају посебна одељења која се 
специјализују за одређену област или области у које инвестирају. Када се 
посматра зајмовна активност корпоративних и инвестиционих банака у 
зелене пројекте, не сме се изгубити из вида и значајна улога државе, која 
својом регулативом може значајно да допринесе атрактивности ових ула-
гања. Један од највећих зајмова овог типа од 850 милиона евра, одобрила је 
BNP Paribas sa Rabobank International јануара 2012. године. Зајам је само део 
финансијског пакета за улагање у Белгијску офшор фарму ветрова.

2. Секјуритизација, као механизам диверзификације ризика, може се 
применити и на зелене кредите за инфраструктурне пројекте. Банка се 
појављује као гарант емисије хартија од вредности на основу ових кредита, 
омогућавајући клијентима да пренесу део ризика на банку. Овај поступак 
се најчешће назива шема еко-секјуритизације. Постоји велики број приме-
ра коришћења секјуритизације у области заштите животне средине. Један 
од најадекватнијих примера креирања обвезница у „зелене“ сврхе је свака-
ко „шумска обвезница“18, креирана за финансирање велике и комплексне 
реконструкције Панамског канала19, да би се уклонили и/или ублажили 
проблеми транспорта каналом. Овај пројекат, назван Beyond Timber, до-
вео је до креације двадесетпетогодишњих обвезница, које су купили 
стејкхолдери који користе овај водени пут. Такође је потребно поменути 
и „кат обвезнице“20, можда најпознатије зелене обвезнице у свету, које су 
креиране у процесу секјуритизације катастрофалних ризика највећих 
финансијских институција, као што су BNP Paribas, Goldman Sachs, Lehman 
Brothers, итд.

3. Постоји читав спектар финансијских деривата који је креиран да 
помогне компанијама чије активности у великој мери зависе од вре-
менских услова. Финансијски деривати су управо креирани да помогну 
компанијама да се изборе са променама у приходима. Највећи спектар 
финансијских инструмената који се могу користити за смањење ризика 
повезаног са неповољним или непредвидивим временским условима пре-
тежно нуди Goldman Sachs.  Као специфична врста јављају се деривати који 

18 Forest Bond
19 „40% производа САД-а пролази кроз Панамски канал“, према подацима Forest Re, The 

Banker, 2007.
20 Cat Bonds – catastrophe bonds
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су везани за енергију ветра, који омогућавају произвођачима енергије ве-
тра заштиту од неповољног атласа ветра.

ЗАКЉУЧАК

Тендеција „озелењавања“ банкарског и уопште финансијског сектора 
све више узима маха у развијеним тржишним економија као и у земља-
ма у развоју. Како свест појединаца, уз помоћ медијских и разних других 
кампања расте, тако расте и потреба тих појединаца да буду одговорнији 
према животној средини. Банке представљају профитне институције и као 
такве, циљ им јесте да остваре што виши профит. Врло је танка линија из-
међу greenwashing-a и усвајања правог концепта „зеленог банкарства“. На 
финансијском сектору лежи велика одговорност да промовишу нове кон-
цепте како би у потпуности показали да су привржени принципу друш-
твене одговорности. На основу одређеног броја примера из овог рада, мо-
жемо видети јасну тенденцију институција и појединаца да се формирају 
производи и услуге који у себи садрже и концепт заштите животне среди-
не и друштвено одговорног пословања. Једна од најбитнијих ствари када 
говоримо „зеленим финансијама“ или о „зеленом банкарству“ јесте само 
разумевање концепта. Не представља зелено банкарство само смањење 
утрошеног папира у оквиру саме банке или гориво које ће потенцијално 
клијент уштедети ако обави неку трансакцију испред свог компјутера а 
не одвезе се до банке. Идеја „зеленог банкарства“ и „зелених финансија“ је 
много шира и већа, она лежи у чињеници да кроз банкарски сектор про-
тиче комплетан светски новац и да су банкарске институције те које при-
мају депозите и те депозите даље пласирају у кредите. Начин на који ће ти 
кредити и други производи и услуге бити пласирани заправо треба да буде 
повезан са концептом зеленог банкарства. Уколико ће банкарски сектор у 
сарадњи са државама подстицати инвестирање у пројекте који су еколош-
ки ефикасни и дугорочно одрживи, прави концепт зеленог банкарства ће 
моћи у потпуности да заживи и да се примени. Тако да ће коначан циљ 
заправо бити да нови концепти „зеленог банкарства“ и „зелених финан-
сија“ заправо постану „банкарство“ и „финансије“.
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SUMMARY 
APPLYING THE CONCEPT OF „GREEN“ IN FINANCE 

AND BANKING

Green finances are positioned on the intersection of financial industry, 
economic development and environmental protection. This is natural direction 
which came out of the need that making profit is not the only goal, but to have 
a new goal which is positioned in the balance of nature, profit and people. As 
global trend, promoted by the most influential international organizations such 
as World Trade Organization, United Nations, G20 etc., green growth is selected 
as one of the main priorities. The paper focuses on the potentials of green 
finances, basic characteristics of green banking and the most important green 
financial products. The paper analyzes green banking products in retail banking, 
commercial and investment banking. Positive impact will be emphasized from 
the side of the the institutions that offer green products, because the demand of 
such products is in constant rise, and it will be shown from the side of the clients, 
because they get the products with lower expense. Motives for the development of 
these products will be explained, so as the benefits of using them. These products 
have positive impact on the environment and they lead to the improvement in 
the efficiency of fuel usage, clean energy etc. 

Keywords: Green development, green finance and products, green bank 
products.
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RESUME

Green financial products and services are an emerging power in financial 
and banking sector. There was  a  couple of engines of green concept growth 
in the past few years. The most important ones were definitely environmental 
awareness, media coverage, public opinion, ecological legislation etc. Green 
finances incorporate new technologies, industries, financial products and 
services that take into account the environment, energy efficiency, reduction of 
pollutant emissions, recycling etc. For this reason we can find green finances 
in the intersection of financial industry, environment and economic growth. 
Majority of the international institutions and forums are extensively debating 
and taking actions to promote and implement green growth concept which has 
started to take shape in recent years. Green banking offers a new approach to the 
way we look at banks. We add a “natural” component to the standard banking 
operations and we get new kind of banking that is “green”. The most important 
segments of green financial products and services are retail banking, corporate/
investment banking, asset management and insurance. When we  talk  about 
retail banking, the most important parts that need to be mentioned are green 
credit and debit cards, green car loans, green mortgages and green home equity 
loans. These products and services that are now used mostly in developed 
market economies have shown significant rise in supply and demand which has 
positive impact on the banking sector and their clients. The other very important 
segment of green banking is corporate/investment banking which consists 
mostly out of financing green projects, securitization of green loans and issuing 
green bonds, also creating financial derivatives based on weather conditions. 
The idea of green banking and green finance is based on a fact that “green” 
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concept needs to be incorporated in financial sector business strategies so that 
all of the given loans and other financial services and products are in line with 
“green” concept. That means that it is not enough just for the bank to save on 
paper or to introduce online banking. Banks need to implement “green” concept 
into their loan policies and in other products and services they offer, which is the 
only way to implement “green” banking into mainstream banking. 

Овај рад је примљен 23.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 07.11.2012. године.
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ABSTRACT: The European Union rules on the State aid seek 
to ensure that a state aid, as well as the EU aid, to ‘undertakings’ 
does not give rise to the issue distorted market competition in 
Member States. They apply to both direct and indirect state aid, as 
well as to aid to any kind of undertaking, regardless of weather it 
operates as for-profit or not-for-profit. The article is divided into 
four chapters. The article purports to provide an analyses of the 
impact of the EU rules on the State aid on social enterprises, given 
the significance of public funding for their operations. It is divided 
into four chapters. The introductory chapter outlines the subject-
matter of the article and describes the underlying role of the EU 
rules on the State aid.  The second chapter deals with major sourc-
es of EU regulations governing the state aid and pays special atten-
tion to the notion of “undertaking” as key to State aid rules con-
cept. In the third chapter the cumulative conditions which trigger 
the application of the state aid rules are discussed, along with the 
de minims rules and the block exemption rules, which fall out of 
the scope of the State aid rules. In the fourth chapter, the EU rules 
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2 milena.galetin@gmail.com
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governing public procurement and their impact on social enter-
prises are discussed, along with the national framework for public 
procurements in some Member States and the innovative practices 
of public financing of social enterprises which has emerged in the 
United Kingdom. In the conclusions, the article argues that the 
EU state aid and the procurement rules, despite widely being per-
ceived as complex and costly, do provide some room for public fi-
nancing of social enterprises, and points to the EU reforms in this 
respect, which will provide a more enabling financial framework 
for social enterprises and arguably further encourage innovative 
practices in this respect.  

Key words: European Union, state aid, procurement rules, so-
cial entrepreneurs...

INTRODUCTION

The term: “State aid” is a European Commission (EC) term, which refers 
to various forms of assistance provided by public bodies, or publicly-funded 
bodies, to “undertakings” on a discretionary basis, which might give rise to the 
issue of distorted competition and might impact adversely on trade between 
member states. The underlying rationale of the European Union (EU) rules 
governing the State aid, therefore, is to protect fair competition.  Giving favored 
treatment to some businesses would harm their competitors and risk distorting 
the market; hinder the long-term competitiveness of the EU by unduly propping 
up inefficient, aid-dependent businesses; and allow economically more potent 
Member States to favor their own industries.  The State aid rules contribute to 
the effective functioning of the Single Market and the EU economic reforms 
in two key ways: 1) they prevent a state aid which would seriously distort 
competition and thus help to achieve and sustain fair market for businesses in 
all member states; 2) they allow a state aid that promotes economic development 
and other legitimate policy objectives, where those benefits outweigh any 
possible distortion of competition. The State aid rules also apply to funds from 
the EU institutions (infra, 3). The article examines how the EU rules governing 
a state aid, including the public procurement rules, impact on national regimes 
governing public funding of social enterprises.3 

3 According to EMES, the European research network of individuals and institutions com-
mitted to studying social enterprises (www.emes.org), the ideal type of the social enterprise 
entails the following characteristics: a continuous activity producing goods and/or selling 
services; a high degree of autonomy; a significant level of economic risk; a minimum amount 
of paid work; an explicit aim to benefit the community; an initiative launched by a group 
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SOURCE OF LEGISLATION

The state aid rules are enshrined in a number of articles of the European 
Community (EC) Treaty and various regulations, frameworks and guidelines 
issued by the European Commission, which set out in detail what kind of a state 
aid is permissible.4. The basic framework for a state aid is provided in Article 87, 
Paragraph 1, of the EC Treaty, now Article 107 of the Treaty of the Functioning of 
the European Union, which prohibits a state aid “in any form whatsoever, which 
distorts or threatens to distort competition by favoring certain undertakings or 
the production of certain goods, in so far as it effects trade between Member 
states be incompatible with the common market”. Exceptions from this general 
rule are laid down in Paragraph 2, in recognition that in some circumstances, 
government interventions are necessary for a well-functioning and equitable 
economy. 

Chief to the implementation of the State aid rules is the definition of 
“undertakings”. Although there is no official definition of undertaking as 
referenced in Article 87 of the EC Treaty, the European Commission deems any 
organization engaged in economic activities an undertaking. This also includes 

of citizens; a decision-making power not based on capital ownership; a participatory na-
ture, which involves the persons affected by the activity; and limited profit distribution. 
J. Defourny: “From Third Sector to Social Enterprise”, “The Emergence of Social Enter-
prise” (edited by C. Borzaga & J. Defourny), 2001, pp. 16–18. On different schools of thoughts 
with regard to the defining characteristics of social enterprises see also K. A Janelle: “Social 
Enterprise in the Unites States and Europe: Understanding and Learning from the Differ-
ences”, International Society for Third-Sector Research and The Johns Hopkins University, 
2006, pp. 247-253, with further references. J. L. Laville, M. Nyssens: “The Social Enterprise: 
Toward A Theoretical Approach”, “The Emergence of Social Enterprise”, op. cit. pp. 312-332.

4 See Articles 87, 88, 93 of the EC Treaty (Article 107, 108, 109 of the Treaty of the Function-
ing of the European Union) governing the prohibition of unfair competition and justifiable 
exception re. State aid rules; EC Regulations (EC), 994/98 and 70/01 governing a state aid 
to small and medium sized enterprises; Council Regulation (EC) No 659/1999 laying down 
detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty; EC Regulation, 68/2001 
on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid; EC Regulation, 
2204/2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employ-
ment; EC Regulation No. 364/2004. on state aid for research and development; EC Regula-
tion, 1628/2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to national regional 
investment aid; EC Regulation, 1998/2006 on de minimis rule; EC General Block Exemption 
Regulation 800/2008; EC Interpretative Communication COM(2001) 566 on application of 
social criteria in public procurements; Community Guidelines on State aid to Promote Risk 
capital, 194/2006; Community Framework For State Aid for Research and Development and 
Innovation (OJ C 323/2006); EC Guide to the application of the EU rules on state aid, public 
procurement and the internal market to services of general economic interest, and in par-
ticular to social services of general interest, SEC(2010) 1545 final; EC Communication: A 
Quality Framework for Services of General Interest in Europe, COM(2011) 900 final. 
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not-for-profit organizations (public benefit organizations, social enterprises, 
universities) and public bodies when engage in economic activities. The key, 
therefore, which triggers the State aid rules is the nature of the activity, rather 
than the institutional form of choice for that activity. How surpluses from 
economic activities are allocated – whether distributed to shareholders, used to 
further social goals, or re-invested – makes no difference in the State aid terms.5 

THE THRESHOLD TEST 

There are several conditions that have to be cumulatively met in order for a 
state aid to give rise to the issue of distorted competition: 

1) Is the measure granted by a state or through state sources? State sources not 
only include obvious sources, such as funding from central government, local 
authorities and local enterprise networks, but also funding which falls under 
the control of the state, such as the lottery funds, as well as the EU structural 
funds, including the European Social Fund, which plays a key role in the EU 
2020 Strategy for Growth and Jobs.6 Public purchasing of activity or services 
at commercial rates do not constitute a state aid, as the market has not been 
distorted.

2) Does it confer an advantage to an undertaking? An advantage might be 
conferred by a grant or by a less obvious measure, such as loan or services on 
favorable terms i.e. below market rate or, for example, subsidized training or 
consultancy. Loans at commercial rates are not regarded a state aid.

3) Is it selective, favoring certain undertakings? That is, is the state aid only 
available to certain undertakings? This could mean that it is only available 
to a particular organization, or to a number of organizations located within 
particular areas. Funding which is available to all undertakings throughout a 
particular country is not considered selective, but a ‘general measure’ which is 
not deemed a state aid e.g. UK-wide tax breaks available to all undertakings. 

5 See Friederiszick, H.W., Röller, L-H., Verouden, V.: “European State Aid Control: an eco-
nomic framework”, working paper version. September 28th, 2006. Bovis C.H.: “Financing 
Services of General Interest in the EU”, The European Law Journal, Vol. 11. No. 1/2005. 
Blauberger, M.: “Of ‘Good’ and ‘Bad’ Subsidies: European State Aid Control through Soft 
and Hard Law”, West European Politics, Vol. 32, No. 4, 719–737, July 2009. Duguleana, L. 
and Duguleana, C.: “European State Aids in the Current Financial Crisis”, Bulletin of the 
Transylvania	University	of	Braşov	•	Vol.	3	(52)	-	2010	•	Series	V.

6 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
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4) Does the measure distort or have the potential to distort competition? 
Important for the social enterprises (sE), the potential to distort trade and 
competition does not have to be significant for this ‘test’ to be met.7 such 
potential may exist even where small amounts of public funding are given 
to undertakings with modest market share. On the other hand, the European 
Commission (EC) has taken a view that public funding to an undertaking not to 
have a potentially distortive effect on intra-Community trade and competition, 
where the activity or service provided was aimed at a strictly localized market, 
does not amount to a state aid. Thus, in “Partnership support for regeneration 
Community/voluntary (neighbourhood) regeneration” (N546/B/2000), the EC 
found the English public funding to exclusively non-for-profit, very small scale 
bodies in the voluntary or community sectors (active in areas such as very local 
community education and youth work) not to be a state aid. This was on the 
basis that the funding recipients provided their services exclusively to the local 
community; that the recipients were not-for-profit making and distributing; were 
largely run by unpaid volunteers living in the local community with very few or 
no paid employees; and had a very limited budget. 

5) Is the activity undertaken by a beneficiary tradable between Member States? 
The EC interpretation of this is broad: it is sufficient that a product or service 
is subject to trade between Member States, even if the aid beneficiary itself does 
not export to the EU. Consequently, most activities are viewed as tradable. Some 
activities defined as ‘local’, are considered not to affect inter-state trade. Where 
delivered by small and medium size enterprises (SME), these are: repair of 
personal and household good; health and social work; other community, social 
and personal service activities; social services; construction; sale, maintenance 
and repair of motor vehicles and fuel; and hotels and restaurants.

De minimis rule

The de minimis rule pertains to the scale of public support which does not 
trigger the application of the state aid rules. The EC Regulation 1998/2006 (de 
minimis aid regulation) considers that public funding or support (e.g. grants, 
loans, subsidized contracts etc) from all public sources provided specifically 
as de minimis funding to a single recipient up to €200,000 over a 3 year fiscal 
period has a negligible impact on trade and competition, and does not require 
ex ante notification (infra). This aid can be given for most purposes, including 
operating aid, and is not project-related. The €200,000 is a threshold prescribed 

7 BUG-Alutecknik GmbH (1988 OJ L 79/29). 
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for a state aid, not necessarily for all pubic support to an organization, which 
may include funding of non-economic activities (see also infra. 4.1.).8

Block Exemptions, Ex Ante Notifications and Sanctions

Where public funding constitutes a state aid, it must comply with the EC’s 
state aid rules and be provided as compatible aid. That is, it must conform to 
the specific scope to award state aid and permissible aid intensity levels which 
are set out by the EC in its various guidelines, frameworks and the new General 
Block Exemption Regulation (GBER), which was introduced in 2008.9 The 
GBER enables support towards the following: regional aid (investment and job 
creation);  sME investment and employment aid; aid for female entrepreneurship; 
aid for environmental protection; aid for consultancy and sME participation in 
fairs; aid for disadvantaged and disabled workers;  aid in the form of risk capital; 
aid for research development & innovation; and training.

There are restrictions imposed on the scope of aid and eligible costs 
associated with each activity. Training, consultancy, investment, employment 
(in particular of disadvantaged groups) and environmental protection are 
potentially all eligible areas of support from public funders, as long as the 
undertaking involved meets the criteria set out in the GBER. The criteria set out 
with regard to the employment aid are of particular significance for SE, given 
their role in work integration; this are elaborated in great detail in Article 15 of 
the Regulation.10

Aid may be awarded under the existing state aid scheme of which the EC 
must be notified ex ante, or, where none exists, the EC must be notified for 
approval prior to any award of aid under an appropriate guideline or framework. 
If the EC finds the undertaking to have met the foregoing tests, it has the power 
to seek recovery of any payment of illegal aid with interest, which extends back 
ten years. 

8 Golubovic D.:” Legal Framework for Social Economy and Social Enterprises: A Comparative 
Report”, UNDP Bratislava, 2012, pp. 40-42 (final approval pending)

9 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/gber_final_en.pdf
10 Only 1/5 of total public expenditure on goods and services is covered by the EU Directives. 

Commission Staff Working Paper: Evaluation Report on Impact and Effectiveness of EU 
Public Procurement Regulation, Part I, SEC(2011) 853 final . 
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EU PUBLIC PROCUREMENT RULES AND THEIR IMPACT ON 
SOCIAL ENTERPRISES

The Significance to Social Enterprises

The contracting out of the provision of goods or services is a key instrument 
for public authorities to support the mission of sE. This is particularly true for 
the local authorities and in the mixed welfare system moving towards an open 
market, with contract fees replacing the grants schemes. These developments 
pose a particular challenge for smaller service provides, many of them sE, for 
twofold reasons: 1) they face difficulties in managing the transaction costs of 
large contracting, since there is “a growing tendency for contracts to be pack-
aged into larger units to achieve economies of scale”;11 2) at instances where sE 
organisation provide multiple social outcomes: “there is the problem of transver-
sal benefits i.e. where a contract delivers a positive outcome to another budget 
area”. 12 

Public procurement policy is one of the components of the Single Market 
policy, and therefore pertinent EU Directives provide the general framework for 
the procurement law of the Member States.13 Indeed, the public procurement rules 
play a pivotal role in determining the parameters under which public subsides 
and state financing of public services trigger the State aid rules.14 The EU public 
procurement directives seek to ensure the attainment of free movement of goods 
and the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services 
in respect of public works contracts. 

Attainment of these objectives: “necessitates co-ordination of public 
procurement procedures in order to ensure effective competition and non-

11 R. Spear: “The Social Economy in Europe: Trends and Challenges” (www. http://oro.open.
ac.uk/32266/)

12 Ibid. 
13 Council Directive 92/50/EEC of 18.6.1992 Relating to the Coordination of Procedures for 

the Award of Public Service Contracts; Council Directive 93/36/EEC of 14.6.1993 Coordi-
nating Procedures for the Award of Public Supply Contracts; Council Directive 93/37/EEC 
of 14.6.1993 Concerning the Coordination of Procedures for the Award of Public Works 
Contracts, as amended by European Parliament and Council Directive 97/52/EC; Council 
Directive 93/38/EEC of 14.6.1993 Coordinating the Procurement Procedures of Entities Op-
erating in the Water, Energy, Transport and Telecommunications Sectors, as amended by 
European Parliament and Council Directive 98/04/EC.

14 C. H. Bovis, op. cit. p. 79. 
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discrimination in respect of such procedures and optimal allocation of public 
money “.15

However, as the EC noted: “internal market policy can be pursued while at 
the same time integrating pursuit of other objectives, including social policy 
objectives”.16 Social policy has played a central role in building Europe’s econom-
ic strength through the development of a unique social model. While the current 
EU framework governing public procurement does not specifically recognize the 
pursuit of social policy goals within the framework of public procurement pro-
cedures, the EC took a stand as early as in 1998 that the current framework nev-
ertheless offers a range of possibilities which, if properly pursued, should make it 
possible to accomplish desired social objectives. The social goal objectives reflect 
the nature of SE operating as not-for-profit organizations (NPOs) in supplying 
social services for communities.

In 2001 the EC issued a more detailed Communication in this respect to 
strengthen its case (noting that it is the European Court of Justice which has the 
ultimate jurisdiction over that issue): 

“This Communication aims to identify the possibilities under existing 
Community law applicable to public procurement for taking social considerations 
into account in the best way in public procurement. The Communication 
examines the different phases of a procurement procedure and sets out, for 
each phase, whether and to what extent social considerations can be taken into 
account”.17

The Communication outlines possibilities for inserting properly defined 
social considerations (“social clause”) in the contracts, depending on their 
types, and how it impacts on various stages in the public procurement process, 
as discussed below. The Commission has also produced a guide on “buying 
social”, which is a tool facilitating public authorities buying goods and services 
in a socially responsible way in line with EU rules. It outlines the contribution 
which public procurement can make to social policy, with practical examples 
on a broad range of social issues, including promoting equal opportunities and 

15 Commission of the European Communities (2001) Interpretative Communication on the 
Community law applicable to public procurement and the possibilities for integrating social 
considerations into public procurement. Brussels. COM (2001) 566 final, p. 4 (hereinafter 
cited as: Communication).

16 Ibid. 
17 Ibid, p. 5.
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employment opportunities; improving labor conditions and social inclusion of 
vulnerable persons.18

Social Consideration and Types of Contracts 

The Communication points that possibilities for the procurement rules 
to include criteria other than the best value for money, such as the social or 
environmental criteria. vary from contract to contract. The EC argues that public 
contracts for works and services, in respect of which it is possible to lay down the 
manner in which the contract is to be performed, provide the best opportunity 
for a contracting authority to take account of social concerns. Certain service 
contracts targeted at particular social categories have by their very design a 
social objective; for example, a contract for training of long-term unemployed; 
or contracts for the purchase of computer hardware/services adapted to the 
needs of disabled persons.19 The EC also argues that service contracts which 
have a social objective in most cases are services within the meaning of Annex 
IB of Directive 92/50/EEC or Annex XVIB of Directive 93/38/EEC and thus fall 
out of the detailed EU procedural rules, and in particular the rules on selection 
and award.20

If different solutions exist which would meet the needs of a contracting 
authority, the contracting authority has a discretion to define in a contract what 
it considers as corresponding best to its social concerns, provided the general 
rules and principles of the EU law regarding free movement of goods and the 
freedom to provide services are observed, in particular. Accordingly, the subject-
matter of a public contract may not be defined in such a way which gives rise to 
preventing competitors from other Member States, including SE, to compete. 

Selection of Bidders 

The EU public procurement rules set out two lists of criteria for the selection 
of bidders: personal situation of a bidder, which precludes it from competition 
(e.g. pending bankruptcy); and economic, financial and technical capacity. As 
a general rule, there is no room for social criteria when assessing a bidder’s 
economic, financial and technical capacity. However, there are some notable 
departures from this rule. First, in the Beentjes case, the European Court of 
Justice (Court of Justice) found that a condition with regard to the employment 

18 Available at http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
19 Communication, ibid, p. 6. 
20 Ibid. 
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of long-term unemployed had no relation whatsoever to the bidder’s suitability 
with regard to its economic and financial standing, technical knowledge and 
ability. From there, the EC deduced that contracting authorities can include in 
an agreement a condition relating to the employment of long-term unemployed 
when setting out conditions relating to the execution of a contract (infra).21 
Secondly, if a contract requires specific know-how in the “social” field, specific 
experience may be used as a criterion as regards technical capability and 
knowledge in proving the suitability of candidates. 

Award of Contracts 

The EU rules permit the use of two different criteria for the award of public 
procurement contracts: the lowest price and the most economically advantageous 
(“best value for money”) offer.  The social criteria though are not specifically 
referenced in the pertinent EU rules with regard to the latter. However, the EC 
argues, if the term: “social criterion” is construed as a criterion that makes it 
possible to evaluate, for example, the quality of a service intended for a given 
category of disadvantaged persons, such a criterion may legitimately be used if 
it assists in the choice of the most economically advantageous tender within the 
meaning of the directives”.22

This concept of the additional criterion for award was first referenced 
in the Beentjes case (supra). In Case C-225/98, the Court of Justice held that 
the contracting authorities can base the award of a contract on a condition 
related to the combating of unemployment, provided it does not giver rise to 
the violation of the fundamental principles of the EU law, but only if there are 
two or more economically equivalent tenders for a public authority to consider. 
This condition was regarded by the Member State in question as an additional 
criterion, and was considered only after tenders were compared from a purely 
economic point of view. Finally, the Court of Justice stated that the application 
of the award criterion regarding combating unemployment must not have any 
direct or indirect impact on bidders from other Member States, and must be 
explicitly referenced in the contract notice, so that potential contractors are 
aware of such a condition.23

21 Beentjes judgment of 20.9.1988, Case 31/87, Par. 28. 
22 Communication, ibid, p. 13. 
23 Ibid. p. 15. 
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Execution of Contract 

The EC argues that contracting authorities have a wide range of possibilities 
for determining the contractual clauses on social considerations, provided the 
EU general rules governing public procurement are observed. Examples include: 
a clause stipulating that a successful bidder must employ a certain number or 
percentage of long-term unemployed or apprentices, without requiring the 
unemployed or apprentices to be from a particular region or registered with 
a national body, for instance, for the execution of a work contract, should not 
necessarily amount to discrimination against other competitors. The same 
pertains to the obligation to implement in the course of the execution of a 
contract measures that are designed to promote equality between men and 
women or ethnic or racial diversity; the obligation to recruit in the course of 
the execution of a contract a number of disabled persons over and above what 
is laid down by the national legislation of a Member State where the contract is 
executed or in a Member State of the successful bidder.24

It is noteworthy that the EU procurement rules apply only to certain public 
procurement contracts, and in particular those whose value equals or exceeds 
the relevant threshold set out in the pertinent directives. Under the Community 
law, it is for the Member States to decide whether public procurement contracts 
not covered by the EU directives should be subject to the national rules. The 
Member States also have a discretion, within the limits laid down by the EU 
law, to decide whether public procurement contracts which fall out of the ambit 
of the pertinent directives may be used to pursue the objectives other than the 
“best value” objective. Without prejudice to the national legislation in the field, 
the contracting authorities have a discretion to apply social criteria in their 
procurement procedures, selection and award criteria, provided it does not give 
rise to the violation of the general rules and principles of the EU law. According 
to the EC, in the case of services contracts, this may involve establishing a policy 
aimed at promoting ethnic and racial diversity in the workplace, through, for 
example, instructions given to persons in charge of recruitment, promotion or 
staff training, if it is consistent with the general rules and principles of the EU law 
In addition, practices that reserve contracts to certain categories of persons, for 
example to the disabled persons (“sheltered workshops”) or to the unemployed, 
are permitted insofar as they do not discriminate against bidder from other 
Member States, or amount to unjustified restriction on trade.

24 Ibid, p. 17. 
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National Legislation on Public Procurement 

Despite the foregoing opportunities presented in the current EU framework 
for public procurement, the practice of inserting social criteria into public 
contracts which otherwise fall within the ambit of the EU rules on the State 
aid is not yet very common in the Member States. This is attributed to various 
factors. Firstly, the rationale for the public authorities to begin addressing social 
issues in their supply chains is not clear. In addition, there is a lack of motivation 
by public authorities to embrace such practices, given the complexity of the EU 
procurement rules and the inherent risk of their violation. Sweden, for example, 
consider any social consideration in the national procurement regime subject 
to the EU rules the violation of those rules. Furthermore, there is a pressure on 
costs, in particular when the economy is contracting, which favours the lowest 
price, rather than the best value criteria.25

Italy was the first Member State to introduce a social clause in public 
contracts subject to the EU rules. Following the enactment of the Law on Social 
Cooperatives in 1991, the practice of preferential purchasing arrangement of 
social co-opes (type “A”) with municipalities was introduced.  However, this 
was contested by the EC as a breach of competition law, which prompted the 
revisions in the Law, enacted in 1996. The revisions obliged municipalities 
to further specify the social goal with regard to employment of a minimum 
number of disadvantaged persons, which allowed social cooperatives to retain 
their privileged position as service providers with municipalities. 

In Spain, SE are subject to general public procurement rules, which are set 
out by the 30/2007 Law on the Public Sector Contracts.26 The recently enacted 
framework regulation for social enterprises (Royal Decree 3/2011), creates a 
new momentum for legislative changes in this respect. The Seventh additional 
provision of the Decree (Program for Promotion of Social Enterprise Entities) 
provides that within six months following the enactment of the Decree the 
Government shall pass a program for the promotion of SE, with special attention 
paid to those rooted in local communities and generating employment in the 
least developed sectors. This program shall reflect the following measures, 
among others: 

•	 Following consultation with the entities representing the social 
economy, the Council for the Promotion of the Social Economy and 
the Autonomous Communities shall revise the legislation necessary to 

25 Spear: “The Social Economy in Europe: Trends and Challenges”, ibid. 
26 Deforny, Nyssens: “Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments”, EMES, 

WP no. 08/01  p. 11.
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eliminate the limitations of the entities of the social economy, in such a 
manner that these may operate in any economic activities without any 
unjustified obstacles (Paragraph 1);

•	 Following consultation with the entities that perform social action, 
it shall revise the legislation developing General Law 38/2003, of 17 
November, on subsidies, with the purpose of simplifying the procedures 
regulated in the same (Paragraph 2). 

The foregoing measures are yet to be taken, which presumably had to do 
with the current economic crises and the Government’s pressing priorities in 
this respect. 

The new Slovenian Law on Social Entrepreneurs also provides for a privileged 
position of “social enterprises” in public procurements, which employ vulnerable 
groups and disabled as defined by the Law (social enterprises type “B”). Namely, 
with respect to the procurement of goods and services related to work integration 
and training, at least 30% of annual public tenders must be reserved to those SE 
(the so called reserved public tenders). 

Public procurement procedures are covered in Austria by the Public 
Procurement Act (BVergG)27 in force since 1 February 2006. The responsible 
authority for the procurement of goods and services for public departments and 
public customers is the Public Procurement Agency (BBG Bundesbeschaffung 
GmbH) 28, set up in 2001 by the BB-Gmbh Act (BB-Gmbh Gesetz)29. The Public 
Procurement Act (Article 19) spells out the basic principles and the general 
provisions for public tenders. Article 19(6) states that „[...] the employment of 
women, of people in a training relationship, of long term unemployed, of people 
with disabilities and elder jobholders, as well as the realization of other socio-
political interests can be taken into consideration in the public tender process. 
This can be achieved in particular by considering such aspects in the description 
of the service, in the definition of the technical specifications, through the 
definition of specific award criteria or through the definition of conditions in the 
service contract.”30 The above paragraph clearly suggests  that social aspects may 
be taken into account as award criteria for public tenders. Article 21(1) further 
states that „the awarding authority can stipulate that only sheltered workshops 
or inclusive enterprises can participate in the public tender or that the tender is 
reserved for such workshops or enterprises, where the majority of the workforce 

27 http://www.bka.gv.at/Docview.axd?CobId=16901 
28 http://www.bbg.gv.at/ 
29 http://www.parlament.gv.at/PAKT/vHG/xxI/I/I_00486/index.shtml
30 http://www.bka.gv.at/Docview.axd?CobId=16901 
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is disabled who cannot carry out an occupation under normal circumstances 
due to the nature or the severity of their handicap.”31

As mentioned in an official booklet of the Working Chamber of Upper Aus-
tria (Oberösterreich), Article 21 underpins and strengthens Article 19.32 i.e. al-
lows for „preferential treatment” for sheltered workshops, public benefit associa-
tions and socio-economic establishments (SÖB).33

On the other hand, social criteria do occur frequently in the procurement 
practices which otherwise fall out of the scope of the pertinent EU Rules. In the 
U.K. the revised compact on the relationship between the government and the 
voluntary sector,34 commits the Government: to ensure that NPOs have a greater 
role and more opportunities in delivering public services, in accordance with 
wider public service reform measures, and reforming the commissioning and 
procurement environment in existing markets (3.1.); to ensure a well-managed 
and transparent application and procurement processes, which are proportion-
ate to the desired objectives and outcomes of programs (3.5.); agree with NPOs 
how outcomes, including the social, environmental or economic value, will 
be monitored before a contract or funding agreement is made (3.6.); apply the 
compact when distributing the EU funding. Where conflicts arise with the EU 
regulations, discuss the potential effects and agree solutions together (3.12); to 
demonstrate the social, environmental or economic value of the programs and 
services provided, where appropriate (3.17). The foregoing principles enshrined 
in the national compact (as well as the local ones) have particularly found their 
application in the areas of employment, training and urban regeneration.35 
The U.K. is also a champion of innovative practices in this respect. One of the 
most innovative and groundbreaking in this respect is the Big Society Capital 
(BSC), which was launched by the Government in April 2011. The Big Society 
is an independent institution, sort of public-private partnership, established 
to support sustainable social investment market, which will facilitate the 
charities, SE and voluntary organizations (“the social sector”) access to capital. 
It is governed by a social mission and will invest the majority of its surpluses 
in pursuit of that mission. The BSC provides capital through social investment 

31 http://www.bka.gv.at/Docview.axd?CobId=16901 
32 http://www.arbeiterkammer.com/bilder/d48/Oeffentliche_Auftragsvergabe.pdf
33 http://www.arbeiterkammer.com/bilder/d48/Oeffentliche_Auftragsvergabe.pdf
34 “The Coalition Government and civil society organizations working effectively in partner-

ship for the benefit of communities and citizens in England”. www.compactvoice.org.uk/
35 Spear R. & Bidet E.: “The Role of Social Enterprise in European Labor Markets,” ELEXIES 

Transversal Report, EMES Working Paper, No. 4 (2001), p. 43 and further. Spear R. & Bidet 
E., Social Enterprise for Work Integration in 12 European Countries: A descriptive Analysis, 
Annals of Public and Cooperative Economic, Vol. 76, No. 2 (2005), p. 36 and further. 
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finance intermediaries i.e. organizations that provide affordable finance to 
support charities and the social sector. BSC will also seek to achieve financial 
sustainability over the long term. It is hoped that BSC will have a transformative 
impact on the social investment market in the UK, and will increase awareness 
of and confidence in social investment by: promoting best practice and sharing 
information; improving links between the social investment and mainstream 
financial markets; and, working with other investors to embed social impact 
performance and assessment into the investment. The government was recently 
in talks with the European Commission after fears that its plans to create 
a social investment bank would breach the EU State aid rules, Following the 
consultations, the Government announced that a £10m risk capital fund for SE 
would go ahead. 36

CONCLUSION

Public financing plays a critical role for the sustainability of social 
enterprises. While the current EU framework for state aid and procurement is 
seen as complex and proving burdensome, sometimes preventing Member States 
to fully benefit from policies intended to foster SE,  there is arguably enough 
room to better utilize the current rules in place.  Of particular significance in 
this respect is  the EC Communication of 2001, which aims to identify the pos-
sibilities under the existing Community law applicable to public procurement 
for taking social considerations into account, examines the different phases of 
a procurement procedure and sets out, for each phase, whether and to what ex-
tent social considerations can be taken into account The Commission has also 
produced a guide on “buying social”, which is a tool facilitating public authorities 
buying goods and services in a socially responsible way in line with EU rules. It 
outlines the contribution which public procurement can make to social policy, 
with practical examples on a broad range of social issues, including promoting 
equal opportunities and employment opportunities; improving labor conditions 
and social inclusion of vulnerable persons. However, despite the opportunities 
presented in the current EU framework for public procurement, the practice of 
inserting social criteria into public contracts which otherwise fall within the 
ambit of the EU rules on the State aid is not yet very common in the Member 
States. This is attributed to various factors. Firstly, the rationale for the public 

36 http://www.cabinetoffice.gov.uk/content/growing-social-investment-market.See Bugg-
Levine, A., Kogut, B., Kulatilaka,N..: “A New Approach to Funding Social Enterprises. 
Unbundling societal benefits and financial returns can dramatically increase investment”, 
Harvard Business Review, January–February 2012, pp. 118-123. Burt, R. S.: “The contingent 
value of social capital”,  Administrative Science Quarterly 42(2), 1997, pp. 339-365.
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authorities to begin addressing social issues in their supply chains is not clear. 
In addition, there is a lack of motivation by public authorities to embrace such 
practices, given the complexity of the EU procurement rules and the inherent 
risk of their violation. On the other hand, social criteria do occur frequently in 
the procurement practices which otherwise fall out of the scope of the pertinent 
EU Rules.

Nevertheless, there are some positive developments with regard to the EU 
framework on state aid and public procurement. First, insofar as public financing 
is subject to the State aid rule, the proposed increase in the de minimis rule 
threshold (from 200,000 Euro over three years to 500,000 Euro) for services of 
general economic interest creates new opportunities for SE. The same pertains 
to the proposal to exempt from ex ante notification a large number of services 
relevant to SE.  The innovative practice of public-private partnership in this 
respect (e.g. the Big Society Capital in the U.K.) suggests that even the current 
EU framework for State aid rules provided enough room for such practices not 
to run afoul the principles underpinning the Single Market. 
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REZIME

Правила Европске уније о државној помоћи имају за циљ да обезбеде 
да државне субвенције „предузећу/пословном подухвату“ не нарушавају 
лојалну утакмицу на тржишту. Стога се ова правила односе како на ди-
ректну, тако и на индиректну државну помоћ, и примењују на свако „пре-
дузеће“ којe продајe робу и услуге на тржишту земаља чланица, независно 
од тога како је организовано (профитно или непрофитно). Поред тога, ова 
правила се примењују и на помоћ из фондова Европске уније (ЕУ). У члан-
ку се анализира утицај правила ЕУ о државној помоћи на социјална преду-
зећа, посебно имајући у виду значај који јавни фондови имају за деловање 
социјалних предузећа. Чланак је подељен на четири поглавља. У уводном 
поглављу рада прецизира се његов предмет и анализира функционална 
улога правила о државној помоћи ЕУ. У другом поглављу рада наводе се 
најзначајнији извори регулативе за правила ЕУ о државној помоћи и ана-
лизира појам „предузећа“ као кључног појма за примену ових правила. У 
трећем делу рада анализирају се: услови који морају бити кумулативно ис-
пуњени да би се државна помоћ или помоћ из ЕУ фондова сматрала по-
вредом лојалне утакмице на тржишту;  de minimis правила која дефини-
шу обим државне помоћи на који се не примењују ограничења прописана 
за државну помоћ; и блок изузеци од примене ових правила. У четвртом 
делу рада анализирају се правила ЕУ о јавним набавкама и њихов утицај 
на јавно финансирање социјалних предузећа; прописи појединих држава 
чланица који уређују ово питање, као и иновативна пракса јавног финан-
сирања социјалних предузећа. У закључном делу рада указује се да режим 
ЕУ за државну помоћ и јавне набавке, који се и у стручној јавности сма-
тра компликованим и ригидним, ипак пружа довољно простора за јавно 
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финансирање социјалних предузећа, указује на предлоге за реформу ових 
правила која ће још више погодовати социјалним предузећима, као инова-
тивну праксу по овом питању у Уједињеном Краљевству.  

Овај рад је примљен 18.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 24.10.2012. године.
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САЖЕТАК: Социјално предузеће може бити 
структуирано као департман, програм, профитабилна или 
непрофитна организација. Социјално предузеће може 
такође бити представништво непрофитне организације, 
регистровано као профитна или непрофитна делатност. 
Многе организације су уствари мешовитог типа. Међутим 
веома је важна препознатљивост социјалног предузећа кроз 
дефиниције и правни статус. Структура или модел рада 
социјалног предузећа нису основ његовог правног статуса. Од 
велике је важности препознатљивост и присутност термина 
и концепта социјалног предузетништва, у правном систему 
државе, за његов развој и шири утицај на друштво. Социјална 
предузећа у земљама ЕУ организована су у различитим 
правним облицима и теже ка остваривању друштвених 
и економских циљева кроз предузетништво. Социјална 
предузећа обично су ангажована на пословима пружања 
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социјалних и интегративних услуга намењених угроженим 
групама људи и заједницама у урбаним или руралним 
подручјима. Поред тога, социјална предузећа се оснивају 
и ради пружања образовних, културних и услуга заштите 
животне средине. У овом раду о социјалним предузећима 
у Европи трудили смо се да дамо основне информације о 
организационо формама, уставним и правним аспектима, са 
погледом на будућност сектора социјалног предузетништва 
у Европи.

Кључне речи: социјално предузеће, организационо 
формама, социјална политика, устав и право...  

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Десктоп истраживањем обухваћено је и анализирано око 3000 стра-
ница различитог јавно доступног материјала и дат је преглед данашњег 
стања законодавства који регулише облике деловања социјаних предузећа 
у земљама Европске уније. За потребе овог рада истакнути су само најбит-
нији налази правне анализе.

Чланак започињемо прегледом појма и појаве социјалног предузећа 
у Европи, затим прегледом законских форми и завршавамо прегледом и 
анализом услова за добар правни оквир за деловање социјалних преду-
зећа. 

Чланак нуди базични преглед потребних података обрађених на 
приступачан начин, јер се чешто дешава да се концепти који би требало и 
који би чак и морали да буду јасни и недвосмислени свим грађанима, чеш-
то износе ускостручним језиком, што успорава имплементацију корисних, 
а понекад и неопходних активности, концепата и идеја. Дакле, намера ау-
тора није била да опишу и објасне све о социјаним предузећима и сродним 
областима, већ да прикупљајући јавне, лако доступне секундарне, али ре-
левантне податке, да један базични критички осврт на начин који би тре-
бало да послужи као основа за будуће истраживање и деловање.

ПОЈАВА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА У ЕВРОПИ 

У последњих неколико година, појам социјално предузеће постао је 
познат у академским  и политичким круговима и у широј јавности као 
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нови иновативни пословни модел који задовољава друштвене и економске 
циљеве, а доприноси интеграцији тржишта рада, социјалној инклузији и 
економском развоју. Интересовање за социјално предузеће прате деценије 
признавања локалних и националних влада и међународних организација 
за улогу социјалне економије, непрофитног сектора, економије солидар-
ности или трећег сектора (Borzaga и др., 2001; Dees, 1998). Последња деце-
нија се може окарактерисати као какофонија израза, фраза, концепата који 
су до недавно изазивали недоумице и неразумевања због свог вишезначја 
и различитих терминолошких интерпретација.

Из перспективе заједничких политика, већина земаља суочила се са 
озбиљним препрекама. Неуспех неолиберализма у решавању структурних 
проблема сиромаштва и социјалне искључености је многе владе натерао да 
обрате пажњу на иницијативе грађанског друштва које је нудило решења 
за проблеме. Овакве иницијативе су настајале у свим друштвима. Постоје 
бројни примери од којих ћемо навести неке: социјалне кооперативе у Ита-
лији, иницијатива економије засноване на солидарности у Француској, со-
цијална економија у Данској, бројне микрокредитне организације које су 
се појавиле у целом свету. Ове иницијативе потичу из цивилног друштва, 
али природа и степен институционализације зависе од културних  специ-
фичности.

Данас се термин социјално предузеће користи за именовање низа раз-
новрсних  делатности, често изнад ових специфичности, чиме се игнори-
ше улога подстицајне средине, па се ова предузећа представљају као хомо-
гени, аутономни пословни модели са неколико достижних циљева. Није 
јасно да ли они узимају облик „нових организација“ или „нове динамике 
у оквиру трећег сектора“ или пак као семе алтернативних економских мо-
дела развоја користе нову комбинацију ресурса – приватних и јавних, мо-
нетарних и немонетарних (Borzaga и др., 2001 Haugh, 2005, Defourny и др., 
2008). Социјална предузећа се са микро-економског становишта неретко 
посматрају као одговор на неуспех тржишта или државе или обоје. Термин 
је превазишао културне и језичке границе без већих проблема. 

У последњих неколико година интересовање за социјално предузеће 
праћено је личним примерима „социјалних предузетника“ који говоре 
о инспирацији, заносу и пословном уму појединаца чији је циљ да  про-
мене свет. На тај начин су иницијативе „социјалног предузетништва“ 
привукле пажњу јавности, организација цивилног друштва и донатора 
потенцијала иновативних појединаца који су у стању да одговоре на све-
опште друштвене проблеме, до сада нерешене од стране јавних полити-
ка и традиционалних друштвено-економских актера. Иако циљ овог 
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поглавља није објашњавање термина („социјално предузеће“, „социјални 
предузетник“, „социјално предузетништво“) или дефинисање граница које 
их одређују, наслућује се да је неопходно јасно одредити њихово значење 
и терминолошки их разграничити. Чињеница да се ови термини користе 
скоро наизменично у англо-саксонском контексту, допринела је конфузији 
актера нарочито у погледу моћи, утицаја и њихових  потенцијала, одакле 
потичу и очекивања која следе.

Институционални и правни облици социјалних предузећа значајно се 
разликују у свим земљама ЕУ. Актуелна расправа је проширила дефини-
цију социјалних предузећа, па су сада задруге, непрофитна и предузећа 
заснована на интересима заједнице интегрисане у социјалне економије 
и стратегије економског развоја заједнице. Ове предузетничке организа-
ције вођене су друштвено-економским мотивима (на пример, комбинова-
не вредности, трострука сврсисходност) и следе јасне циљеве за добробит 
заједнице, комбинујући друштвене и економске циљеве на оригиналан на-
чин (Nyssens, 2006).

Потреба за алтернативним економским стратегијама јавља се у мно-
гим земљама, јер нису у могућности да реше дубоко укорењен проблем 
сиромаштва и социјалне неједнакости. Стога не изненађује чињеница да 
социјална предузећа привлаче пажњу креатора политика у целом свету с 
обзиром на сличност овог модела са опредељењем  држава да се повуку из 
области пружања јавних услуга и са растућом тенденцијом истих да усвоје 
прагматичан приступ друштвено-економском развоју. Модел социјалног 
предузећа одговара у оба случаја. Упркос великим разликама између зе-
маља на северу, али и међу земаљама севера и југа, подршка овој форми 
пословања која задовољава и јавне и приватне циљеве је универзална. По-
што се овакав модел развија, природа учешћа државе ће највероватније 
зависити од историјске улоге државе у различитим националним кон-
текстима. Оно што аутори називају „пут зависности“, играће одлучујућу 
улогу у стварању различите форме организовања социјалног предузећа 
из различитих државних политика (Crouch, 2001; Kay, 2005). Из заједнич-
ке социјално-економске перспективе, додатна вредност социјалних пре-
дузећа произилази из ангажовања у производњи добара и услуга, рада и 
социјалне интеграције угрожених група становништва, територијалних 
иницијатива, итд.  Кроз те активности социјална предузећа доприносе из-
градњи оквира за одрживи развој и добробит, што доказују бројна иску-
ства у OECD земљама (Borzaga и др., 2007; Galera, 2008; Powell, 2007). Као 
резултат тога, она доприносе социјалној кохезији, смањењу сиромаштва, 
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акумулацији друштвеног капитала и одрживом развоју на локалном и на-
ционалном нивоу (EMES, 2006; Aiken, 2007).

Растућа фасцинација социјалним предузећима од стране многих дона-
тора, политичара и других друштвених актера може парадоксално смањи-
ти њихов утицај и потенцијал дугорочне одрживости уколико предузећа 
буду одвучена од њиховог примарног контекста. Оно што је раније иден-
тификовано као предност, преносивост и мобилност овог облика мик-
ро-економског организовања,  постаје препрека уколико се фокусира ис-
кључиво на  формални аспект и превиђа шира визија вођења социјалног 
предузећа које захтева институционалне иновације. Такође, пажња која се 
поклања социјалним предузећима превиђа комплекснија питања одржи-
вости овакве економске активности и потребе за структурама подршке. 
Потенцијал одрживости ових предузећа се једноставно очекује, чиме се 
потцењују проблеми са којима се суочавају многа социјална предузећа и  
улога власти у развоју овог сектора. Социјална предузећа су посебно осе-
тљива на промене у јавној политици, нарочито у погледу њихове подоб-
ности за јавне субвенције (Bacchiega и др., 2003).

Многи аутори су истраживали ова важна питања. Неки су сугериса-
ли да су социјална предузећа  део „новог социјалног микса“ у коме владе 
и грађани сарађују у дизајнирању нових облика пружања социјалних ус-
луга (Evers и др., 2004; Pestoff и др., 2006). Оваква ситуација довела је до 
низа нових пракси (као што су јавне набавке), институционалних аранж-
мана (као што је радна интеграција социјалних предузећа) и других акте-
ра (као што су иницијативе вођене од стране мањинских или угрожених 
група). Одрживост социјалних предузећа у остварењу циљева економског, 
друштвеног и културног оснаживања грађана је сложена, захтева људске и 
финансијске ресурсе и ствара окружење за развој јавних политика засно-
ваних на иновативности. Важно је истаћи да се у неким западноевропским 
земљама смањују јавна и „добровољна“ средства намењена социјалним 
предузећима заједно са институционализацијом процеса у контексту сло-
бодног тржишта што је довело  до парадоксалне ситуације: или су социјал-
на предузећа „расподељена“ унутар затвореног сектора делатности како 
би наставила са примањем јавних средстава или су препуштена сама себи 
у тржишној привреди како би мобилисали ресурсе који су им потребни 
(Nogales, 2007). 

Социјална предузећа су на много начина ограничена у приступу при-
ватним и јавним ресурсима. Популаризована у медијима, социјална пре-
дузећа задобила су велику пажњу јавности која их посматра као нова мала 
хибридна и средња предузећа (MSP). Природа њихове мисије, активности, 
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чак и правни облици социјалних предузећа и даље ограничавају њихову 
способност да приступе ресурсима. Ово је посебно индикативно у вези са 
обезбеђивањем финансијских средстава.

Појам социјалног предузећа се први пут појавио у Италији крајем 80-
их година прошлог века, али је заиста почео да се користи на европском 
нивоу средином 90-их. До недавно, појмови „социјалног предузетника“, 
„социјално предузетништво“ и „социјално предузеће“ употребљивани су 
мање-више за исте појмове: једноставно, могло би се рећи да је социјално 
предузетништво посматрано као процес по коме социјални предузетници 
стварају социјална предузећа. У претходној деценији, међутим, у литера-
тури видимо различите дефиниције и приступе сваком од ова три појма. 
Детаљна анализа различитих приступа је ван опсега овог рада, али може-
мо истаћи неколико функција са освртом на актуелне трендове:  

•	 Термин „социјални предузетник“ посебно истичу америчке фон-
дације и организације као што је Ashoka од средине 90-их година 
прошлог века. Оне на разне начине идентификују и подржавају 
појединца за покретање нових активности посвећених друштве-
ној мисији понашајући се као прави предузетници у погледу ди-
намике, личног ангажовања и иновативне праксе. Такав социјални 
предузетник доноси другачија решења друштвених проблема. У 
Европи, напротив, нагласак је на колективној природи социјалних 
предузећа, као и на његовим сродним или придружним формама.

•	 Појам „социјалног предузетништва“ прецизно  је  конципиран у 
касним 90 -им годинама прошлог века. Овај концепт наглашава 
социјалне иновације процеса предузете од стране социјалних пре-
дузетника. Концепт се све више користи у врло широком смислу, 
према различитим ауторима, сада се односи на широк спектар ини-
цијатива, у распону од добровољног активизма до корпоративне 
друштвене одговорности. Између ове две крајности идентификује-
мо следеће категорије: иницијативе, непрофитне организације које 
покрећу нове активности, јавно- приватно партнерство и сл. 

•	 Док Американци имају тенденцију да наглашавају „нејасну грани-
цу“ између институционалних и правних облика, као и „комби-
новано стварање вредности“ (профита уз друштвене вредности) 
који карактерише социјално предузетништво, Европљани радије 
наглашавају чињеницу да се социјално предузетништво најчешће 
одвија у оквиру „трећег сектора“ (тј. приватног, непрофитног сек-
тора). Чини се јасно да је, од три појма кратко дефинисаних овде,  
„социјално предузетништво“  најсвеобухватније.
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•	 Концепт „социјалног предузећа“ се први пут  појавио у Европи (не-
колико година пре него што се појавио у САД), прецизније у Ита-
лији, у часопису „Impresa Sociale“ који је покренут 1990. Концепт је 
уведен у то време како би описао иницијативе за које је италијански 
Парламент створио правни назив „социјалне задруге“ годину дана 
касније. Као што ће бити приказано многе европске земље су од 
тада до данас, донеле разне законе за промоцију социјалних пре-
дузећа.

НОВЕ ЗАКОНСКЕ ФОРМЕ ОРГАНИЗОВАЊА

Између усвајања италијанског закона (1991) и имплементације бри-
танског (2004), остале европске државе су усвајале нове законске форме 
које одражавају предузетнички приступ прихваћен од стране непрофит-
них организација, иако нису увек користиле термин социјално преду-
зетништво као такав.

У Француској, Португалији, Шпанији и Грчкој нови правни облици 
организовања предузећа били су задружног карактера. Португалске „зад-
руге социјалне солидарности“ (cooperative de solidariedade social) су правна 
форма која је основана 1997. године. Овај тип кооперативе пружа услуге са 
циљем да се подстакне интеграција рањивих група као што су деца, особе 
са инвалидитетом и социјално угрожене породице и заједнице. Португал-
ске задруге социјалне друштвене солидарности уводе у чланство корисни-
ке услуга, раднике и волонтере, али оне не могу да деле било какве зараде 
својим члановима. У Шпанији је национални закон створио етикету „зад-
руге друштвене иницијативе“ (Cooperativa de iniciativa socijal) 1999. године. 
Тај назив може користити било која врста кооперативе ради пружања со-
цијалних услуга или развој привредних активности са циљем интеграције 
социјално искључених лица. Као и њихове португалске колеге, шпанске 
задруге друштвене иницијативе не могу да деле профит са својим чла-
новима, а њихови организациони облици обично нису оријентисани ка 
више заинтересованих страна, што није случај у неким другим европским 
земљама.

На крају, међутим, важно је напоменути  да су емпиријска истражи-
вања  показала да једна интересна страна не може да угрози природу со-
цијалних предузећа, постоји могућност да  управљачке структуре чине 
групе односно појединци који непосредно утичу на циљеве, структуру и 
понашање, као што је је случај у многим традиционалним задругама, а да 
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ипак раде на  задовољавању потреба заједнице у целини или појединих 
угрожених група (Campi, 2006). Ово још једном указује на чињеницу да  
границе феномена социјалног предузећа нису јасно дефинисане.

У Грчкој, статус „друштва са ограниченом одговорношћу социјалне 
задруге“ (Koinonikos Sineterismos Periorismenis Eufthinis, KoiSPE) креиран 
је 1999. године за организације намењене специфичним групама поједи-
наца са психо-социјалним инвалидитетом, а са циљем да се социо-про-
фесионална интеграција оствари кроз производне активности. Ове орга-
низације засноване су на партнерству између појединаца „циљне групе„, 
радника психијатријске болнице и институција из заједница. Оваква 
multi-stejkholder стратегија је и у сржи француског закона донетог 2002. го-
дине којим се дефинише „колективни интерес задруге“ (société coopérative 
d’intérêt collectif, или SCIC). Овај француски облик задруге као подухват 
окупља запослене, кориснике, волонтере, локалне и регионалне власти и 
све остале партнере који желе да заједно раде на локалном развоју.

У Белгији, правни оквир за „компаније са социјалним циљем“ (société 
à finalité sociale или SFS на француском; vennootschap zonder winstoogmerk 
или VSO на холандском), уведен је 1996. године. Тачније, овај оквир, строго 
говорећи, није нови правни облик, јер све врсте пословних корпорација 
могу да усвоје етикету „компаније са социјалним циљем“, под условом да 
„нису посвећени богаћењу својих чланова“. Због тога компанија мора да 
дефинише политику расподеле профита у складу са својим социјалним 
циљевима и обезбеди процедуре које омогућавају сваком запосленом да 
учествује у управљању предузећа кроз учешће у капиталу.

У Француској и Белгији ове законске иновације су имале врло мали 
успех. То се може објаснити чињеницом да законске иновације уводе зна-
чајан број обавеза према традиционалном предузећу, док се додата вред-
ност не очитава у пословању предузећа. За разлику од концепта бизниса 
заснованог на социјалној економији или солидарности који је био извор 
инспирације за последњих двадесет година, сектор услуга и задруга све 
више карактерише друштвено оријентисан предузетнички приступ. Појам 
социјалног предузећа је далеко од признавања у ове две државе.

ДРУГЕ ФОРМЕ ОРГАНИЗОВАЊА 

Иако се новонастали правни облици могу показати као важан алат 
у неким земљама, већина социјалних предузећа широм Европе, чак и у 
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земљама где постоје нове законске форме, организује се према устаљеним 
законским прописима као што су: асоцијације, кооперативе, друштва са 
ограниченом одговорношћу или акционарска друштва, индустријска 
и Провидент друштва у Великој Британији, итд. Генерално, социјална 
предузећа су често основана као удружења у оним земљама у којима прав-
ни облик удруживања омогућава значајан степен слободе за продају роба 
и услуга. У земљама где су удружења ограничена у овом погледу, социјална 
предузећа се чешће организују у оквиру правних облика кооператива. У 
неким случајевима социјална предузећа усвајају традиционалне  правне 
облике.

У неким европским земљама концепт друштвеног предузећа није део 
политичке агенде нити академског дискурса изван веома малог круга 
стручњака, што је случај у Немачкој. Главни разлог за то вероватно лежи 
у чињеници да је немачки друштвено-економски модел базиран на ши-
роком социјалном партнерству око концепта „социјалне тржишне еконо-
мије“, постављен као повезница између тржишта и државе са циљем да 
подстакне друштвено-економски развој. У оквиру таквог модела посебно 
је тешко истаћи специфичне улоге социјалних предузећа или социјалне 
економије као трећег сектора. 

Иако постоји доста непрофитних организација које карактерише пре-
дузетнички приступ и задово љавање социјалних потреба, ове организа-
ције не чине посебне групе, оне раде у више различитих „средина“, свака у 
оквиру сопствених делатности.

ПОСТОЈАЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

Јасан законски и регулаторни оквир је од највеће важности за стварање 
окружења за било који тип предузећа. У већини земаља, велики део прав-
них послова односи се на регуларна предузећа. Социјална предузећа тра-
диционално се опредељују за правну форму кооператива или асоцијација. 
Последњих година, међутим, видимо да је неколико земаља развило спе-
цифичне правне оквире за социјална предузећа. У овом одељку говориће-
мо о томе како само постојање специфичних правних норми није довољан 
услов за потпорно легислативно и регулаторно окружење за социјална 
предузећа. У овом делу прегледа пратићемо аналитички оквир рада који 
су развили (Coates & Van Opstla 2010). У складу са њиховим радом, испи-
таћемо услове оптималног стварања правног оквира за социјална преду-
зећа. Након тога ћемо дискутовати о детерминантама атрактивности ових 
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специфичних правних оквира и показати да је за стварање доброг правног 
оквира важно да се он развије у потпуности.  

Европски економски и социјални комитет је 1992. године поднео три 
предлога за регулативу Статута европских асоцијација, европских коопе-
ратива тј. задруга и европских узајамних осигуравајућих друштава. Од по-
менутих иницијатива, усвојена је она која се тицала регулативе за Статут 
европских кооператива тј. задруга (Регулатива већа ЕЦ 1435/2003, од 22. 
јула 2003.) као и директива која допуњује Статут европских кооператива 
по питању укључивања и ангажовања радника (Директива већа 2003/72/
ЕЦ, од 22. јула). Регулатива описује кооперативе тј. задруге као групе људи 
са посебним принципима пословања који се разликују од принципа по-
словања других привредних чинилаца, а карактерише их принцип да се 
приоритет тј. највећа важност поклања појединцу. Тај значај појединца се 
огледа у специфичним правилима која се тичу чланства, давања оставке и 
искључивања, у правилу да један човек може дати само један глас, као и у 
чињеници да чланови не могу да полажу праву на имовину кооперативе. 

Повеља о принципима (начелима) социјалне економије Европске стал-
не конференције кооператива (задруга), дoнета 2002. године, узајамних 
друштава, асоцијација и фондација (CEP-CEMAF), претече данашње асо-
цијације Социјална економија Европе, унела је у регулативу Европске уније 
скуп принципа који отелотворују другачији концепт ентитета социјалне 
економије, као што су: приоритет појединца и социјалног циља над капи-
талом, добровољно и отворено чланство, демократско управљање и кон-
трола коју спроводе чланови, комбинација интереса чланова-корисника и 
општег интереса, одбрана и примена начела солидарности и одговорности, 
аутономно управљање и независност од државе и коришћење вишкова тј. 
суфицита у сврху остваривања циљева одрживог развоја, пружања услуга 
у интересу чланова или од општег интереса. Овај специфичан и опипљив 
појавни облик касније је превазишао оквире заједнице уз помоћ самог Ев-
ропског параламента, посредством Извештаја 2008/2250 (INI) од 26. јану-
ара 2009. године или уз помоћ самог Европског економског и социјалног 
комитета (одбора), кроз различита виђења, као што су: „Социјална еконо-
мија и јединствено тржиште“ из 2000. године, или нешто скорија визура 
изражена у делу „Различити облици предузећа“ из 2009. године. С обзиром 
на претходно изнето, Compared Law (публикација која се бави поређењем 
закона) илуструје тренд примећен у неким земљама који подразумева по-
стављање правног оквира који подржава и препознаје социјалну еконо-
мију као одвојену економску активност која захтева значајно ангажовање 
на јавној промоцији и подршци.
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У Шпанији, правни подниво на коме почивају ентитети социјалне еко-
номије је значајан, јер они добијају највише место у члановима шпанског 
устава. Ово се појављује у неколико чланова који се, било уопштено или 
конкретно, односе на један или више ентитета социјалне економије, као 
што је случај са чланом 1.1, чланом 129.2 или одредби о социјалној једна-
кости члана 9.2, и неким другим специфичним члановима као што су: 40, 
41 анд 47, који показују колико су поменути ентитети дубоко укорењени у 
тексту устава.

Оквир 1. Уставно упориште (Шпанија)
Одељак 129.2 Шпанског устава из 1978. године, захтева од јавних власти 
да „ефективно промовишу различите форме учешћа у предузећима и да 
се омогући да кооперативна предузећа путем одговарајућих закона“ (и) 

„успоставе моделе којима ће се олакшати приступ радника власништву над 
средствима за прозиводњу.“

Извор: Wong & Li (2007) 

Такође, 29. марта Шпанија је објавила Закон о социјалној економији 
(Закон 5/2011) у званичном гласнику „Boletín Oficial del Estado la Ley“. Увод 
у поменути правни акт ставља законски акт у шири оквир развоја концеп-
та социјалне економије на националном и европском нивоу широм земаља 
чланица. Он се ослања на концепте који се могу наћи у француском доку-
менту (повељи) «Charte de l’économie sociale” i belgijskom “Conseil Wallon de 
l’Economie sociale”. Такође се позива и на повељу о начелима тј. принци-
пима социјалне економије, утврђеним од стране Европске асоцијације за 
социјалну економију: SOCIAL ECONOMY EUROPE, (раније познатију као: 
CEP-CMAF).

Закон се такође бави концептом и дефиницијом термина социјална 
економија и поставља смернице заједничке за све социо-економске енти-
тете. Та оквирна начела тј. смернице баве се демократском, транспарент-
ном и партиципаторном природом социо-економских ентитета; нагласак 
је на приоритету који се даје појединцу и социјалним циљевима у односу 
на капитал, посвећености промовисању међународне солидарности, ло-
калног развоја, подједнаких шанси, социјалне кохезије и инклузије, као и 
на независности у односу на државне органе власти. 

Закон предвиђа да ће се направити обједињена евиденција различитих 
видова социо-економских ентитета, коју ће одржавати Министарство за 
рад и имиграциону политику и Веће за промовисање социјалне економије, 
у сарадњи са аутономним заједницама. Овај законски акт предвиђа осни-
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вање Већа за промовисање социјалне економије, тело које ће бити устано-
вљено у складу са одредбама овог закона. Оно ће служити као саветодавно 
и консултативно тело за активности које се тичу социјалне економије и 
функционисаће као орган дијалога између чинилаца социјалне економије 
и централне владе. Ово тело ће бити састављено од чланова-представника 
како државне управе, тако и одабраних представника социо-економских 
актера.

У неким земљама развијена је свеобухватна стратегија за социјална 
предузећа. Најуочљивији је пример Велике Британије где је 2002. године 
створена Јединица за социјална предузећа (Social Enterprise Unit). Ова Једи-
ница координира државном политиком у вези са социјалним предузећи-
ма, сарађује са практичарима, посредницима и другим кључним интере-
сентима и подржава их и спроводи специфичне радње у циљу подршке и 
развоја социјалног предузетништва и развоја заједница у Великој Брита-
нији. 

У многим земљама не постоји специфичан правни оквир за социјална 
предузећа. У тим земљама социјална предузећа често усвајају правни ста-
тус непрофитних асоцијација или кооператива. Понекад постојећи закони 
и регулативе охрабрују организације да се баве активностима социјалног 
предузећа. 

Када упоредимо специфичне правне оквире за социјална предузећа 
у различитим земљама, разлике се огледају у неколико димензија. Прва 
каракеристика је појављивање правног оквира у облику правне форме 
као такве или као алтернативе привредним облицима, кооперацијама и 
асоцијацијама или као ознаке која се додаје постојећој правној форми. У 
случају ознаке, компаније које усвоје регуларну правну форму, морају да 
задовоље одређени критеријум да би се квалификовале као социјално пре-
дузеће. Примери ознаке су „компаније друштвене намене“ у Белгији или 
„импресасоциале“ у Италији. 

Друга каракеристика је да ли је специфични правни оквир за социјална 
предузећа варијанта кооперативне правне форме или не. У оквиру студије 
12 правних форми за социјална предузећа у ЕУ, (Roelants 2009) је прона-
шао да је 7 од ових 12 правних форми усвојено из кооперативне структуре. 
Други правни оквири су често отворени, као што је Компанија друштвеног 
интереса (Велика Британија) и Социјално предузеће (Финска). У следећој 
табели, направили смо преглед неколико примера правних оквира, који су 
специјално развијени за социјална предузећа.
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Табела 1. Специфичне правни оквири за социјална предузећа

Земља Година Име Правна 
форма

Ознака / 
Бренд

Базирана на 
кооперативном 

моделу

Белгија (1995) Компаније 
друштвене намене X

Финска (2003)  Социјално 
предузеће   X

Француска (2001)

Кооперативно 
удружење 

заједничког 
интереса

X X

Грчка (1999)

Социјална 
кооператива 
ограничене 

одговорности

X X

Мађарска   (2006) Социјална 
кооператива X X

Италија   (1991)  Социјална 
кооператива X X

Италија   (2005)    Социјално 
предузеће    X

Пољска    (2006) Социјална 
кооператива X X

Португалија (1998)
Кооператива 
друштвене 

солидарности
X X

Шпанија   (1999)
Кооператива 
друштвене 

иницијативе    
X X

Шведска (2006)

Фирма са 
ограниченом 

дистрибуцијом 
профита  

X

Велика 
Британија (2005)

Компанија 
друштвеног 

интереса      
X

Извор: Coates & Van Opstal (2010 )

Из табеле видимо да концепт социјалног предузећа у Белгији добија 
своју законску форму увођењем „компанија друштвене намене“ у правни 
оквир, 1996. године, у директној је вези са овим трендом. Овај оквир није 
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нови правни облик. Све врсте пословних корпорација у својим статутима 
у складу са низом услова могу да усвоје етикету „компанија друштвене на-
мене“ под условом да „нису посвећени богаћењу њихових чланова“. Овај 
правни статус (ревидиран 2007.) усвојен је од стране више од 400 предузећа 
између 1996. и 2006. године што се може објаснити чињеницом да са собом 
носи велики број захтева, поред оних у вези са формама традиционалних 
компанија.

Такође главна законска новина протеклих година у Француској била је 
стварање нове легалне форме, „Кооперативно удружење заједничког инте-
реса“ (société coopérative d’intérêt collectif, or SCIC). Задруга заједничког ин-
тереса јесте приватна организација која се базира на заједничком интересу. 
Ова нова форма кооперативног подухвата повезује послодавце, корисни-
ке, волонтере, локалне и регионалне власти и сваког другог партнера који 
је заинтересован да се прикључи раду на датом пројекту локалног развоја.

У Финској су социјална предузећа за радну интеграцију једини тип со-
цијалних предузећа у пракси и термин „социјално предузеће“ (sosiaalinen 
yritys) је резервисан за њих по закону. Ипак, мора бити примећено да ће 
у скоријој будућности термин „социјално предузеће“ бити коришћен у 
ширем контексту, што потврђује и скори развој, нпр. на пољу социјалне 
и здравствене заштите. Свакако, многи пружаоци услуга из овог секто-
ра неће бити препознати као „социјално предузеће“, препознајемо их као 
приватна предузећа и компаније, удружења која се налазе широм земље, 
као што су национална удружења за ометене, слабовиде или глуве која 
имају важну улогу у пружању услуга њиховим члановима (ове услуге често 
пружају компаније које су власништво националних удружења).

Социјалне задруге су до сада представљале главни тип социјалног 
предузећа у Италији. Од одобравања закона бр. 381 из 1991. године који је 
увео правну форму социјалне кооперативе, ове организације су забележи-
ле ниво средњег годишњег раста од 10 до 20%. У 2005. години, постојало 
је преко 7300 кооператива које су упошљавале 244.000 радника. Овакав 
импресиван развој социјалних кооператива није спречио да други типови 
организација трећег сектора такође развијају социјално предузетничке ак-
тивности. Закон о социјалним предузећима (2005) без сумње представља 
значајан моменат у историји трећег сектора у Италији. Овај закон уводи 
принцип плурализма организационих форми и не види организациону 
структуру као услов да би нека организација била социјално предузеће. 
Закон дели одговарајуће организације у два подсектора: оне које су компа-
није и оне које то нису.
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Иновативни каракер овог Закона огледа се у отварању према новом 
сектору активности и ка различитим типовима организација које су пого-
дне да постану социјално предузеће. Као што је речено, Закон превазилази 
дотадашње границе законских и организационих форми. Он омогућава 
различитом типу организација (не само кооперативама и традиционал-
ним непрофитним организацијама, него и инвеститорским организација-
ма) да остваре „законски оквир“ социјалног предузећа, што им омогућава 
усклађеност са принципом недистрибутивног ограничења и ствара могућ-
ност представљања одређених категорија заинтересованих страна, укљу-
чујући раднике и кориснике.

Закон, такође, налаже да асоцијације и фондације које желе да се регис-
трују као социјално предузеће морају имати доказ о њиховој предузетнич-
кој природи. С друге стране, инвеститорске компаније које желе да поста-
ну социјално предузеће морају да се усагласе са одређеним захтевима који 
се тичу расподеле добити и учешћа инвеститора.

Упркос брзом развоју нових правних оквира специфичних за социјал-
на предузећа, само постојање таквих специфичних правних оквира ника-
ко није довољан услов за развој социјалних предузећа. 

Уочили смо кроз досадашње прегледе (СП) да постоје значајне разлике 
у успешности  правних иновација. Правни оквир „социјалне кооперативе“ 
у Италији обухвата више од 7.300 иницијатива, упошљава 244.000 радника 
(Defourny & Nyssens, 2008). Увођењем правних оквира у Великој Британији 
је регистровано 2.700 компанија друштвеног интереса у само неколико го-
дина након увођења ове правне форме, већина других правних иновација 
је остала неискоришћена од стране њихових циљних група (Coates & Van 
Opstal, 2010).

Први аспект који се мора узети у обзир при разматрању правног оквира 
као средства за развој социјалног предузећа јесте основни квалитет њего-
вог правног уређења. С обзиром на концепт социјалног предузећа, Coates 
и Van Opstal (2010) тврде да правни оквир који се користи у овим преду-
зећима мора да се побрине о томе да одговори на следећа питања:

1. да ли је осигурано остваривање социјалних циљева, 

2. да ли оквир омогућава економске активности на ефикасан начин, 

3. да ли оквир дозвољава сигурну управљачку структуру и 

4. да ли оквир чува аутономију социјалних предузећа?
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ДОБАР ПРАВНИ ОКВИР 

Поред важности добро израђеног правног оквира за социјална 
предузећа, Coates и Van Opstal (2010) помињу и неке друге аспекте који се 
морају решити.

Прво, држава мора створити одговарајући капацитет нових правних 
форми. Специфични правни оквир за социјална предузећа требало би 
да се јасно разликује од постојећих оквира. Ако је разлика сувише мала, 
социјална предузећа неће бити спремна да поднесу било какве губитке. 
Динамика тржишне економије често користи менаџере, адвокате и правне 
службенике стварајући нови правни оквир за социјална предузећа. Овај 
оквир је непознат широј јавности па је често неадекватно употребљен. 
Доступност квалитетног јавног информисања и државна подршка за 
подстицање правне експертизе о овим новим оквирима може бити основа 
успеха таквих правних оквира. 

Као друго, питање спрецифичног правног оквира социјалних 
предузећа би требало да се реши после њихове имплементације тако да 
се она могу потпуно развити. Овде је важна правна комплементарност. 
Пажња је усмерена ка новом правном оквиру док се стварају нови закони. 
Претпостављена је кохерентност између различитих легислативних нивоа 
у приступању овом новом оквиру, али и кохеренција његовог фискалног 
третмана и његове подобности за препознавање и субвенционисање. 

Степен до ког ће се легислатива развијати зависи од капацитета и 
спремности сектора да изврши притисак при стварању доброг правног 
оквира. Roelants (2009) поставља хипотезу да многи правни оквири за 
социјална предузећа у Европској унији прате модел кооперативе. Покрет 
за кооперативе лобирао у овим земљама да се створи спрецифичан правни 
оквир за социјална предузећа. Lastly, Coates и Van Opstal (2010) тврде да је 
адаптивни капацитет оквира за правну форму важан као и да је важно до-
пустити да се тај оквир у потпуности развије. Овај адаптивни капацитет 
зависи од способности предузећа да усвоји нове оквире да би привукло 
политичку пажњу, подршку од стране кровних организација или подршку 
од социјалних покрета и организација.
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АНАЛИЗА И ЗАКЉУЧЦИ  

Чланак који је пред вама је покушао да идентификује и предста-
ви социјална предузећа кроз њихове правне и организационе форме. 
Оно што даје као кључни закључак јесте да је од критичне важности да 
држава у потпуности разуме важност стварања позитивног амбијента у 
којем социјална предузећа могу да раде и да се развијају. Њихов развој 
и подстицај је од ширег друштвеног значаја, јер социјана предузећа до-
приносе у проналажењу одговарајућих решења потребних за позитивне 
друштвене промене. 

Из приказа је евидентно да држава својим политикама мора да под-
стакне и истакне значај социјаних предузећа и побољша услове стварања 
и рада ових организација увођењем посебних правних форми за ову 
врсту предузећа или законом о социјалним предузећима који је често у 
комбинацији са прописима о пореским привилегијама. Један од примера 
је закон о социјаним предузећима у Финској. Такође закон о социјалним 
предузећима Италије јасно дефинише социјана предузећа и прецизи-
ра мере подршке за оснивање социјаног предузећа. Овај закон изгласан 
2005. представља прву формалну дефиницију и регулативу за социјана 
предузећа у Италији. Закон се састоји од 18 делова који дефинишу 
социјална предузећа, друштвено корисне и непрофитне организације као 
и регулативу везану за њихово пословање, а тиче се власничке структу-
ре, финансија, спајања, аквизиције, мониторинга и истраживачких де-
латности. У оквиру Националног акционог плана за социјалну инклузију 
(2006) у Пољској је донет Закон о социјалним кооперативама. Закон де-
финише функционисање социјаних кооператива и иницијатива социјаног 
запошљавања. 

Допунски облици, овим посебним правним формама за социјална 
предузећа, су и организације које делају у областима радне интеграције 
угрожених особа. У Великој Британији постоји модел Компанија друшт-
веног интереса који се промовише од 2005. године. Компанија друштвеног 
интереса је друштво са ограниченом одговорношћу са додатним делатно-
стима креираним да би се омогућило пословање компанијама које желе да 
ставе свој бизнис у функцију друштвене користи. 

Важан инструмент подршке и подизања конкурентности предузећа 
која се баве радном интеграцијом угрожених група постоји у Француској. 
Овај механизам подразумева да је регулатива јавних набавки тако конци-
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пирана да је један од критеријума за добијање послова радна интеграција 
угрожених група. 

Поред наведених правних форми постоји и низ законских прописа који 
дају привилегован положај социјаним предузећима или организационим 
облицима које користе социјана предузећа. Многе земље користе механиз-
ме и моделе пореских олакшица и привилегија за непрофитна удружења и 
организације. Све наведено нам говори да су земље Европе схватиле и при-
хватиле модел социјаних предузећа као веома значајан и у стању да пружи 
могућност за запошљавање и остваривање социо-економских бенефита од 
ширег друштвеног значаја. Социјална предузећа стога треба подржавати и 
охрабрити, ако желимо да она створе одржив утицај унутар друштва.  

SUMMARY 
LEGAL FRAMEwORKFOR SOCIAL ENTERPRISES  

IN EUROPE

Social enterprise can be structured as a department, program, profitable or 
nonprofit organization. Social enterprise can also be representative of a non-
profit organization, registered with for-profit or non-profit activity. Many 
organizations are actually of a mixed type. However recognition is very important 
of social enterprise through the definition and legal status. Structure or model of 
social enterprise are not the basis of his legal status. Of great importance is the 
recognition and visibility of the term and the concept of social entrepreneurship 
in the legal system of the state, for its development and wider impact on society.

Social enterprises in EU countries are organized in a variety of legal forms and 
more difficult to achieve social and economic goals through entrepreneurship. 
Social enterprises are typically involved in discharging the social and integration 
services for vulnerable groups and communities in urban or rural areas. In 
addition, social enterprises are established and to provide educational, cultural, 
and environmental services. In this paper, the social enterprises in Europe, 
we have tried to give basic information about the organizational forms, the 
constitutional and legal aspects, with a view to the future of the sector of social 
entrepreneurship in Europe.

Keywords: social enterprise, organizational forms, social policy, law and 
constitution...
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RESUME

Social enterprises have been developed in the sector of social economy, which 
is located between the market and the state, and as such are often associated with 
the concepts of the “third sector” and “the non-profit sector.” In essence, the 
characteristic organizational form of social enterprises depends on the existing 
legal framework, politics, economy, welfare and cultural and historical traditions 
of the nonprofit sector in each country, as a result, the social enterprise sector 
now encompasses new types of organizations, as well as traditional third sector 
organizations redesigned new entrepreneurial dynamics. In this sense, the 
concept of social enterprise does not aim to replace the concepts of the non-profit 
sector or social economy. Instead, social enterprise links these two concepts 
by focusing on a new entrepreneurial dynamics of citizen initiatives that seek 
to achieve goals of social importance. Social enterprise can be structured as a 
department, program, profitable or nonprofit organization. Social enterprise 
can also be representative of a non-profit organization, registered with for-profit 
or non-profit activity. Many organizations are actually of a mixed type. However 
recognition is very important of social enterprise through the definition and 
legal status. Structure or models of social enterprise are not the basis of his legal 
status. Of great importance is the recognition and visibility of the term and 
the concept of social entrepreneurship in the legal system of the state, for its 
development and wider impact on society.

However recognition is very important of social enterprise through the 
definition and legal status. Structure or models of social enterprise are not the 
basis of his legal status. Of great importance is the recognition and visibility of 
the term and the concept of social entrepreneurship in the legal system of the 
state, for its development and wider impact on society. From the presented in the 
article it is evident that the state trough its policy must encourage and emphasize 
the importance social enterprises and improve the conditions of formation and 
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operation of these organizations by introducing special legal forms for this type 
of business, or the law on social enterprises, which is often combined with the 
regulations on tax privileges. Social enterprises in EU countries are organized in 
a variety of legal forms and more difficult to achieve social and economic goals 
through entrepreneurship. Social enterprises are typically involved in discharging 
the social and integration services for vulnerable groups and communities 
in urban or rural areas. In addition, social enterprises are established and to 
provide educational, cultural, and environmental services. In this paper, the 
social enterprises in Europe, we have tried to give basic information about the 
organizational forms, the constitutional and legal aspects, with a view to the 
future of the sector of social entrepreneurship in Europe.

Овај рад је примљен 02.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 24.10.2012. године.
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САЖЕТАК: Концентрације добијају све већи значај 
у праву Европске уније. У вези са тим, јавља се проблем 
расподеле надлежности између Европске Комисије и 
одговарајућих тела држава чланица. Институције Уније 
су донеле одговарајући „сет“ одредаба којима се настојало 
уредити ово питање. Тако, Комисија је искључиво надлежна 
за концентрације које имају комунитарну димензију, док су за 
остале концентрације надлежна тела држава чланица. Ипак, 
предвиђено је да Комисија може пренети концентрацију на 
надлежна тела држава чланица и обрнуто. Осим тога, државе 
чланице имају право да заштите своје легитимне интересе и на 
основу одобрења Комисије донесу одлуку и о концентрацији 
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која има комунитарну димензију. Исто важи и у ситауцији 
када се ради о заштити суштинских интереса националне 
безбедности. Проблем може представљати сувише велика 
дискреција Комисије приликом одлучивања о преносу 
надлежности, као и доста широко тумачење легитимног 
интереса и интереса националне безбедности.

Кључне речи: право, Европска унија, конкуренција, 
концентрације, надлежност...

УВОД

Питање концентрација поприма све већи значај у праву Европске уније 
(у даљем тексту: ЕУ), нарочито с обзиром на актуелне процесе глобализа-
ције и све веће економско-политичко повезивање између држава чланица. 
Могло би се тврдити да су институције Уније у почетку свом силом подр-
жавале укрупњавање привредних друштава на унутрашњем тржишту, 
мотивисане жељом да се привредни субјекти одбране од конкуренције 
споља (пре свега из САД и Јапана), а то су могли да издрже само подједнако 
јаки привредни субјекти. Касније је овако либералан став у великој мери 
напуштен, будући да укрупњавање, односно концентрације привредних 
субјеката могу довести до стварања, односно злоупотребе доминантног 
положаја. Наравно, промена у третману концентрација не значи да су 
оне одједном постале забрањене per se, већ подразумева много опрезнији 
приступ, како би се избегао поремећај постојеће тржишне структуре. 

Као разлози за спровођење концентрација наводе се: повећање еко-
номске ефикасности, жеља да се напусти одређено тржиште, обезбеђење 
ефикаснијег менаџмента (Manne, 1976:110; Easterbook и др., 1981:1161; Coffee, 
1984:1145; Rock, 1989:1367-1402), избегавање ликвидације компаније, боље 
интегрисање унутрашњег тржишта у Унији, настојање да се повећа конку-
рентност домаћих привредних друштава и слично (Jones и др, 2008:943-944; 
Whish, 2009:802-805). Ипак, истичу се и одређени негативни ефекти који 
могу наступити у случају спровођења концентрација, као што су: поремећај 
постојеће тржишне структуре, повећање незапослености, урушавање инди-
видуалних слобода и предузетништва, негативан ефекат на дистрибуцију 
благостања (De Jong и др., 1997:198-199), преузимање контроле над осетљи-
вим секторима (производња нафте и гаса, одбрамбена индустрија), наруша-
вање плурализма медија и друго (Јones и др, стр. 944-948).
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Из овога се јасно дâ закључити да концентрације имају не само пози-
тивне стране, већ и своје „наличје“. Због тога тела за заштиту конкуренције 
често реагују на оваква тржишна понашања. Проблем представља чиње-
ница што се поједине концентрације привредних субјеката ограничавају 
само на територију одређене државе чланице, док неке имају ширу, кому-
нитарну димензију. С тим у вези, може доћи до преплитања надлежности 
између Европске Комисије (у даљем тексту: Комисија) и одговарајућих 
тела држава чланица. Стога, неопходно је разјаснити неколико дилема. 

Прво, поставља се питање када ће за разматрање предметне концентрације 
бити надлежна Комисија, а када национална тела. Друго, како одредити на-
длежност у ситуацији када држава чланица из одређених разлога жели да ис-
пита предметну концентрацију за коју би искључиво била надлежна Комисија. 
Треће, да ли Комисија може да упути предметну концентрацију на решавање 
надлежном телу државе чланице и обрнуто, да ли државе чланице имају могућ-
ност да концентрацију из своје надлежности упуте Комисији на одлучивање. У 
тексту који следи, покушаћемо да дамо одговоре на наведена питања, уз помоћ 
релевантних прописа и одговарајуће праксе институција Уније.

НАДЛЕЖНОСТ ПРИЛИКОМ КОНТРОЛЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА

Као што је већ поменуто, питање надлежности се показује као веома 
важно, јер би могло доћи до преклапања, односно сукоба надлежности 
између Комисије и националних тела држава чланица. Нерешено питање 
надлежности доводи до неефикасности, повећања трошкова поступка, ра-
сипања ресурса, али и опасности од доношења дијематрално супротних 
одлука у истом случају од стране различитих тела за заштиту конкурен-
ције. Зато је било неопходно донети одговарајућа правила којима би се 
прецизно уредило ово питање. То је учињено доношењем одговарајућих 
правних аката од стране институција Уније, пре свега Комсије.

У том погледу, треба истаћи Уредбу 139/2004 о контроли концентра-
ција између предузећа3 (у даљем тексту: Уредба 139/2004), Уредбу 802/2004 
о имплементацији Уредбе 139/20044, Commission Consolidated Jurisdictional 

3 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations 
between undertakings (the EC Merger Regulation), OJ L 24/1, 29 January 2004.

4 Commission Regulation (EC) No 802/2004 of 7 April 2004 implementing Council regula-
tion (EC) No 139/2004 (published in OJ L 133, 30.04.2004, p. 1), amended by Commission 
Regulation (EC) No 1033/2008 of 20 October 2008 (published in OJ L 279, 22.10. 2008, p. 
3)-Consolidated version of 23 October 2008.
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Notice из 2007. године (у даљем тексту: Упутство)5, као и Упутство Коми-
сије о упућивању случаја у вези са концентрацијама (у даљем тексту: Упут-
ство о упућивању)6.

Јасно, неопходно је претходно дефинисати појам концентрација. У 
складу са Уредбом 139/2004, концентрације у праву конкуренције ЕУ 
обухватају фузије два или више претходно независних предузећа или де-
лова предузећа, стицање од стране једног или више лица која већ контро-
лишу најмање једно предузеће или од стране једног или више предузећа, 
било путем куповине хартија од вредности, било уговором или на неки 
други начин, директне или индиректне контроле целине или дела једног 
или више других предузећа (acquisition), као и заједничке пословне подух-
вате (joint ventures)7. 

Кад је реч о фузији, она може бити хоризонтална, вертикална и конгло-
мератска. Хоризонтална фузија представља спајање привредних друшта-
ва са истог нивоа производног ланца, за разлику од вертикалне фузије 
која представља повезивање привредних друштава на различитом нивоу 
производног ланца, на пример фузионисање произвођача и дистрибуте-
ра. Најзад, конгломератске (комбиноване) фузије представљају спајање 
привредних друштава које је мотивисано жељом да се умање трошкови 
и ризици пословања. Одвијају се између друштава са потпуно различи-
тим предметом пословања (Васиљевић, 2004:334). Може се рећи да прва 
два облика спајања могу изазвати штетне ефекте по конкуренцију, будући 
да се њима може непосредно нанети штета конкурентима, за разлику од 
конгломератских фузија где је опасност по конкурентске процесе знатно 
мања, јер се учесници поменуте фузије баве различитим пословним ак-
тивностима. 

5 Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council regulation (EC) No 139/2004 
on the control of concentrations between undertakings, OJ C 95, 16 April 2008,  p.1 

6 The Commission’s Notice on Case Referral in respect of concentrations OJ [2005] C 56/2; о 
овом Упутству види и: Stephen Ryan, The revised system of case referral under the Merger 
Regulation: experiences to date, Competition Policy Newsletter 3/2005, стр. 38-42.

7 Уредба 139/2004, чл. 3(1)(а, б) и чл. 3(4).
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Одређене недоумице може да створи одредница „стицање контро-
ле“ (acquisition of control)8, чињеница да су институције Уније предвиделе 
формулације која остављају простор за екстензивно тумачење (Cremona, 
2004:485; Gilo и др., 2006:327), као и доста сложен концепт заједничког по-
словног подухвата (Jones и др., 2008:962-967; Whish, 2009:823-827). Стога, 
биће потребан значајан напор како би се утврдило да ли се у предметном 
случају ради о концентрацији, у светлу одредаба Уредбе 139/2004.

Уредба 139/2004 се примењује на концентрације које имају комунитар-
ну димензију9. То значи да ће Комисија испитивати само оне концентра-
ције које су од значаја за Унију као целину. Из тога следи да надлежност 
за испитивање концентрација које немају комунитарни карактер припада 
државама чланицама. Државе чланице ће, притом, применити одредбе на-
ционалног законодавства о контроли фузија. Овакво решење је оправдано, 
јер би било илузорно да Комисија доноси одлуку у свим случајевима када 
привредни субјекти желе да спроведу концентрацију. 

Да ли предметна концентрација има комунитарну димензију или не, 
цени се према промету (turnover) њених учесника. Под прометом се под-
разумевају износи које остваре предузећа у претходној години од продаје 
производа или вршења услуга које спадају у редовне активности. Из тог из-
носа ће бити изузети порези и таксе које се односе на промет, као и интер-
ни промет унутар групе привредних друштава10. Тако, концентрација има 
комунитарну димензију у случају када укупан годишњи светски промет 
свих односних предузећа износи више од пет милијарди евра и где укупан 
промет на нивоу Уније сваког од најмање два односна предузећа прелази 
250 милиона евра. Поменуто правило не важи уколико свако од односних 
предузећа остварује више од две трећине својих прихода на нивоу Уније, 
у оквиру једне те исте државе чланице11. Дакле, тражи се да активност 
учесника у концентрацији буде везана за Унију, при чему се изузимају 
концентрације које имају искључиво националну димензију.

8 Уредба 139/2004 садржи решење по којем контролу конституишу права, уговори или 
било која друга средства која, одвојено или у комбинацији, имајући у виду разматрања 
чињеница или права која су укључена, дају могућност вршења одлучујућег утицаја на 
предузеће, а нарочито: а) власништво или право коришћења целе или дела имовине 
предузећа; б) права или уговоре који дају одлучујући утицај на састав, гласање или 
одлуке органа предузећа – чл. 3(2) Уредбе 139/2004. Уколико се примени језичко 
тумачење поменутог члана, види се да контрола може бити правна и фактичка и 
вршена од стране једног или више предузећа. 

9 Уредба 139/2004, чл. 1(1).
10 Уредба 139/2004, чл. 5(1).
11 Уредба 139/2004, чл. 1(2).



228

С. Домазет, С. Бунчић оДРеЂиВаЊе наДЛеЖноСти ПРиЛиКом КонтРоЛе...

Уколико наведени услови нису испуњени, примењује се решење по 
којем концентрација има комунитарну димензију у случају: а) када зајед-
нички укупни годишњи промет свих односних предузећа износи више од 
две и по милијарде евра; б) када је у свакој од најмање три државе чланице 
заједнички укупан промет свих односних предузећа већи од 100 милиона 
евра; в) када је у свакој од најмање три државе чланице из претходног става 
укупан промет сваког од најмање два односна предузећа већи од 25 мили-
она евра; г) када је укупан промет на нивоу Уније сваког од најмање два 
односна предузећа већи од 100 милиона евра. Наведени услови не важе 
уколико свако од односних предузећа остварује више од две трећине ње-
говог укупног промета на нивоу Уније у оквиру једне те исте државе чла-
нице12. Овакво решење мотивисано је жељом да се Комисији омогући да 
испита и концентрације које немају комунитарну димензију као у прет-
ходној ситуацији, али које би могле да имају утицаја на неколицину држава 
чланица. Промет односних предузећа може се израчунати (и) на основу 
промета предузећа са којим односно предузеће има везе (links), то јест, уко-
лико се ради о групи повезаних предузећа. Ове везе се састоје у прави-
ма или моћима наведеним у Уредби 139/2004, у циљу одређивања да ли су 
горе наведени прагови испуњени13. Проблем могу представљати приватни 
фондови капитала који немају консолидоване рачуне, јер мора бити узет у 
обзир целокупан промет који је остварен (Whish, 2009:831).

Јасно је да наведени прагови служе за расподелу одговорности између 
држава чланица и Комисије. Значи, уколико се утврди да концентрација 
има комунитарну димензију, за њено разматрање биће искључиво надлеж-
на Комисија (one-stop merger control)14. У супротном, предметна концентра-
ција биће разматрана у складу са правом држава чланица. С обзиром да 
право ЕУ има примат у односу на одредбе националних законодавстава, 
државе чланице не смеју примењивати властито право конкуренције на 
дату концентрацију (Whish, 2009:832). 

Ипак, могућа је и ситуација када концентрација, за коју је утврђено да 
има комунитарни карактер, може бити пренета на процену националним 
телима конкуренције и обрнуто. Захтев за пренос надлежности може бити 
поднет пре него што су стране учеснице нотификовале концентрацију Ко-
мисији, као и након што је нотификација извршена. У потоњем случају, 
захтев за пренос надлежности упутиће држава чланица, а не учесници у 
концентрацији.

12 Уредба 139/2004, чл. 1(3).
13 Commission Jurisdictional Notice, т. 175-177; Уредба 139/2004, члан 5(4).
14 О томе види Уредбу 139/2004, т. 21(2).
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Дакле, пре него што стране учеснице нотификују концентрацију, оне 
могу да упуте поднесак Комисији да предметна концентрација може зна-
чајно да утиче на конкуренцију на тржишту дате државе чланице и да би, 
стога, морала бити испитана, у целини или делимично, од стране тела 
те државе чланице15. Треба нагласити да стране учеснице немају обавезу 
да доказују да ће ефекат дате концентрације на конкуренцију бити непо-
вољан16. Након што прими захтев, Комисија ће га проследити државама 
чланицама без одлагања. Јасно, држава чланица мора да се сагласи са 
упућивањем, у року не дужем од 15 дана. Ако се држава уопште не изјас-
ни о томе у наведеном року, сматраће се да је сагласност дата. Комисија 
има дискреционо право да пренесе истраживање целокупног случаја или 
једног његовог дела, држави чланици. То ће учинити уколико процени да 
ће се ефекти концентрације ограничити само на тржиште дате државе 
чланице. У супротном, Комисија неће пренети надлежност за решавање 
случаја на органе државе чланице. Могуће је преношење надлежности на 
више националних тела, нарочито у ситуацији када се конкурентски усло-
ви разликују од једне до друге државе чланицен (Whish, 2009:836).

У Упутству о упућивању  истакнуто је да би надлежност требало 
да буде поново приписана (re-attributed) на друго тело конкуренције 
само у околностима где је оно погоднији субјект за бављење фузијом, 
имајући у виду специфичне карактеристике случаја, као и средства и 
експертизу доступну агенцији17. Поред тога, јако је важно да се пре-
нос надлежности изврши у ситуацији када за то постоји „убедљив 
разлог“ (compelling reason), нарочито у стадијуму након нотификације 
предметне концентрације18.

Као што смо већ поменули, пренос надлежности за одлучивање о кон-
центрацији може се извршити и након нотификације, на основу захтева 
државе чланице. У првом случају, Комисија може донети одлуку да упути 
случај на одлучивање органима државе чланице у целини или делимич-
но, уколико концентрација може значајно да утиче на конкуренцију на 
тржишту те државе чланице, које има све карактеристике одвојеног тр-
жишта19. Дакле, Комисија нема обавезу, већ дискреционо право, да у це-

15 Упутство о упућивању, т. 16.
16 Упутство о упућивању, т. 17.
17 Упутство о упућивању, т. 9.
18 Упутство о упућивању, т. 13.
19 Уредба 139/2004, чл. 9(2)(а). 
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лини или делимично пренесе надлежност за решавање случаја на државу 
чланицу која је упутила захтев20. 

У другој ситуацији, Комисија има обавезу да пренесе надлежност на 
надлежно тело државе чланице уколико предметна концентрација нару-
шава конкуренцију у датој држави чланици, која има све карактеристике 
одвојеног тржишта, а не представља значајан део унутрашњег тржишта21. 
Одлука мора бити донета у року од 35 радних дана од пријема захтева др-
жаве чланице, а надлежно тело има обавезу да у року од 45 радних дана од 
преноса надлежности обавести предузећа о прелиминарној процени кон-
центрације и о корацима који, евентуално, треба да се предузму22. Притом, 
државе чланице могу предузети само мере неопходне за очување конку-
ренције или њено враћање у првобитно стање23. Уколико Комисија одбије 
захтев за пренос надлежности, држава чланица може да се обрати Општем 
суду24. Такође, треће стране могу да се жале Општем суду против одлуке 
Комисије да упути концентрацију на решавање надлежном телу државе 
чланице25.

Дакле, Комисија је субјект који одлучује да ли ће дати случај уступи-
ти надлежним телима држава чланица или ће га решити сама, уколико 
концентрација има комунитарну димензију и угрожава конкуренцију на 
унутрашњем тржишту. Али, упућивање се може извршити само уколико 

20 Уредба 139/2004, чл. 9(3). Тако, у случају Interbrew /Bass Комисија је делимично 
пренела случај на решавање надлежном телу за заштиту конкуренције Велике 
Британије. Национално тело је донело одлуку да предметна концентрација треба бити 
забрањена у целини, а (тадашњи) Суд прве инстанце је одлучио другачије и дозволио 
спровођење концентрације, уз одређене измене. С друге стране, у случају Tesco/Carre-
four, Комисија је одобрила спровођење концентрације, док ју је национално тело коме 
је била пренета надлежност за одлучивање забранило. Дакле, из наведених случајева 
се јасно види да пренос надлежности може понекад да изазове правну несигурност за 
компаније учеснице у концентрацији.

21 Уредба 139/2004, чл. 9(2)(б).
22 Уредба 139/2004, чл. 9(4)(а).
23 Уредба 139/2004, чл. 9(8).
24 Уредба 139/2004, чл. 9(9). У Уредби се користи назив Суд прве инстанце, али у складу 

са одредбама споразума из Лисабона употребљен је назив Општи суд.
25 На пример, у случају Schlüsselverlag JS Moser GmbH v Commission (Case C-170/02 P, 

[2003] ECR I-9889, [2004] 4 CMLR 27), аустријско тело за заштиту конкуренције је 
забранило спровођење концентрације. Привредно друштво Schlüsselverlag се жалила 
на такву одлуку, наводећи да предметну концентрацију треба да истражи Комисија, 
а не национално тело за заштиту конкуренције. Као аргумент за то је наведено да 
концентрација има комунитарну димензију. Иако је Суд правде прихватио наводе 
подносиоца жалбе, она је на крају одбијена усле тога што је подносилац неоправдано 
одлагао подношење жалбе Комисији.
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држава чланица поднесе одговарајући захтев и уколико Комисија утврди 
испуњеност услова у погледу посебности тржишта на територији државе 
чланице и могућности угрожавања конкуренције на њему26. Ако Комисија 
сматра да ови услови нису испуњени, о томе ће обавестити државу чла-
ницу, на шта она може да се жали Општем суду. С обзиром да је овај члан 
инкорпорисан у Уредбу на захтев Немачке, постао је познат под називом 
,,немачка клаузула“ (german clause).

Пример у пракси где је искоришћена ,,немачка клаузула“ био је случај 
Steetley plc/Tarmac27. Овде се радило о фузији између компаније Steetly и 
компаније Tarmac, при чему су обе имале висок удео на тржишту цигли и 
глинених црепова у неким деловима Енглеске. Комисија је утврдила да је 
тржиште цигли регионалног карактера и да је трговина глиненим црепом 
између Велике Британије и остатка Уније била слабог интензитета, образ-
лажући такав став различитим економским индикаторима. Стога, заузет 
је став да је у питању посебно тржиште, тржиште Велике Британије, при 
чему би таква концентрација могла проузроковати неповољне конкурент-
ске ефекте. Из ових разлога, Комисија је одлучила да упути случај фузије 
на решавање надлежном органу Велике Британије, у складу са домаћим 
прописима. 

Већ је истакнуто да Комисија има искључиву надлежност да одлучује 
о концентрацијама које имају комунитарну димензију. Уколико, пак, кон-
центрација нема комунитарну димензију, тада су за њено решавање на-
длежне државе чланице. Оне ће тада примењивати своје законодавство о 
фузијама. Проблем је у томе што дата концентрација може бити предмет 
испитивања од стране више националних тела за заштиту конкуренције, 
што може створити бројне проблеме. Зато је Уредбом 139/2004 предвиђена 
могућност да државе чланице упуте предметну концентрацију на реша-
вање Комисији. Као и у претходној ситуацији, упућивање је могуће пре и 
након нотификације концентрације.

26 Утврђивање постојања посебног тржишта у смислу члана 9 Уредбе врши се нарочито с 
обзиром на релевантно географско тржиште, које према члану 9 (7) представља област 
,,у којем су услови конкуренције довољно хомогени и које може бити разликовано 
од суседних области нарочито због тога што су услови конкуренције приметно 
(аппрециаблy) различити у тим областима. Проценом се треба узети у обзир нарочито 
природа и карактеристике односних производа и услуга, постојање баријера за улазак 
или навике потрошача, значајне разлике у тржишним уделима предузећа између 
односних области и суседних области или значајне ценовне разлике“ (превод аутора). 
Наравно, узеће се у обзир и релевантно тржиште производа.

27 Case Steetly/Tarmac IV/M.180, [1992] 4 CMLR 337.
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У складу са Уредбом 139/2004, стране учеснице у концентрацији, која 
може бити оцењена од стране надлежних тела најмање три државе чла-
нице, могу поднети образложен поднесак да предметна концентрација 
треба бити испитана од стране Комисије. Комисија има обавезу да тај 
поднесак без одлагања достави државама чланицама28. Занимљиво је ре-
шење по којем државе чланице имају својеврсно право вета на упућивање 
концентрације Комисији. То значи да, уколико се макар једна држава чла-
ница успротиви захтеву за упућивање, Комисија неће моћи одлучивати о 
предметној концентрацији. Ипак, државе чланице своје неслагање морају 
да изразе у року од 15 радних дана. Уколико то не учине, сматраће се да 
концентрација има комунитарну димензију и тада ће се примењивати од-
редбе Уредбе 139/2004, а не право конуренције држава чланица. Комисија 
ће најчешће деловати у случајевима где се ради о утицају на конкуренцију 
на тржиштима ширим од националног у географском погледу, национал-
ним тржиштима, односно тржиштима ужим од националног или где се 
опасност по конкурентски процес јавља у више држава чланица29. Пракса 
је показала да се државе чланице радо ослањају на ову могућност30. 

Уколико је предметна концентрација већ нотификована надлежним 
телима држава чланица, тада државе чланице могу упутити концентра-
цију на испитивање Комисији. Услов за то је да се не ради о концентрацији 
која има комунитарну димензију, да предметна концентрација угрожава 
трговину међу државама чланицама и да прети да озбиљно угрози кон-
куренцију на територији једне или више држава чланица које подносе за-
хтев31. Након што прими захтев, Комисија мора без одлагања да обавести 
државе чланице о његовом пријему. Захтеву се накнадно могу прикључи-
ти друге заинтересоване државе чланице, у року од 15 радних дана од тре-
нутка када су биле информисане о иницијалном захтеву32. Уколико нека од 
држава чланица одлучи да се не прикључи захтеву за упућивање, тада ће 
се применити њено национално законодавство. Ово важи чак и уколико 
би Комисија прихватила захтев осталих држава чланица33. Дакле, види се 
да државе чланице имају право да саме одлуче да ли ће случај упутити 
Комисији или ће задржати надлежност у датом случају. Комисија мора у 
року од десет радних дана да одлучи да ли ће испитати предметну концен-

28 Уредба 139/2004, чл. 4(5).
29 Упутство, т. 28.
30 Тако, у случају Metso/Aker Kvaerner (Case M 4187 Metso/Aker Kvaerner [2006]), државе 

чланице су се обратиле Комисији, која је покренула процедуру и, на крају, поништила 
предметну концентрацију. 

31 Уредба 139/2004, чл. 22(1).
32 Уредба 139/2004, чл. 22(2).
33 Уредба 139/2004, чл. 22(2).
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трацију или не. Рок почиње да тече од дана истека периода који је дат држа-
вама чланицама да одлуче да ли ће се прикључити захтеву за упућивање34. 
Уколико се Комисија не изјасни, сматраће се да је захтев прихваћен35. Ако 
прихвати захтев, тада ће се на концентрацију примењивати одредбе Уред-
бе 139/200436. 

Дакле, ово је јасан доказ да и концентрације које немају комунитарни 
карактер могу бити испитане од стране Комисије, а не на нивоу држава 
чланица. Оваква одредба, унета на захтев Холандије (услед чега је и до-
била назив ,,холандска клаузула“), била је мотивисана жељом да се изађе 
у сусрет државама чланицама које у том тренутку нису имале властите 
прописе о контроли фузија. Данас је, пак, она од малог значаја, будући да 
тренутно само Луксембург нема националне прописе о контроли фузија. 
Али, ову клаузулу могле су користити и државе чланице које су имале своје 
прописе, уколико би сматрале да је предметна концентрација од комуни-
тарног значаја или би случај био боље решен у поступку пред Комисијом. 

Предвиђено је и да држава чланица може предузети одговарајуће мере 
да заштити легитимне интересе који нису заштићени предметном Уред-
бом (клаузула легитимног интереса)37. Дакле, држави чланици је омо-
гућено да заштити своје легитимне интересе забраном предметне кон-
центрације, макар разлог за то био неконкурентске природе. То је сасвим 
оправдано, јер држава често има интерес жели да неко привредно друштво 
остане националног карактера, да сачува радна места, или задржи примат 
у стратешким гранама своје привреде. Проблем представља чињеница да 
такве концентрације имају комунитарну димензију, па би за одлучивање 
о њима искључиво била надлежна Комисија. Уколико би државе чланице 
покушале да онемогуће споровђење концентрације, то би могло да дове-
де до кршења одредаба комунитарног права. Због тога је било неопходно 
пронаћи баланс између оправданих интереса држава чланица и интереса 
институција Уније за очувањем ефективне конкуренције на унутрашњем 
тржишту.

Компромис је пронађен кроз формулацију да легитимне интере-
се представљају јавна безбедност, плуралитет медија и разумна правила 
(prudential rules). Било који други јавни интерес мора бити пренет Комиси-
ји од стране државе чланице, а Комисија ће информисати државу чланицу 

34 Уредба 139/2004, чл. 22(3).
35 Уредба 139/2004, чл. 22(3)
36 Уредба 139/2004, чл. 22(3).
37 Уредба 139/2004, чл. 21(4).
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о својој одлуци, у року од 25 радних дана од обавештења38. У пракси је 
било више случајева у којима су се државе чланице позивале на клаузулу 
легитимног интереса.

Тако је поступљено на пример, у случају Newspaper Publishing39, у коме 
је надлежно тело Велике Британије предузело кораке против предметне 
фузије, правдајући такав чин (који је имао комунитарни значај и као та-
кав потпадао под решења Уредбе) очувањем плуралитета медија. Слично 
је било и у случају Lyonnaise des Eaux CA /Northumbrian Water Group40, када 
је британска комисија за заштиту конкуренције применила националну 
регулативу у погледу регулисања тржишта пијаће воде. Наиме, овде је Ко-
мисија пошла од става да је то представљало ,,легитиман (јавни) интерес“ 
за односну државу чланицу, посебно имајући у виду приватизацију тог 
сектора и жељу за очувањем конкуренције, односно довољног броја снаб-
девача водом. То је омогућило надлежном британском телу да забрани све 
фузије које би прелазиле одређени, унапред зацртани ниво.

С друге стране, у случају Secil/Holderbank/Cimpor41, португалски ми-
нистар финансија се успротивио куповини националне цементаре Cimpor, 
која је била у процесу приватизације од стране предузећа из друге државе 
чланице. Проблем је представљала чињеница што је предметна концен-
трација имала комунитарну димензију. Стога је требало одлучити да ли ће 
се држави чланици одобрити поступање у предметном случају. Комисија 
је о том питању заузела негативан став, не прихвативши позивање Пор-
тугала на клаузулу легитимног интереса. Став Комисије подржао је и Суд 
правде.

Слично је било и у случају E.ON/Endesa42, када је Шпанија настојала да 
онемогући куповину компаније Endesa, из енергетског сектора. Комисија 
је одбацила аргументе Шпаније у вези са клаузулом легитимног интереса, 
наложивши Шпанији да прихвати спровођење концентрације. Шпанија се 
жалила на одлуку Комисије Суду правде, али је он подржао наводе Коми-
сије.

Даље, држава чланица може предузети и мере неопходне за зашти-
ту суштинских интереса њене безбедности43. Ти „суштински интереси“ 

38 Уредба 139/2004, чл. 21(4).
39 Case Newspaper Publishing IV/M.423.
40 Case IV/M.567, [1996] 4 CMLR 614.
41 Case Secil/Holderbank/Cimpor M 2054.
42 Case E.ON/Endesa M 4110 [2006].
43 Уговор о функционисању ЕУ, чл. 346(1)(а)
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су повезани са производњом или трговином наоружањем, муницијом и 
ратним материјалом, а такве мере неће неповољно утицати на услове кон-
куренције на унутрашњем тржишту у погледу производа који нису на-
мењени искључиво за војне потребе44. Језичким тумачењем наведене од-
редбе извлачи се закључак да ће надлежност за испитивање војног аспекта 
предметне концентрације бити „резервисана“ за државе чланице. У прак-
си је приметно често позивање држава чланица на интересе безбедности.

Тако, у случају British Aerospace45, поменуто привредно друштво је на-
меравало да преузме привредно друштво VSEL, произвођача војне опреме 
за британско ваздухопловство. Велика Британија се позвала на интересе 
националне безбедности и добила дозволу од Комисије да испита војни 
део ове концентрације. Слично је било и у случају British Aerospace/GEC 
Marconi46, где је Велика Британија наложила учесницима концентрације да 
не нотификују Комисији војни део концентрације, поново правдајући та-
кав чин суштинским интересима њене безбедности. Комисија је и у овом 
случају заузела позитиван став.

Дакле, показало се да државе чланице могу да одступе од одредаба 
Уредбе 139/2004, са позивом на интересе националне безбедности. Ипак, 
остаје проблем како поступити у случајевима када се ради о производима 
који могу да се користе како у војне, тако и у цивилне сврхе. Осим тога, 
јавили су се и приговори да је Комисија била сувише блага и да је олако до-
звољавала појединим државама чланицама да саме испитају војне аспекте 
концентрација (Whish, 2009:843).

ЗАКЉУЧAK

На основу реченог, може се закључити да одређивање надлежности у 
области концентрација може бити веома сложено питање. Јасно је да ће 
за концентрације које имају комунитарну димензију искључиво бити на-
длежна Комисија, док би за остале концентрације била надлежна одгова-
рајућа тела држава чланица. Проблем је што у Уредби 139/2004 није дефи-
нисано шта чинити у ситуацији када се ради о концентрацији која нема 
комунитарну димензију, а државе чланице, у складу са властитим законо-
давством, нису надлежне за одлучивање. Даље, Комисија има, у складу са 

44 Уговор о функционисању ЕУ, чл. 346(1)(б).
45 Case British Aerospace M 528 [1994].
46 Case British Aerospace/GEC Marconi OJ [1999] C241/8.



236

С. Домазет, С. Бунчић оДРеЂиВаЊе наДЛеЖноСти ПРиЛиКом КонтРоЛе...

чланом 22. Уредбе 139/2004, дискреционо право да одлучи да ли ће испита-
ти предметну концентрацију или не, што се разликује од решења из члана 
4(5), према коме Комисија има формалну обавезу да прихвати надлежност, 
у одсуству вета држава чланица. На крају, веома широко постављене фор-
мулације „легитимни интерес“, као и „интереси националне безбедности“, 
чини се, остављају превелику слободу државама чланицама и могу до-
вести до заобилажења одредаба о концентрацијама. Стога, Комисија би у 
будућем периоду морала уско тумачити наведене формулације, како би се 
спречиле могуће злоупотребе.

SUMMARY 
DETERMINATION OF JURISDICTION DURING 

CONTROL OF CONCENTRATION IN COMPETITION 
LAw OF THE EUROPEAN UNION

Concentrations are gaining increasing importance in EU law. In this regard, 
the problem of distribution of competences between the European Commission 
and relevant bodies of the Member States exist. EU institutions have brought 
the appropriate “set” provisions that sought to regulate this issue. Thus, the 
Commission is solely responsible for the concentration of a communitarian 
dimension, while the relevant bodies of the Member States are responsible for the 
other concentrations. However, it is envisaged that the Commission may delegate 
the concentration to the competent bodies of Member States and vice versa. In 
addition, Member States have the right to protect their legitimate interests and, 
subject to the approval of the Commission, decide on a concentration which has 
a communitarian dimension. The same is true in a situation when it comes to the 
protection of essential interests of national security. The problem may pose too 
great discretion when deciding on the Commission’s transfer of authority, and 
quite a broad interpretation of legitimate interests and the interests of national 
security.

Key words: EU, competition, concentration, jurisdiction...
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RESUME

Concentrations are of increasing importance in the European Union. The 
reasons for concentration are: increasing economic efficiency, the desire to leave 
a particular market, providing more efficient management to avoid liquidation of 
the company, better integration of the internal market of the Union, the effort to 
increase the competitiveness of domestic companies and so on. Negative effects 
of concentrations are: disturbance of the existing market structure, the increase 
in unemployment, the collapse of individual freedom and entrepreneurship, the 
negative impact on the distribution of welfare, gain control over sensitive sectors 
(oil and gas, defense industry), violation of the pluralism of the media. The 
problem is that certain concentrations are restricted to the territory of a member 
state, while others have broader communitarian dimension. In this regard, there 
may be overlapping jurisdiction between the European Commission and the 
relevant bodies of the Member States. The Commission will examine only those 
concentrations which are of importance for the Union as a whole. It follows 
that responsibility for examining mergers that do not have communitarian 
character belongs member states. Member States shall apply the provisions of 
national legislation on the control of fusion. Whether the concentration has a 
communitarian dimension or not, is determined by turnover of the participants. 
If it is determined that the concentration has a communitarian dimension, the 
Commission shall be solely responsible for its consideration (one-stop merger 
control). Otherwise, the concentration will be considered in accordance with 
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the laws of the member states. Given that EU law takes precedence over the 
provisions of national law, the Member State may not apply its own competition 
law to a given concentration. Before participating in the notified concentration, 
parties may refer the submission to the Commission to that concentration 
may significantly affect competition in the market Member State concerned 
and that, therefore, must be examined, in whole or in part, by the body of that 
Member State. Transfer of powers to decide on the concentration can be made 
even after the notification, based on the request of a Member State. In the first 
case, the Commission may decide to refer the matter to the authorities of the 
Member States, in whole or in part, if the concentration may significantly affect 
competition in the market of that Member State, which has all the characteristics 
of a separate market. In the second situation, the Commission has an obligation 
to transfer jurisdiction to the competent authority of a Member State if the 
concentration distorts competition in a given Member State, which has all the 
characteristics of a separate market, and does not represent a significant part 
of the internal market. Therefore, the Commission is the entity that decides 
whether to give the case to the competent bodies of the Member States or will it 
resolve itself, if the concentration of has communitarian dimension and distort 
competition in the internal market. If the Commission considers that these 
conditions are not met, it shall inform the Member State to which it may appeal 
to the General Court. Since this article was incorporated into the regulation at 
the request of Germany, became known as”The German’’ clause. In accordance 
with Regulation 139/2004, parties to the concentration, which can be assessed 
by the relevant bodies of at least three Member States, may submit a reasoned 
submission that the concentration should be examined by the Commission. If 
at least one Member State objects to the request for referral, the Commission 
will not be able to decide on the concentration. If the concentration has notified 
to the competent authorities of the Member States, the Member State may refer 
to the Commission to examine the concentration. This is clear evidence that 
the concentration which has no communitarian character can be examined 
by the Commission, and not at the level of Member States. Such a provision, 
inserted at the request of the Netherlands was named the ‘’ Dutch’’ clause. It 
is envisaged that the Member States may take appropriate measures to protect 
legitimate interests not protected by the Regulation (clause of legitimate interest). 
Furthermore, Member States may take the measures necessary for the protection 
of the “essential interests” of its security. Essential interests are connected with 
the production or trade in arms, munitions and war material, and such action 
will not adversely affect the conditions of competition in the internal market 
regarding products which are not intended for specifically military purposes.

Овај рад је примљен 27.09.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. године.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ПРОЈЕКАТА И ПРОБЛЕМИ ПРИ ЊИХОВОЈ 
ЕВАЛУАЦИЈИ 

САЖЕТАК: Капиталне инвестиције подразумевају 
новчани издатак у садашњости уз очекивање будућих користи, 
при чему те користи трају дуже од једне године. Инвестирање 
је сложен процес који зависи од врсте инвеститора, објекта 
инвестирања, тржишне каматне стопе и дисконтне стопе 
као захтеване стопе приноса. Инвестициони пројекат 
представља процес који има свој временски оквир трајања, 
има конкретне циљеве, ресурсе за остварење и критеријуме 
за оцену ваљаности и реализације. То је сложен, јединствен и 
непоновљив пословни подухват који се изводи ограниченим 
људским и материјалним ресурсима у ограниченом 
времену. Евалуација инвестиционих пројеката подразумева 
одабирање и рангирање пројеката. Традиционално се за 
евалуацију инвестиционих пројеката користе методи рока 
повраћаја, дисконтованог периода отплате, нето садашње 
вредности, интерне стопе приноса, модификоване интерне 
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стопе приноса и индекса профитабилности. Предмет 
овог рада је идентификација и објашњење предности и 
недостатака различитих метода евалуације и заједничких 
карактеристика инвестиционих пројеката. Циљ рада је 
да се утврде, објасне и илуструју практичним примерима 
проблеми који могу настати у примени различитих метода 
евалуације инвестиционих пројеката. У раду се указује на 
дугорочни карактер инвестиционих пројеката, временски 
раскорак између улагања и ефеката улагања, међузависност 
инвестирања и финансирања, утицај ризика као неизбежног 
фактора инвестиционих пројеката. Са друге стране, избор 
тренутка за инвестицију, разлике у величини инвестиционих 
трошкова, неједнак век трајања инвестиционих пројеката и 
ограничени износ расположивог капитала су неки од разлога 
који могу довести до различитог рангирања пројеката. 

Кључне речи: евалуација, инвестициони пројекат, новчани 
ток, ризик, принос...

УВОД

Инвестирање је улагање новца или неке друге активе у садашњем 
тренутку да би се остварила корист у будућности. Инвестицијом се може 
назвати свако улагање чији је циљ стицања одређених економских корис-
ти, тј. остварење добити. Инвестирање је сложен процес који зависи од че-
тири основна елемента: инвеститора као субјекта који инвестира, инвес-
тиционог пројекта (објекта инвестирања), тржишне каматне стопе (тј. цене 
одрицања од алтернативних инвестиција) и дисконтне стопе као захтеване 
стопе приноса. 

Одлука о капиталној инвестицији компаније може се састојати од 
низа засебних одлука, а свака од њих назива се пројекат. Према општој 
дефиницији, пројекат представља процес који има свој временски оквир 
трајања, има конкретне циљеве, ресурсе за остварење и критеријуме за 
оцену ваљаности и реализације. То је сложен, јединствен и непоновљив 
пословни подухват усмерен коначним циљевима у будућности, а изводи се 
ограниченим људским и материјалним ресурсима у ограниченом време-
ну. Другим речима, одлуке о капиталним пројектима подразумевају дуго-
рочно везивање ограничених ресурса компаније. Економски посматрано, 
капитални пројекат представља скуп имовина које су међусобно зависне 
и које се заједно разматрају. Те одлуке су главни показатељ хоће ли нека 
компанија бити успешна. Реч је, дакле, о томе да се новац и друга сред-
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става уложе на дуже време ради профитабилних пословних активности. 
Тако, пројектом компаније која разматра производњу новог производа 
може бити планирано да компанија купи земљиште, изгради зграде, купи 
производну опрему, повећа инвестиције у свој обртни капитал (залихе, го-
товину и потраживања). 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА

Предмет овог рада је идентификација и објашњење предности и не-
достатака различитих метода евалуације и заједничких карактеристика 
инвестиционих пројеката. 

Циљ рада је да се утврде, објасне и илуструју практичним примерима 
проблеми који могу настати у примени различитих метода евалуације ин-
вестиционих пројеката.

Полазећи од наведеног циља, дефинисана је следећа хипотеза: не 
постоји универзалан метод евалуације инвестиционих пројеката који је 
применљив у свим околностима.

Да би се доказала или оспорила наведена хипотеза рад се базира на 
дескриптивној и аналитичкој методи.

МЕТОДИ ЕВАЛУАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА

Евалуација инвестиционих пројеката подразумева одабирање и ран-
гирање пројеката. Капитално инвестирање подразумева новчани из-
датак у садашњости уз очекивање будућих користи, при чему те ко-
ристи трају дуже од једне године. Било која инвестиција учињена у 
нади да ће се остварити додатни готовински ток у будућности може 
се назвати капиталном инвестицијом, без обзира да ли је реч о 
улагању у материјалну или нематеријалну имовину.

Традиционални методи које се у пракси користе за евалуацију инвес-
тиционих пројеката су:

1. Рок повраћаја (отплатни пероид) (Payback period)

2. Дисконтовани период отплате (Discounted payback period)
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3. Нето садашња вредност (Net present value) 

4. Интерна стопа приноса (Internal rate of return)

5. Модификована интерна стопа приноса (Modified internal rate of 
return)

6. Индекс профитабилности (Profitability index)

Рок повраћаја улагања је време које је потребно да новчани приливи 
достигну иницијални новчани одлив. Другим речима, подразумева време 
у којем ће почетни одлив новца бити повраћен. У пракси се метод рока 
повраћаја најчешће користи када је капитална инвестиција мала или када 
су приливи од пројеката толико очигледни да је непотребна формална ана-
лиза. Рок повраћаја спада у тзв. статичке методе евалуације, јер не узима у 
обзир временску вредност новца, што је и основни недостатак овог метода. 

Дисконтовани период отплате одређује време потребно да се отплати 
првобитна инвестиција, изражено преко дисконтованих будућих новчаних 
токова. Овим методом сваки новчани ток се дисконтује стопом која одра-
жава како временску вредност новца, тако и неизвесност будућих токова 
новца. Основни недостатак овог метода је то што не узима у обзир ефекте 
пројеката након повраћаја инвестиционих трошкова. 

Метод нето садашња вредност јесте један од основних метода инвес-
тиционог одлучивања. Реч „нето“ у називу „метода“ указује да се под њом 
подразумева разлика између новчаних токова, позитивних и негативних 
у целом периоду економског века трајања пројекта, док израз „садашња“ 
упућује на то да је потребно све новчане токове свести на садашњу вредност 
како би били временски међусобно упоредиви, што се постиже дисконто-
вањем. Позитивна нето садашња вредност значи да инвестиција повећава 
вредност компаније, што подразумева да је принос довољан да надокнади 
принос захтеван од инвестиције. Негативна нето садашња вредност зна-
чи да инвестиција умањује вредност компаније, односно принос је мањи 
од цене капитала. Када је нето садашња вредност на нули, то значи да је 
принос једнак приносу који власници захтевају као компензацију за степен 
неизвесности будућих новчаних токова инвестиције и за временску вред-
ност новца. 

Компаније често, уместо нето садашње вредности пројекта, практи-
кују да рачунају да ли је стопа повраћаја већа или мања од опортунитетног 
трошка капитала. Речено другачије, рачунају дисконтну стопу којом се са-
дашња вредност свих очекиваних будућих новчаних токова своди на нул-
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ту вредност. Стопа уз коју је нето садашња вредност пројекта једнака нули 
назива се интерна стопа приноса. Уз ту стопу остварује се нулта, гранич-
на нето садашња вредност пројекта. Већа интерна стопа приноса значи да 
пројекат доприноси већем расту инкременталне акумулације на уложена 
средства, под условом да је већа од цене капитала. Један од основних не-
достатака метода интерне стопе приноса при евалуацији инвестиционих 
пројеката јесте појава вишеструке интерне стопе приноса. Такође, прави-
ло интерне стопе приноса, примењено на међусобно искључиве пројекте, 
може навести на погрешан закључак, тј. пројекат са највишом интерном 
стопом приноса није увек онај са најбољом нето садашњом вредношћу. 
Разлог зашто се овај метод често користи у пракси и поред недостатака је 
што се он лакше интерпретира него нето садашња вредност. Интерна сто-
па приноса је релативна мера и као таква многима разумљивија него апсо-
лутна величина нето садашње вредности. Такође, захтевана стопа приноса 
се не мора одредити на почетку израчунавања. Све док се компанија не 
суочава са већим бројем узајамно искључивих пројеката или са несвакида-
шњим пројектима који имају вишеструке промене у предзнаку новчаних 
токова, метод интерне стопе приноса се може употребљавати са солидним 
поверењем. Када то није случај, морају се узети у обзир недостаци и тада 
се мора користити или модификована интерна стопа приноса или се мора 
прећи на метод нето садашње вредности.

Метод модификоване интерне стопе приноса је алтернативни метод 
који, за разлику од метода нето садашње вредности који претпоставља да 
су новчани приливи од пројекта реинвестирани по цени капитала проје-
кта и метода интерне стопе приноса који претпоставља да су новчани при-
ливи реинвестирани по интерној стопи приноса пројекта, разматра спе-
цифичну реинвестициону стопу за новчане приливе од пројекта. Правило 
приликом доношења одлуке у вези са модификованом интерном стопом 
приноса јесте да се инвестира у пројекат, ако он доноси принос већи од 
цене капитала. 

Индекс профитабилности најчешће служи као додатни критеријум за 
побољшање инвестиционог одлучивања. Овај метод користи готово исте 
податке као и метод нето садашње вредности, али се за разлику од њега 
изражава у облику индекса. Узима у обзир временску вредност новца кроз 
трошак капитала и вреднује новчане токове пројеката у целом веку ефек-
туирања. Посебно је од помоћи када се рангирају пројекти при лимитира-
ном капиталном буџету.
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ЗАЈЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ПРОЈЕКАТА

Иако постоје бројне разлике између пројеката, као заједничке каракте-
ристике могу се издвојити: 

1. дугорочни карактер инвестиционих пројеката, 

2. временски раскорак између улагања и ефеката улагања, 

3. међузависност инвестирања и финансирања, 

4. ризик и неизвесност.

Дугорочно везивање новчаних средстава је заједничка карактеристи-
ка инвестиционих улагања, без обзира на то да ли је пројектом предвиђе-
на куповина нове, замена постојеће имовине или повећање сталне текуће 
имовине компаније. Другим речима, када се инвестира у реалну имовину, 
обично се јавља временски раскорак од периода инвестиционих улагања 
до остварења новчаних ефеката од улагања. Изградња нових погона, изра-
да и монтажа опреме, наручивање сировина, материјала и амбалаже, обу-
ка запослених за руковање таквим средствима и друге операције везане за 
инвестициони пројекат захтевају време. Такође, реалну пословну имовину 
одликује релативно ниска ликвидност, тј. она се не може без знатнијих ус-
тупака у цени продати у кратком року. Ниска ликвидност, тј. слаба утржи-
вост реалне имовине често је последица техничко-технолошких каракте-
ристика и специфичности имовине, услед чега је мали број потенцијалних 
купаца којима би се имовина могла продати по просечној тржишној цени. 
То су и разлози зашто је неопходно пажљиво планирати очекиване новча-
не токове инвестиције и разумно проценити ризик. 

Између капиталних улагања и ефеката улагања постоји временски рас-
корак. Што је дужи временски период инвестирања, пројекат ће касније 
доносити додатне новчане токове, па ће бити мања и њихова нето садашња 
вредност. Другим речима, што су новчани токови које генерише инвести-
циони пројекат удаљенији од садашњости, због временске вредности нов-
ца, имаће и мању садашњу вредност. Зато је скраћење периода инвести-
рања један од кључних фактора да се повећа ефикасност инвестиција. Што 
је дужи период економског века трајања инвестиције, тј. ефектуирања 
инвестиције,  финансијска ефикасност инвестиционог пројекта биће 
већа. За финансијску ефикасност пројекта такође је важна вредносна 
распоређеност по периодима ефектуирања. Док вредност новчаних 
токова неких инвестиционих пројеката расте у периоду експлоатације 
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инвестиције, новчани токови других инвестиција могу бити највећи у 
првим годинама, а онда временом опадати. По правилу, после достигну-
тог максимума у зрелом животном добу пројекта, постепено се смањују 
новчани токови. Што је краће време потребно за достизање максимал-
них новчаних токова пројекта, то је и пројекат ефикаснији. 

Да би се инвестирало у реалну имовину неопходно је обезбедити адек-
ватне финансијске изворе. Дугорочне инвестиционе одлуке, по прави-
лу, захтевају повећање дугорочног капитала компанија. Свако ре-
ално повећање фиксне и сталне текуће имовине изазива и потребу 
да се дугорочно финансирају повећања тих ресурса. Финансирање 
компанија власничким капиталом у великој мери зависи од стања 
на тржишту капитала. Тржиште капитала је посебно значајно када 
се жели прикупити трајан капитал за финансирање профитабилних 
пројеката. Компанија Microsoft је најбољи пример за то. Компанија 
се, од свог оснивања 1986. године, у периоду раста финансирала 
емисијама акција, тако да компанија сада има преко 8,3 милијарде 
емитованих акција, чија тржишна капитализација превазилази 
200 милијарди долара. Инвестиције могу променити и структуру 
капитала коју је компанија имала пре почетка инвестиционог про-
цеса, а тиме и трошак капитала компаније, што утиче на захте-
ване приносе инвеститора. Како период инвестирања, по правилу, 
представља време у коме не долази до повећања добити и новчаних 
токова све док инвестиција не почне остваривати повраћај уложених 
средстава, уколико је инвестиција финансирана екстерном емисијом 
акција, реално је очекивати привремени пад цена акција на тржиш-
ту, а тиме и привремени пад вредности компаније и богатства њених 
власника. Тек када инвестиције почну остваривати повраћај у виси-
ни захтеване стопе приноса и када то уоче инвеститори на тржиш-
ту, цене акција ће се опоравити. Уколико инвестиција не буде оства-
ривала принос који очекују инвеститори, то ће негативно утицати 
на цену акција и обрнуто, остваривање приноса изнад очекиваног 
јесте позитиван сигнал, што би требало да изазове раст цене акција 
компаније. Временски раскорак између улагања и ефеката улагања 
важан је за избор облика и метода финансирања улагања и за дина-
мичко управљање структуром капитала компаније. 

Ризик и неизвесност једна су од основних карактеристика сваког 
пројекта, а тиме и саставни део процеса евалуације капиталних пројека-
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та. Ризик представља неизвесност да се очекивани ефекти пројекта неће 
остварити, односно да ће одступати од планираних. Између неизвесности 
и ризика не постоји само терминолошка, већ и суштинска разлика. Док се 
неизвесност односи на случајеве у којима не постоји довољно информа-
ција на основу којих би се могла утврдити дистрибуција вероватноће, за 
мерење ризика постоји довољно расположивих података који омогућавају 
мерење дистрибуције вероватноће, уз већу или мању поузданост. Објек-
тивна процена ризика је могућа када постоје статистички подаци о иден-
тичном или сличном пројекту, док се у случају нових инвестиција, када по 
правилу не постоје претходна искуства и подаци, мерење ризика базира на 
субјективној процени. Такође, степен ризика пројеката разликује се пре-
ма карактеру пројеката. Инвестициони ризик при замени опреме знатно 
је мањи него ризик приликом увођења потпуно нових производа, нових 
технологија и производних поступака или када се освајају нова тржишта. 
За разлику од инвестиција у замену или проширење постојеће пословне 
активности, за које већ постоји претходно искуство, код потпуно нових 
инвестиција мање је извесно да ће се остварити очекивани ефекти, па је 
самим тим и ризик већи. Постоји неколико врста ризика који прате ин-
вестиционе пројекте. Ризик пословања или пословни ризик односи се на 
могућност компаније да оствари пословну добит. Тај ризик у великој 
мери зависи од пословног левериџа, који представља однос фиксних и 
варијабилних трошкова. Како инвестирање по правилу подразумева 
пораст учешћа фиксне (сталне) имовине у укупној имовини, то доводи 
до раста фиксних трошкова у укупним трошковима, а самим тим и до 
повећања пословног левериџа. Финансијски ризик зависи од финан-
сијског левериџа, тј. односа између сопствених и позајмљених извора 
финансирања. Како компаније најчешће немају довољно сопствених 
средстава за финансирање, посебно инвестиција велике вредности, то 
прибегавају финансирању из дуговних извора, због чега расте ризик 
отплате главнице и припадајућих камата. 

ПРОБЛЕМИ У ПОСТУПКУ ЕВАЛУАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ПРОЈЕКАТА

Евалуација и избор између различитих инвестиционих пројеката може 
бити отежана из различитих разлога. Тако методи оцене инвестиционих 
пројеката који се заснивају на дисконтовању новчаних токова нису упо-
требљиви у свакој прилици, посебно када се компанија суочава са међу-
собно искључивим пројектима, када постоје разлике у величини или веку 
трајања пројеката, као и када је неопходно да компанија рационира капи-
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тал. За разлику од примене метода интерне стопе приноса, који може за-
вести инвеститоре приликом избора између више међусобно искључивих 
пројеката, избор помоћу правила нето садашње вредности јесте једностав-
нији и поузданији. Када се бира између више пројеката који имају пози-
тивну нето садашњу вредност, правило је да треба изабрати онај пројекат 
чија је нето садашња вредност највећа. 

Могу се издвојити следећи проблеми који се морају разрешити при 
евалуацији инвестиционих пројеката:

1. Избор оптималног тренутка за инвестирање. 

2. Избор између пројеката различите величине. 

3. Доношење инвестиционих одука при неједнаком веку трајања. 

4. Рационирање капитала.  

Прво, избор тренутка за инвестирање представља важан чинилац у 
процесу доношења инвестиционих одлука. Правило избора тренутка 
за инвестицију каже да треба одабрати онај датум улагања који 
резултира највећом нето садашњом вредношћу на данашњи дан. 
Претпоставимо да компанија разматра да набави нови рачунарски систем, 
који кошта 50.000 €, при чеми је очекивана садашња вредност уштеда у 
тренутку имплементације 70.000 €. Како цене рачунарске опреме стално 
падају, оправдано се може поставити питање: исплати ли се одложити 
инвестицију, тј. који је најбољи тренутак за улагање. Проблем се своди на 
избор између међусобно искључивих инвестиција. Табела 1 у другој коло-
ни приказује очекивани пад цена рачунара са данашњих 50.000 € у наред-
них пет година. Очекивани век трајања новог система је четири године од 
тренутка уградње. Ако се уложи данас, постигла би се нето садашња вред-
ност од 20.000 €, а ако се инвестира следеће године, нето садашња вредност 
инвестиције износи 25.000 €. Шта је бољи избор зависи од трошка капита-
ла. Пета колона у табели показује данашњу вредност садашњих вредности 
уз трошак капитала од 10%. Резултати у петој колони показују да се испла-
ти одложити инвестицију у рачунарски систем, али је не треба одлагати 
унедоглед. Нето садашња вредност ће се максимизирати, ако се рачунари 
купе за три године. 



248

Т. Брзаковић, М. Брзаковић, М. злаТковић каракТЕриСТикЕ иНвЕСТиЦиоНиХ ПроЈЕкаТа...

Табела 1. Нето садашња вредност

Година 
куповине

Трошак 
рачунара

ПВ 
уштеда

НПВ у години 
куповине (р = 

10%)
НПВ данас (износи су 

у €).

0 50.000 70.000 20.000 20.000

1 45.000 70.000 25.000 22.700

2 40.000 70.000 30.000 24.800

3 36.000 70.000 34.000 25.500  оптимални

4 33.000 70.000 37.000 25.300 датум

5 31.000 70.000 39.000 24.200 куповине

Извор: Аутори

Друго, разлике у висини иницијалне инвестиције могу довести до су-
протстављених одлука о инвестирању, посебно када се примењују техни-
ке дисконтованог новчаног тока. Претпоставимо да имамо два пројекта, 
пројекат В (већи) и пројекат М (мањи) и да оба имају цену капитала од 10% 
годишње, са следећим новчаним токовима:

Табела 2. Новчани токови пројеката В и М

Крај године Новчани ток (у 000 €)
Пројекат В Пројекат М

0 -5.000 -2.500
1 1.250 650
2 1.250 650
3 1.250 650
4 1.250 650

Извор: Аутори

Применом техника дисконтованог новчаног тока на оба пројекта, до-
бијамо:
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Табела 3. Евалуација пројеката В и М

Технике евалуације Пројекат В  Пројекат М 
НПВ 411,85 € 314,16 €
ИРР 7,93% 9,43%

МИРР 6,68% 7,52%
ПИ 1,08 1,13

Извор: Аутори

Ако не постоји ограничење капиталног буџета, тј. ако нема рациони-
рања капитала, тада оба пројекта представљају прихватљиве пројекте који 
повећавају вредност, што потврђују све четири технике. Ипак, уколико 
се ти пројекти међусобно искључују или постоји ограничење капиталног 
буџета, тада ова четири метода упућују на различите одлуке о томе који 
пројекат треба прихватити, а који одбити. У нашем примеру пројекат В 
има већу нето садашњу вредност, па би требало да он буде прихваћен. 
Технике које занемарују величину инвестиције, којима припада индекс 
профитабилности, интерна стопа приноса и модификована интерна стопа 
приноса, могу довести до неисправне одлуке.

Треће, доношење инвестиционих одуке при неједнаком веку трајања 
новчаног тока од инвестиције представља посебан проблем при евалу-
ацији. Ако пројекти немају једнак век трајања, њихово упоређивање на 
основу наведених техника могло би да доведе до погрешне одлуке, било да 
се бира између међусобно искључивих пројеката, било да је уведено рацио-
нирање капитала. Табела 4 илуструје различите дужине  новчаних токова. 
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Табела 4. Пројекти за различитим економским веком трајања

Године Новчани токови на крају године (у 000 €)
Пројекат А Пројекат Б Пројекат Ц

0 -1.000 -1.000 -1.000
1 260 160 120
2 260 160 120
3 260 160 120
4 260 160 120
5 260 160 120
6 160 120
7 160 120
8 160 120
9 160 120
10 160 120
11 120
12 120
13 120
14 120
15 120

Извор: Аутори

Применом четири технике дисконтованог новчаног тока, ако занема-
римо различит век њиховог трајања, добијамо да пројекат Ц даје највећу 
додату вредност (НПВ = 334,21 €) и највећу добит по једном уложеном евру 
(ИП = 1,33).

 Табела 5. Евалуација инвестиционих пројеката А, Б и Ц

Технике 
евалуације Пројекат А  Пројекат Б Пројекат Ц

НПВ 157,47 € 235,48 € 334,21 €
ИРР 9,43% 9,61% 8,44%

МИРР 7,09% 7,24% 6,02%
ПИ 1,16 1,24 1,33

Извор: Аутори

Међутим, упоређивањем ових пројеката, без икаквог кориговања због 
различитог века трајања, занемарује се чињеница да је по завршетку проје-
ката који краће трају неопходна реинвестиција, која није приказана у јед-
ностраној примени ових техника. Да би се избегло доношење погрешних 
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одлука, користи се метод једнаких годишњих ануитета. Овај метод под-
разумева два корака:

Корак 1. Израчунавање годишњег ануитета еквивалентног са-
дашњој вредности пројекта, уз адекватну дисконтну стопу, сходно 
веку трајања пројекта. У случају пројекта А, износ ануитета је 35,37 € 
(А=ПВНПВ/ануитетни фактор = 157,47/4,45183=35,37).

Корак 2. Израчунавање садашње вредности бесконачног ануитета (ad 
infinitum). У случају пројекта А, ПВ = А/и = 35,37/0,04 = 884,32

Други корак је неопходан ако поређење обухвата пројекте са различи-
тим ценама капитала. Уколико пројекти имају исте цене капитала, ран-
гирање пројеката у другом кораку идентично је са оним у првом. Након 
корекције због различитог века трајања, закључак је да пројекат А ствара 
највећу додату вредност од сва три пројекта, што илуструје табела 6.

Табела 6. Вредност ануитета у бесконачности (у еврима)

Пројекат А Пројекат Б Пројекат Ц
Еквивалентни 

годишњи ануитет 35,37 30,50 30,06

Садашња вредност 
бесконачног 

аниутета 
(перпетуитет)

884,32 609,91 751,47

Извор: Аутори

Четврто, рационирање капитала, под којим се подразумева постојање 
буџетска граница или ограничење износа средстава која се могу инвести-
рати током одређеног периода, може да искомпликује процес евалуације 
и доношења одлука. Теоријски, компаније максимизирају богатство влас-
ника, прихватајући сваки пројекат са позитивном нето садашњом вредно-
шћу. Међутим, то подразумева да компанија може прибавити средства за 
финансирање тих инвестиција што је, по правилу, лакше великим компа-
нијама које могу набавити велике износе новца у прилично кратком року. 
Таква ограничења су присутна код бројних компанија, посебно код оних 
које имају политику интерног финансирања капиталних пројеката. Други 
пример рационирања капитала јавља се када се једном делу велике компа-
није допуштају капитални издаци само до одређене буџетске границе. При 
ограничењу коришћења капитала, компанија настоји да одабере комбина-
цију инвестиционих пројеката који ће осигурати највеће повећање вред-
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ности компаније, уз услов да се не пробије буџетско ограничење. Разликују 
се два основна облика рационирања капитала: тврдо и меко. Под меким 
рационирањем подразумевају се ограничења које је поставила управа, а 
не инвеститор. Управа најчешће ограничава износ средстава за инвести-
ције, како би подстакла конкурентност за средствима унутар компаније. 
Међутим, ако су ограничења превише ригорозна, могу се пропустити 
добри пројекти, па је зато целисходније набавити додатна средства и по-
пустити наметнута ограничења на капиталну потрошњу. Под тврдим ра-
ционирањем подразумева се да компанија не може набавити додатна сред-
ства, због чега може пропустити пројекте са позитивном нето садашњом 
вредношћу. У том случају, компанија се мора у оквиру границе расположи-
вих средстава определити за инвестиције које дају највишу нето садашњу 
вредност.

Претпоставимо да је опортунитетни трошак капитала 10%, да компа-
нија на располагању има укупно 20 милиона евра и да су јој предложени 
следећи инвестициони пројекти:

Табела 7. Рационирање капитала

Новчани токови у милионима евра

Пројекти   Ö0 Ц1 Ц2 ПВ са 10% НПВ

Ј -3 +2,2 +2,42 4 1

К -5 +2,2 +4,84 6 1

Л -7 +6,6 +4,84 10 3

М -6 +3,3 +6,05 8 2

Н -4 +1,1 +4,84 5 1

Извор: Аутори

Свих пет пројеката има позитивну нето садашњу вредност. Дакле, ако 
не би постојала капитална ограничења, компанија би прихватила свих пет 
предлога. Међутим, са 20 милиона евра на располагању, компанија мора 
пронаћи групу предлога која ће дати највећу могућу нето садашњу вред-
ност у оквиру расположивог капитала. Решење је у одабирању пројеката 
који дају највећу нето садашњу вредност по уложеном новчаном износу, тј. 
пројеката са највећим индексом профитабилности (као односа нето сада-
шње вредности пројекта и почетног улагања).
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За наших пет пројеката, индекси профитабилности приказани су у та-
бели 8.

Табела 8. Индекс профитабилности

Пројекат ПВ Улагање НПВ Индекс 
профитабилности

Ј 4 3 1 1/3=0,33
К 6 5 1 1/5=0,20
Л 10 7 3 3/7=0,43
М 8 6 2 2/6=0,33
Н 5 4 1 1/4=0,25

Извор: Аутори

Пројекат Л нуди највећи однос нето садашње вредности и почетног 
улагања (0,43), па се зато прво прихвата пројекат Л. Након тога долазе 
пројекти Ј и М, са једнаким индексом од 0,33, а после њих пројекат Н. Ова 
четири пројекта захтевају тачно 20 милиона евра, а власницима нуде нај-
више могуће повећање богатства. 

Представљено графички:

Графикон 1. Рационирање капитала на основу индекса профитабилностиГрафикон 1. Рационирање капитала на основу индекса профитабилности 
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Рационирање капитала обично доноси инвестициону политику која је слабија од 
оптималне. Теоријски посматрано, компанија би требало да прихвати све пројекте који 
дају већи принос од захтеване стопе приноса. На тај начин би требало да се тржишна цена 
акције компаније повећа, будући да компанија предузима пројекте који ће осигурати 
принос  већи од онога који је потребан да би се одржала садашња тржишна цена акције.  

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Инвестициони пројекат представља процес који има свој временски оквир трајања, 
има конкретне циљеве, ресурсе за остварење и критеријуме за оцену ваљаности и 
реализације. То је сложен, јединствен и непоновљив пословни подухват усмерен 
коначним циљевима у будућности, а изводи се ограниченим људским и материјалним 
ресурсима у ограниченом времену. Иако постоје бројне разлике између пројеката, као 
заједничке карактеристике могу се навести дугорочни карактер инвестиционих пројеката, 
временски раскорак између улагања и ефеката улагања, међузависност инвестирања и 
финансирања, ризик и неизвесност. Без обзира на то да ли је пројектом предвиђена 
куповина нове, замена постојеће имовине или повећање сталне текуће имовине компаније, 
заједничка им је карактеристика да се ради о дугорочном везивању новчаних средстава. За 
финансијску ефикасност пројекта важна је вредносна распоређеност новчаних токова по 
периодима ефектуирања. Дугорочне инвестиционе одлуке, по правилу, захтевају повећање 
дугорочног капитала компанија. Ризик и неизвесност једна су од основних карактеристика 
сваког пројекта, а тиме и саставни део процеса евалуације капиталних пројеката. 
Традиционални методи које се у пракси користе за евалуацију инвестиционих пројеката су 
рок повраћаја, дисконтовани период отплате метод нето садашње вредности, метод 
интерна стопа приноса, модификоване интерне стопе приноса и индекс профитабилности. 
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Рационирање капитала обично доноси инвестициону политику која 
је слабија од оптималне. Теоријски посматрано, компанија би требало да 
прихвати све пројекте који дају већи принос од захтеване стопе приноса. 
На тај начин би требало да се тржишна цена акције компаније повећа, бу-
дући да компанија предузима пројекте који ће осигурати принос  већи од 
онога који је потребан да би се одржала садашња тржишна цена акције. 

ЗАКЉУЧАК

Инвестициони пројекат представља процес који има свој временски 
оквир трајања, има конкретне циљеве, ресурсе за остварење и критеријуме 
за оцену ваљаности и реализације. То је сложен, јединствен и непоновљив 
пословни подухват усмерен коначним циљевима у будућности, а изводи 
се ограниченим људским и материјалним ресурсима у ограниченом вре-
мену. Иако постоје бројне разлике између пројеката, као заједничке карак-
теристике могу се навести дугорочни карактер инвестиционих пројеката, 
временски раскорак између улагања и ефеката улагања, међузависност ин-
вестирања и финансирања, ризик и неизвесност. Без обзира на то да ли је 
пројектом предвиђена куповина нове, замена постојеће имовине или по-
већање сталне текуће имовине компаније, заједничка им је карактеристи-
ка да се ради о дугорочном везивању новчаних средстава. За финансијску 
ефикасност пројекта важна је вредносна распоређеност новчаних токова 
по периодима ефектуирања. Дугорочне инвестиционе одлуке, по правилу, 
захтевају повећање дугорочног капитала компанија. Ризик и неизвесност 
једна су од основних карактеристика сваког пројекта, а тиме и саставни 
део процеса евалуације капиталних пројеката. Традиционални методи 
које се у пракси користе за евалуацију инвестиционих пројеката су рок 
повраћаја, дисконтовани период отплате метод нето садашње вредности, 
метод интерна стопа приноса, модификоване интерне стопе приноса и ин-
декс профитабилности. Сваки од наведених метода има своје предности и 
недостатке. Компаније би требало да прихвате само оне пројекте који дају 
већи принос од захтеване стопе приноса.

Идентификовани, објашњени и практичним примерима илустрова-
ни проблеми при евалуацији инвестиционих пројеката, као што су избор 
оптималног тренутка за инвестирање, избор између пројеката различите 
величине, доношење инвестиционих одука при неједнаком веку трајања и 
ограничења у погледу висине расположивог капитала (рационирања ка-
питала), потврђују хипотезу да не постоји универзалан метод евалуације 
инвестиционих пројеката који је примењив у свим околностима.
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SUMMARY 
CHARACTERISTICS OF INVESTMENT PROJECTS AND 

PROBLEMS IN THEIR EVALUATION

Capital investments include cash outlay in the present with the expectation of 
future benefits. Evaluation of investment projects involves selecting and ranking 
projects. The long-term nature of investment projects, the time gap between 
investment and investment effects, the interdependence of investment and 
finance, risk and uncertainty are common characteristics of investment projects. 
The timing of the investment, the difference in the size of the investment cost 
and the limited amount of available capital are some of the factors which might 
lead to a different ranking of the projects.

Capital investments include cash outlay in the present with the expectation 
of future benefits, with these benefits last longer than one year. Investing is a 
complex process that depends on the type of investor, property investment, 
interest rates and discount rates as required rate of return. The investment project 
is a process that has its own time frame duration, there are specific objectives, 
and resources to achieve the criteria for assessing the validity and execution. It 
is a complex, unique and unrepeatable business venture that runs the limited 
human and material resources in a limited time. Evaluation of investment 
projects involves selecting and ranking projects. Traditionally, the evaluation 
of investment projects using the method of return period, discounted payback 
period, net present value, internal rate of return, modified internal rate of return 
and profitability index.

The subject of this paper is to identify and explain the advantages and 
disadvantages of different methods of evaluation and common characteristics 
of investment projects. The aim is to identify, explain and illustrate practical 
examples of problems that may arise in the application of various methods of 
evaluation of investment projects. The paper points out that the long-term nature 
of investment projects, the time gap between investment and investment effects, 
the interdependence of investment and financing, the impact of risk factors as 
inevitable investment projects. On the other hand, the timing of investment, the 
difference in the size of the investment costs, unequal life of investment projects 
and the limited amount of available capital are some of the factors which might 
lead to a different ranking of the projects.

Keywords: evaluation, investment project, cash flow, risk, return ...



256

Т. Брзаковић, М. Брзаковић, М. злаТковић каракТЕриСТикЕ иНвЕСТиЦиоНиХ ПроЈЕкаТа...

ЛИТЕРАТУРА
1. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J., Osnovi investicija, 6.izdanje, DATASTA-

TUS, 2009.
2. Brealey, R. A., Myers, S. C., Marcus, A. J., Osnove korporativnih finansija, 

Zagreb, Mate, 2007.
3. Dedi, L., Orsag, S.,  Capital Budgeting Practices: A Survey of Croatian Firms, 

South East European Journal of Economics & Business, 2 (1), 2007.
4. Ehrhardt, M. C., Brigham, E.F., Corporate Finance: A Focused Approach, 

Fourth Edition, South-Western Cengage Learning, 2011.
5. Fabozzi, F. J., Drake P. P., Finance: capital markets, financial management, 

and investment management,  John Wiley & Sons, 2009.
6. Fabozzi, F. J., Drake P. P., The basics of finance : an introduction to financial 

markets, business finance, and portfolio management, John Wiley & Sons, 
2010.

7. Gervais,  S., Behavioral Finance:Capital Budgeting and Other Investment De-
cisions, Behavioral Finance, November 24, 2009.

8. Gitman L. J., Principles of Managerial Finance, 12th ed., Pearson Prentice 
Hall, 2009.

9. Koller, T., Goedhart, M.,Wessels, D., Valuation: Measuring and Managing 
the Value of Companies, Hoboken (New Jersey): McKinsey & Company, John 
Wiley, 2005.

10. Orsag S., Budžetiranje kapitala: Procjena Investicijskih projekata, Zagreb, 
Masmedia, 2002.

11. Parrino R., Kidwell D. S., Bates T. W., F u n d a m e n t a l s  o f corporate 
finance, second edition, John Wiley & Sons, Inc, 2012.

12. Pike, R., Neale, B., Corporate finance and investment decisions & strategies, 
Fifth Edition, FT Prentice Hall, 2006.

13. Shim J. K., Siegel, J. G.,  Budgeting Basics and Beyond, Third edition, Wiley, 
John Wiley & Sons, Inc., 2009.

14. Van Horne J. C.,  Waskovicz, J. JR, Osnovi finansijskog menadžmenta, DA-
TASTATUS, 12. Izdanje, 2007. 

RESUME

Capital investments include cash outlay in the present with ehpetation of 
future benefits. The investment project is the process that has a time frame of 
duration as well as objectives, resources andcriteria for assessing the validity 
and execution. Evaluation of investment projects involves selecting and 
ranking projects. The long-term nature of investment projects, the time gap 
between investment and investment effects, the interdepedance of investment 
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and finance, risk and uncertanity are common characteristics of investment 
projects. Regardless of whether the project is planned purchase of new and 
replacement of existing assets or an increase in the constant current company 
assets, their shared characteristics are lomg-term bonding of funds. For the cost-
effectiveness of the project important is validity distribution of cash flows for 
the period of effectuation. Long-term investment decisions, as a rule, require 
increasing of the company’s long-term capital. Risk and uncertainity are one 
of the main characteristics of each project, and thereforean integral part of 
the evaluation of capital projects. Traditional methods used in practice to 
evaluate investment projects are back period, discounted payback period – the 
net present value method, the internal rate of return, modified internal rate of 
return and profitability index. Each of these methodshave their advantages and 
disadantages. The timing of the investment, the difference in the size of the 
investment costs and limited amount  of available capital are some of the factors 
might lead to a different ranking of the projects. Companies should accept only 
those projects that provide higher yields than the required rate of return. 

Identified, explained and illustrated with examples of practical problems 
in the evaluation of investment projects, such as the selection of the optimal 
moment for the investment, the choice between projects of different sizes, 
making investment decisions were in unequal life time and limitations on the 
amount of available capital (capital rationing), support the hypothesis that there 
is no universal method of evaluation of investment projects, which is applicable 
in all circumstances.

Овај рад је примљен 12.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 24.10.2012. године.
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ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
МЕНАЏЕРА – ПРОФИЛ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ 
ПОСЛОВНОГ ПРЕГОВАРАЧА У СРПСКИМ 
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САЖЕТАК: Један од кључних чиналаца успешног 
спровођења и реализације планираних пословних 
активности јесте вештина пословног преговарања и 
комуницирања. Преговарање представља начин на који људи 
решавају међусобне проблеме, постижу договоре и уговарају 
заједничке пословне стратегије. За постизање успеха у таквом 
виду комуницирања, свакако да кључну улогу има менаџмент 
компанија. Суштина рада менаџера огледа се управо у 
свакодневном преговарању, и то са запосленима, клијентима, 
акционарима и осталим стејкхолдерима. Од вештине 
менаџера, односно његових преговарачких способности, 
зависи пословни успех и опстанак саме компаније на тржишту. 
Имајући у виду изложене аспекте, циљ овог рада је да на основу 

1 radenko.maric@yahoo.com
2 djurkovic.jelena@yahoo.com
3 thevizi@yahoo.com
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спроведеног истраживања укаже на основне демографске 
карактеристике менаџера у српским предузећима и да се на 
основу добијених резултата креира профил потенцијалног 
менаџера преговарача.

Кључне речи: пословно преговарање, пословно 
комуницирање, управљање људским ресурсима, менаџмент... 

УВОД

Феномен пословног преговарања, као један од чинилаца успешне 
праксе многих компанија, заокупља све више пажњу како научне, тако и 
стручне јавности. Услед глобализације, хиперконкуренције и технолошког 
развоја, диференцијација успешних од неуспешних компанија темељи се 
поред осталог и на способности менаџмента за успешно пословно прего-
варање (Ацин-Сигулински, 2000:406-407). Једно истраживање спроведено 
у САД показује да главни разлог пропадања 80% компанија лежи у лошем 
менаџменту (American Management Association, 2005:24). Истраживање о 
присутности економске кризе у српским предузећима на узорку од 68 ор-
ганизација, презентованог у часопису Индустрија аутора Бошка Војновића 
са сарадницима (Војновић и др., 2011:197-213), такође је показало да су за 
настанак кризе у анализираним предузећима искуствено разлози интер-
не природе у две-трећине случајева, те да је најзначајнији интерни узрок 
настанка кризе у грешкама менаџмента, грешкама у управљању људским 
ресурсима, пропустима у преговарању и комуницирању, итд. Успех преду-
зећа, више него икада до сада, резултат је ефикасног менаџмента, а успеш-
ног менаџмента нема без талентованих и способних људи, менаџера-пре-
говарача. Зато многе успешне компаније у борби за компетентне људе све 
више развијају и унапређују програме који ће привући, мотивисати и задр-
жати стручњаке. Упориште тих програма се налази у савременој теорији и 
пракси управљања људским ресурсима. Тема овог рада, представља само 
један од многих алата у савременој пракси менаџмента људских ресурса 
који стоји на располагању компанијама у циљу грађења и унапређивања 
њиховог људског капитала као кључне основе конкурентске предности у 
данашњој економији, економији знања.

Концепција рада базира се на два кључна дела. Први, у коме се тео-
ријски елаборира феномен пословног преговарања и важност преговарања 
за пословни успех компаније, и други, у којем се износе и интерпретирају 
резултати истраживања основних карактеристика менаџера у српским 
предузећима. Таква концепција рада има за циљ да утврди које су то демо-
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графске карактеристике менаџера са којима ћемо се сусрести при послов-
ном преговарању, те да се на основу прикупљених резултата идентификује 
демографски профил потенцијалног менаџера преговарача.

ФЕНОМЕН ПОСЛОВНОГ ПРЕГОВАРАЊА

Преговарање се сматра једном од најстаријих људских активности, коју 
људи и данас, готово свакодневно, практикују у приватном и пословном 
животу приликом интеракције с другима. Оно је есенцијално за свакога 
ко ради остварења циљева мора да ступи у интеракцију с другим људи-
ма. Стога се у савременом добу преговарање сматра универзалним про-
цесом, примењивим у мноштву различитих животних ситуација. Са на-
учним проучавањем пословног преговарања почело се шездесетих година 
прошлог века. Од тада па све до данас пословно преговарање је у средишту 
пажње теоретичара различитих подручја и усмерења те се проучавају 
његови многоструки аспекти: социолошки, бихевиористички, комуника-
цијски, етички, правни, културни, економски и др. У том смислу у лите-
ратури је могуће наићи на мноштво дефиниција пословног преговорања, 
од оних универзалних, па све до оних које наглашавају неки његов аспект.

Пословно преговарање је подручје које је током последњих година 
све значајније присутно у пословању савремених предузећа, у научним и 
стручним круговима,  и то пре свега као једно од кључних питања менаџ-
мента. Освајање нових тржишта, приватизација, све оштрија конкурент-
ска борба, права запослених, интереси потрошача и јавности, и слично, 
захтевали су од менаџмента компанија развој преговарачких вештина. 
Једноставно, потреба за побољшањем преговарачких способности полази 
од све сложенијих пословних процеса у модерном технолошком свету. Све 
већи број компанија је укључен у различите пословне трансакције са раз-
личитим институцијама и појединцима. Отуда, „људске“ варијабле данас 
чине основу конкурентске предности предузећа, главни су ресурс опстан-
ка, те покретач раста и развоја савремених организација.

Још је 1973. године Минцберг идентификовао пословно преговарање 
једним од основних задатака менаџера. Базерман и Неале (1992) наводе да 
су са повећањем непредвидивости и брзине промена, пословна прегова-
рања постала чешћа у односу на претходне године, те сложенија и кључ-
нија за пословни успех. Картер и аутори (2000) су повели истраживање са 
циљем идентификовања кључних подручја интереса менаџера за будуће 
десетогодишње раздобље, као и с циљем идентификовања најзначајнијих 
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трендова у тим подручјима. Међу идентификованих 18 кључних подручја, 
два се тичу преговарања, и то: 1) преговарање при јавној набавци, те 2) 
стратегија преговарања (Крижман и др, 2008:64).

Различити аутори тумаче преговарање на различите начине. Једна од 
најуниверзалнијих тврдњи наводи да је преговарање двосмерна комуни-
кација усмерена на постизање споразума између страна које имају интере-
се које деле или који су међусобно супротстављени. Њиме се прихвата да 
постоји обострани интерес или заједнички проблем и потреба за дијало-
гом који треба да доведе до споразума (Петровић, 2008:81).

Овај процес подразумева неколико фаза: припрему (у којој супро-
тстављене стране истражују једна другу), дискусију (сучељавање), сукоб 
интереса, убеђивање и споразумевање (где коначно долази до договора, 
разумевања шта је договорено и дефинисања будућих акција) (Весић и др, 
2011:172).

Слично претходном тумачењу, за Херба Коена преговарање је средство 
одлучивања у којем две или више страна комуницирају у напору да реше 
своје различите жеље и интересе. Према овом аутору преговарање је „игра 
живота“, коју играмо кад год покушавамо да помиримо разлике, решимо 
конфликте, решимо спорове, успоставимо или прилагодимо међусобне 
односе (Добријевић, 2009:14).

Такође, професор Левицки сматра да је преговарање процес путем којег 
покушавамо уверити друге да нам помогну у остваривању наших потреба, 
док истовремено и ми водимо рачуна о њиховим потребама. Преговарање 
је темељна вештина, не само за успешно управљање него и за успешно жи-
вљење (Lewicki, 2009:9).

У основи, сви аутори су сагласни око чињенице да исход преговора у 
великој мери зависи од нас самих, од наших уверења и наше вештине пре-
говарања, односно од начина на који водимо преговоре и жеље да одређе-
ни циљеви у тим преговорима заиста буду постигнути.

Када је реч о пословном окружењу, преговарање се обично везује за 
два подручја спровођења пословних активности: прво је комерцијално, тј. 
куповина или продаја, а друго су међусобни односи унутар компанија, тј. 
односи између менаџмента и запослених, запослених и клијената, власни-
ка и менаџера, итд. Такође, постоје и многа друга подручја где је корисно 
поседовати преговарачке вештине, као што су: преговарање о времену и 
начину испоруке, дужини и времену одмора запослених, висини личних 
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примања и напредовања запослених, распореду за одржавање састанака, 
итд. Пословно преговарање може имати облик формалних разговора за 
преговарачким столом, у којима се дискутује о ценама, перформансама и 
сложеним условима заједничких пословних стратегија. Са друге стране, 
оно може бити и много мање формално, као што су на пример састанци 
мање групе колега чија је сарадња потребна како би се обавио неки текући 
пословни задатак. Поред тога, често се дешава да запослени преговарају, а 
да тога нису ни свесни (Добријевић, 2009:17-18).

Да би био успешан преговарач, поред прецизно дефинисаног циља 
који жели да постигне, сваки успешан менаџер мора да поседује и таленат, 
пристојност, адекватан ниво образовања, стручног знања, опште културе 
и добрих манира, као и добру припрему за сам процес и поступак пре-
говарања. У процени своје пословне и преговарачке снаге менаџери мо-
рају бити реални, како би успели да максимално и у први план истакну 
своје  пословне и преговарачке предности, а да не покажу своје слабости 
и недостатке (Јовановић, 2012:11). Нажалост, данас смо сведоци да се изра-
зито мали број менаџера детаљно припрема за преговоре. Ово је посебно 
изражено у привредама земаља у транзиције, међу којима Србија заузи-
ма водеће место. И поред тога, у последње време  преговарању се поклања 
све већи значај, како међу теоретичарима менаџмента и менаџерима из 
праксе, тако је та област заузела и важно место на студијским програмима 
реномираних факултета и универзитета. Поставља се кључно истражива-
чко питање, које су то демографске карактеристике менаџера у српским 
предузећима и да ли је могуће конструисати један стандардизован профил 
потенцијалног пословног преговарача? Другим речима, поставља се пи-
тање какве карактеристике може да има особа која ће да седи са „супротне 
стране стола“? 

ПРОФИЛ МЕНАЏЕРА У СРПСКИМ КОМПАНИЈАМА

Циљ истраживања

Научна валоризација значаја и перспективе пословног преговарања 
за успех предузећа која је до сада изнета у раду, истакла је интересовање 
за истраживање карактеристика менаџера у Републици Србији, који се 
третирају као потенцијални пословни преговарачи. Намера овог истра-
живања је била да испитамо које су то основне демографске карактерис-
тике менаџера, како би били упознати са потенцијалним преговарачима. 
Пошло се од тога да је за преговарачки успех неопходно познавати њихова 
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основна обележја и карактеристике. Да би смо формирали профил потен-
цијалног пословног преговарача, са демографског апекта, основни циљ ис-
траживања био је да одговори на следећа питања: како се постаје менаџер 
и како се напредује у менаџерском послу, који су путеви развоја менаџерс-
ке каријере, колико су фактори попут пола, старосне доби, радног стажа 
и образовања менаџера битни за успех, као и то, које су најдоминантније 
врсте делатности и начини доласка на менаџерску позицију?

Методологија истраживања

Истраживање је обухватило 420 запослених менаџера у 50 компанија 
у Републици Србији. Већина истраживаних компанија (52%) има седиште 
у Београду, док преостала предузећа имају седишта у 11 градова широм 
Србије (Нови Сад, Суботица, Бачка Топола, Зрењанин, Апатин, Сомбор, 
Ниш, Врање, Крагујевац, Чачак, Лесковац). Током прикупљања података 
о истраживачком проблему, примењена је техника анкетирања. Као ин-
струмент истраживања одабрана је анкета са понуђеним одговорима. Ис-
траживање је рађено електронским путем на бази анонимног упитника 
састављеног од 13 питања.

Узорак истраживања

Приложено истраживање профила и карактеристика менаџера у 
српским компанијама је обухватило 420 менаџера. Од тог броја, 8% ана-
лизираних менаџера припада топ менаџменту, што значи да су они и 
најодговорнији за развој и успешност предузећа, за доношење кључних 
стратегијских одлука које се тичу конкурентских способности предузећа 
и његове позиције на тржишту, начина пословања и других виталних про-
блема. Од укупног узорка истраживања, 40% менаџера припадају средњем 
нивоу менаџмента, одговорни су за пословање пословних функција, једи-
ница, дивизија и блиско сарађују са топ менаџментом, такође битно утичу 
на укупну организациону стратегију и успешност предузећа. Највећи део 
анализираних менаџера спада у групу најнижег нивоа менаџмента која 
се врло често сматра кључном у предузећу будући да претвара дугорочне 
циљеве и стратегије у конкретне резултате (Табела бр. 1)
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Табела 1. Нивои менаџмента на коме се налазе анализирани менаџери

Нивои менаџера Број испитаника Фреквенција
Топ 32 8%

Средњи 167 42%
Нижи 221 50%

Резултати истраживања

Приказ резултата истраживања започињемо анализом полне структу-
ре испитаника. Иако су полне разлике већ одавно предмет истраживања о 
пословном преговарању, оне су посебно добиле на важности деведесетих 
година прошлог века укључивањем феминистичке теорије у преговарање 
које наглашавају да успех преговарања у великој мери зависи од пола пре-
говарача. Све већи број истраживања показује да се мушкарци и жене у 
преговарачким пословним ситуацијама понашају различито те да људи 
са њима другачије поступају и пре и за време преговора. Чини се да ре-
зултати већине тих истраживања показују да постоје разлике у начину на 
који мушкарци и жене преговарају. Емпиријски подаци показују да иако 
мушкарци и жене другачије поимају преговарање и другачије комуници-
рају у преговарању, подједнако остварују добре пословне резултате, те да 
успешне компаније треба да користе предности оба пола подједнако, када 
је у питању пшроцес пословног преговарања (Lewicki и др, 2009:373). 

Подаци добијени истраживањем показују изразито мушку доминацију 
у менаџменту, (Табела бр 2) тј. однос жена и мушкараца- менаџера у срп-
ским предузећима је 26%:74% .

Табела 2. Полна структура анализираних менаџера

Пол менаџера Број испитаника Фреквенција
Женски 110 26%
Мушки 310 74%

Из датог односа можемо закључити да су српска предузећа изразито 
„мушка“ када је у питању полна структура менаџмента. Резултати пока-
зују да мушкарци апсолутно доминирају у топ менаџменту, а да се снижа-
вањем менаџерског нивоа, од највишег ка најнижем, повећава проценат 
учешћа жена-менаџера, од изразито малог удела на највишем нивоу 9%, на 
26% на средњем нивоу и на најнижем нивоу 29%. То имплицира јаку пол-
ну дискриминацију у менаџменту, менаџерском развоју и каријери унутар 
предузећа, односно такви показатељи нам указују на доминацију тради-



266

Р. МаРић, Ј. ВеМић-ЂуРкоВић ДеМоГРаФСке каРакТеРиСТике МеНаЏеРа...

ционалног, „мушког“ стила преговарања, који је у основи аутократски, ба-
зиран на заповедању и контроли.

Када је реч о старосној структури менаџера, јављају се следећа питања: 
колико година треба да имају менаџери, колико година је оптимално за 
преузимање менаџерске позиције, да ли су године живота предност или 
препрека за напредовање менаџера. Како је видљиво у табели (Табела бр. 
3) у анализираном узорку менаџера најбројнија је група менаџера од 41 до 
50 година (46%). Иако је задњих година у свету, присутан тренд подмлађи-
вања менаџера, тако да се на менаџерским позицијама јављају људи три-
десетих и раних четрдесетих година, знатније подмлађивање менаџерске 
структуре није карактеристично за српска предузећа. Међутим, проценат 
групе менаџера од 31 до 40 година (20%) је добар индикатор да ће у на-
редним годинама на овом подручју доћи до извесних промена. Анализом 
резултата истраживања може се констатовати да су јако млади менаџери, 
посебно када се ради о највишем нивоу менаџмента, слабије заступљени од 
старосне групе изнад (од 41 до 50) и 51 година, односно да се подизањем ме-
наџерског нивоа повећава старосна доб, а његовим снижавањем, старост 
менаџера опада. 

Табела 3. Старосна структура анализираних менаџера 

Године менаџера Број испитаника Фреквенција
до 30 35 8%

31 - 40 86 20%
41 - 50 189 46%
51 - 60 105 25%

преко 60 5 1%

Будући да напредовање у менаџерској каријери захтева способност 
учења и ширења знања, мобилност и флексибилност, предузећа у који-
ма је већина запослених менаџера релативно старије животне доби (50 и 
више година живота) могла би се сматрати неконкурентнима, јер се ста-
рост запослених уобичајено веже уз нефлексибилност, умањене способ-
ности учења и развоја, опадање преговарачких вештина и слично (Sveiby, 
1997:49-62). Са друге стране, предност старијих менаџера у преговарању 
је свакако велико животно и радно искуство, познавање тржишних и по-
словних процеса, познавање ширег круга људи, и слично. 

Иако није могуће ставити знак једнакости између школске спреме и 
нивоа образовања менаџера с обзиром да се менаџери образују и изван 
уобичајених образовних институција, ипак се степен школске спреме узи-
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ма као незаобилазан и битан фактор у пословном преговарању. Из табеле 
(Табела бр. 4) можемо закључити да је образовни ниво менаџера у српским 
предузећима више него задовољавајући, 85% анализираних менаџера је 
факултетски образовано. 

Табела 4. Школска спрема анализираних менаџера
Године менаџера Број испитаника Фреквенција

НСС 14 3%
ССС 42 10%
ВСС 354 85%

магистри или доктори 
наука 10 2%

Међутим, проблем српског менаџмента није формално образовање, 
које је високо, него поседовање стварних пословних и менаџерских знања, 
потребних за савремено пословање, која често заостају за формалним об-
разовањем. Стога је битно питање који профил образовања или које зани-
мање је потребно за успех менаџерској каријери, односно који образовани 
профил менаџера је најдоминантнији? Наредни табеларни приказ (Табе-
ла бр. 5) показује доминацију менаџера економског профила у српским 
предузећима од чак 37%. Поред тога, видимо да је значајан и  проценат 
оних који имају техничко 23% или неку другу врсту образовања 22%. Иако 
српска предузећа углавном при запошљавању менаџерског кадра тра-
же економско образовање, оно није апсолутни услов за успех обзиром на 
две чињенице: прва, данас савремена предузећа улажу велика средства у 
дошколовавање запослених, и друга, за успешно руковођење, комуници-
рање и преговарање није пресудно само знање из области економских на-
ука већ су потребне и многе друге вештине и способности, као и особине 
личности.  

Табела 5. Образовани профил анализираних менаџера
Образовање менаџера Број испитаника Фреквенција

Економска струка 154 37%
Техничка струка 98 23%

Правна струка 76 18%
Остало 92 22%

Питање радног стажа менаџера такође се узима као једно од битнијих 
елемената у анализи профила потенцијалног пословног преговарача, бу-
дући да развој менаџерске вештине преговарања захтева време и по пра-
вилу кретање кроз различите радне и менаџерске позиције. Пошто је раз-
вој менаџерских вештина преговарања у основи дуготрајан процес, онда 
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логички следи да је за то потребан одређени број година радног стажа и то 
врло често везаног за одређено предузеће, јер се сматра и битним показа-
тељем оданости и лојалности предузећу. Укупан број година радног стажа 
менаџера у датом узорку илуструје наредни табеларни приказ (Табела бр. 
6).

Табела 6. Радни стаж анализираних менаџера

Дужина радног стажа Број испитаника Фреквенција
до 1 године 25 6%

од 2 до 5 45 11%
од 6 до 10 98 23%

од 11 до 20 112 27%
преко 20 година 137 33%

Резултати истраживања показују да је већина анализираних менаџера 
провело најмање десет година у предузећу да би дошли на неку од 
менаџерских позиција. Такође, треба и констатовати и објаснити вели-
ки проценат менаџера са радним стажом испод десет година у предузећу, 
односно 40% укупног узорка анализираних менаџера нису напредовали 
унутар једне организације. С обзиром да је досадашњи период српске 
привреде био обележен приватизацијом и реструктурирањем предузећа, 
многи менаџерски кадрови иако нису имали велики радни стаж у датим 
предузећима, напредовали су заједно са организационим променама које 
су настале као последица споменутих процеса транзиције српске привре-
де. Из те чињенице се крије и то да српска предузећа нису конкурентна 
када је у питању менаџерски потенцијал и пословно преговарање или како 
Дракер наводи способност институције да производи менаџере важнија 
је него њена способност да производи ефикасно и јефтино (Drucker, 1999).

Као један од кључних чинилаца дате анализе појављују се и претходна 
радна места менаџера са којих су дошли на садашњу менаџерску позицију. 
Успешне компаније најчешће комбинују више критеријума напредовања. 
То подразумева редовно вредновање радних резултата од стране руково-
диоца и редовне разговоре између руководиоца и запослених о тим резул-
татима, као и о професионалним жељама и интересима битним за развој 
каријере. На тај начин се доводе у непосредну везу појединачни и орга-
низациони циљеви, ствара се одговарајући систем вредности и омогућава 
деловање мотивационих фактора. У табели 7 је дат приказ најчешће за-
ступљених критеријума који се узимају у обзир приликом унапређивања 
менаџера на више позиције у српским предузећима. Анализом података из 
табеле можемо закључити да су у српским предузећима радни стаж и при-
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падност одређеним центрима моћи важнији критеријуми за напредовање 
него знање и радни резултати. Мали проценат заступљености елемената 
попут формалних планова каријере, увида у индивидуалне потенцијале, 
мерења радних резултата по утврђеним стандардима, указују да изградња 
успешног менаџера нема стратешки значај за српска предузећа.

Табела 7. Критеријуми за напредовање анализираних менаџера

Критеријум напредовања Број 
испитаника Фреквенција

Знања, способности, вештине 
(перформансе) запосленог 56 13%

Мерљиви резултати учинка на основу 
утврђених стандарда 39 9%

Дужина рада у организацији 167 41%
Индивидуални потенцијал и интересовања 33 8%

Формални планови каријере 27 6%
Припадност одређеним друштвеним 

групама 98 23%

Изградња и разрада развоја каријере запослених са јасним принци-
пима је кључно за остваривање квалитетног менаџерског потенцијала у 
српским предузећима, па у том смислу и преговарачког умећа. Менаџери 
морају да буду професионалци који раде у итересу компаније, али не смеју 
да занемарују ни интерес друштва, запослених, акционара и осталих стејк-
холдера. Судар различитих интересних група може да доведе до могућег 
сукоба интереса чланова управе при доношењу одлука које су битне за по-
словање друштва, а самим тим се одражавају и на вредност акција преду-
зећа (Бунчић, 2011, стр. 143).  У предузећу треба јасно дефинисати која ће 
понашања и радни резултати довести до унапређења као и шта је потребно 
за напредовање. У српским предузећима још увек је присутна тенденција 
запошљавања и напредовања на основу препорука „одозго и са стране“, 
а провере психолошким мерним инструментаријем или другим тестови-
ма спроводи се углавном за ниже рангове запослених тј. до менаџерског 
нивоа или се спроводи само како би се формално оправдао већ унапред 
одређени избор. Ово би требало избегавати, јер неповољно делује на пер-
цепцију напредовања, те се као такво јавља уверење да оно није повезано 
са стварним способностима, радом, одговорностима и једноставно речено, 
квалитетом унапређеног.
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ПРОФИЛ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ МЕНАЏЕРА ПРЕГОВАРАЧА У 
СРБИЈИ

Према резултатима истраживања које је спроведено с циљем анализе 
општих карактеристика менаџера, може се истаћи демографски профил 
менаџера као потенцијалног пословног преговарача у српским предузећи-
ма. Дакле, обзиром на пол, старост, квалификације, врсту образовања, рад-
ни стаж, начин доласка на садашњу менаџерску позицију и критеријуме 
напредовања, може се закључити да би профил типичног менаџера прего-
варача у српским предузећима изгледао као што је приказано у наредном 
табеларном приказу (Табела бр. 8):

Табела 8. Демографски профил потенцијалног менаџера преговарача

Критеријум Обележје Фреквенција
Пол Мушкарац 74%

Старосна доб 41 – 50 година 46%
Квалификације Факултет 85%

Врста образовања Економско 37%
Радни стаж Преко 20 година 33%

Садашња позиција Виши менаџерски ниво 48%
Претходна позиција Нижи менаџерски ниво 42%

Критеријум напредовања Дужина рада, радни стаж 41%

Према резултатима анализе особа (менаџер) са којим би могли да се 
сусретнемо у процесу преговарања у српским предузећима био би мушка-
рац, средње животне доби, факултетског образовања економске струке, са 
радним стажом проведеним у предузећу од преко 20 година. На садашњу 
менаџерску позицију – виши менаџерски ниво 48%, долази са нижег ме-
наџерског ниво, а основни критеријум за његово напредовање је дужина 
рада, односно радни стаж. Појединачна анализа указује на следеће битне 
чињенице: 

1) Присуство полне и старосне дискриминације у српским предузећи-
ма, негативно утиче на укупан менаџерски потенцијал. Наиме, развијене 
компаније у свету у циљу стварања и унапређивања конкурентности свог 
менаџерског капитала при управљању каријером својих запослених ите-
како воде рачуна о подједнакој заступљености мушкараца и жена менаџе-
ра, као и млађих и старијих запослених менаџера. У тим компанијама је 
присутнија већа мобилност радне снаге и брже напредовање у каријери 
(Полошки и др, 2008:35-47)
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2) Најчешћи пут унапређивања менаџера су године радног стажа и 
припадност одређеним центрима моћи. Ово такође указује на ниску кон-
курентност менаџерског потенцијала у српским предузећима, посебно ако 
узмемо у обзир чињеницу да постоје и многи други начини кретања ка-
ријере и унапређивања менаџерског потенцијала попут планиране рота-
ције, сукцесије, центара развоја, обуке и тренинга, хоризонтална кретања 
и слично. Такође, треба напоменути да иако су године живота и радног 
стажа битни за искуство у менаџерском послу и успешно преговарање, за 
развој квалитетног менаџерског кадра итекако су битни знање, вештине, 
способности, радни резултати, а управо се они не узимају или се узимају 
у недовољној мери као одлучујући фактори за развој успешних менаџера 
преговарача. То имплицира закључак да се у организацијама у Србији још 
увек знање као кључни ресурс за остваривање конкурентске предности не 
цени у довољној мери, па ни запослени као његови главни носиоци (Ве-
мић-Ђурковић и др, 2010:75-82)

3) Српска предузећа немају развијене системе вредновања радне успеш-
ности и понашања који би послужили као основа за евалуацију и развој 
вештина преговарања. За очекивати је било да је систем развоја квалитет-
них менаџера руководилаца развијенији у предузећима страних инвести-
тора који су уз свој менаџмент донели нову културу и систем вредности у 
којем је знање основ даљег опстанка и развоја у конкурентском окружењу.  

ЗАКЉУЧАК

Успешно пословно преговарање доноси многобројне користи за преду-
зећа. Пословни преговори се оцењују успешнима ако резултирају квали-
тетним споразумом, рационалним утрошком времена, енергије и средста-
ва, као и добрим међуљудским односима. За постизање успеха у пословном 
преговарању од пресудног значаја је добра припрема за преговоре, а то 
подразумева познавање одговарајућих особина личности, вештина и ком-
петенција преговарача. 

Фокус овог рада био је на томе да истражи демографске карактеристике 
менаџера у Србији, који се у анализи посматрају као потенцијални прего-
варачи, те са тог аспекта креира један профил потенцијалног преговарача. 
У анализи се пошло од тога да демографске карактеристике менаџера могу 
доста тога да укажу на то кога можемо да очекујемо са друге стране пре-
говарања у српским предузећима. У раду се потенцира став да те каракте-
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ристике нису пресудне, али да су доста важне за одређивање менаџерског 
потенцијала битног за постизање успеха у пословном преговарању.

Добијени резултати презентовани у овом раду указују на то како би из-
гледао потенцијали преговарач у српским предузећима, као и то да српска 
предузећа морају улагати пуно више напора и средстава у стално стручно 
усавршавање својих запослених како би се оспособили за квалитетно пре-
говарање, а тиме и успешније пословање. Не треба заборавити да квалите-
тан уговор доноси посао и приходе предузећу, али до квалитетног уговора 
није једноставно доћи, те је за то потребно пуно вештина, знања и искуства 
из области пословног преговарања. 

SUMMARY 
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MANAGER - 
PROFILE ОF POTENTIAL BUSINESS NEGOTIATOR IN 

SERBIAN COMPANIES

One of the key profitable business, and the successful implementation and 
realization of the planned business objectives and results is the art of business 
negotiation and communication. Business Negotiation is the way in which 
business people solve their problems, reach agreements and negotiate a common 
business strategy. To achieve success in this form of communication, be sure to 
play a key role management company. The core work of managers is reflected 
precisely in daily negotiations, and with employees, customers, managers, 
external stakeholders, and so on. The skill of the manager or of his negotiating 
skills and business success depends on the survival of the company in the 
market. With this in mind aspects, the aim of this work is that on the basis of the 
research point out the basic demographic characteristics of managers in Serbian 
companies that are based on the results create a profile of a potential business 
negotiator.

Keywords: business negotiation, business communication, human resource 
management, management ...
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RESUME

Business Negotiation is an area that in recent years more in evidence 
in modern business enterprises, as well as in the scientific community, and 
above all as one of the key issues of human resource management. Different 
authors interpret bargaining in different ways. One of the most universal of 
claim alleges that the negotiations focused on two-way communication is an 
agreement between the parties that have shared interests or which are mutually 
contradictory. To be a successful negotiator, in addition to precisely defined goal 
they want to achieve, every successful manager must possess the talent, decency, 
an adequate level of education, professional skills, general knowledge and good 
manners, and good preparation for the process and the negotiation process. In 
response to the issue was conducted market research project manager in Serbian 
companies to determine how factors such as gender, age, work experience and 
education managers essential to success in business negotiations, and that the 
types of activities and the way in managerial position of influence for the better 
starting position for negotiations with potential business partners. The study 
involved more than 400 employees in 50 companies managers in the country. 26 
or 52% of the company is based in Belgrade, while the remaining 24 companies 
have offices in 11 cities across Serbia. During the collection of data on the 
research problem, we used the technique of interviewing. The mode of selection 
was conducted with multiple choice. The survey was conducted electronically on 
the basis of an anonymous questionnaire consisting of 13 questions.

Овај рад је примљен 29.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 07.11.2012. године.
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СТРАТЕГИЈСКА КОНТРОЛА – ОДГОВОР НА 
РАДИКАЛНЕ ПРОМЕНЕ У ПОСЛОВНОМ 
ОКРУЖЕЊУ

САЖЕТАК: Радикалне промене које су захватиле 
пословно окружење представљају изазов организацијама 
које су спремне да се мењају. У таквим условима брзих 
и снажних промена, прилагођавање представља кључну 
карактеристику сваке организације. Узимајући ово у обзир, 
неопходно је спровођење процеса стратегијске контроле и 
њено прилагођавање како би организација била „успешно 
вођена“ кроз ове догађаје. У раду ће бити приказана еволуција 
процеса стратегијске контроле од традиционалног приступа 
до стратегијске контроле на основу Balanced scorecard BSC као 
одговор на свеприсутније промене које владају у пословном 
окружењу. Свака од ових врста стратегијске контроле дели 
заједнички циљ: а то је да процени да ли је стратешки правац 
добар или треба да буде измењен у складу са насталим 
променама.

Кључне речи: Стратегијска контрола, пословно окружење, 
имплементација стратегије, Balanced scorecard BSC, feedback...
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УВОД

Стратегије представљају гледање унапред и заснивају се на претпо-
ставкама о управљању бројним догађајима којi се још нису догодили. Стра-
тегија је начин остваривања циља, односно, једини начин да се успостави 
веза између предузећа и окружења. Уствари, то је планирање које треба да 
буде остварено у неком будућем периоду, не краћем од неколико година. 

Питање на које ћемо се осврнути у овом раду је: како менаџери могу да 
контролишу стратегију?

Из овог, наизглед, једноставног питања проистиче низ следећих пи-
тања усмерених ка контроли стратегије.

Да ли се крећемо у правом смеру? Да ли су кључне ствари постављене 
на своје место? Да ли су наше претпоставке о главним трендовима и про-
менама исправне? Радимо ли кључне ствари које треба да се ураде? Хоћемо 
ли прилагодити или прекинути стратегију? Сва ова питања усмерена су на 
ефективност стратегије.

Какве су нам перформансе? Да ли су циљеви и распоред усклађени? Да 
ли се трошкови, приходи, и новчани токови подударају са пројекцијама? 
Да ли је потребно направити оперативне промене? Сва ова питања усмере-
на су на ефеикасност стратегије.

Сама стратегија има претходна полазишта: мисију и визију. Под ми-
сијом се подразумева исказ разлога за постојање дотичне организације, 
односно каква је базична сврха њене активности. У саставу мисије су об-
ично формулисане и кључне вредности организације које усмеравају ак-
тивност запослених. Визија организације је исказ о томе шта организација 
дефинише као своје индикаторе успеха. То би се могло сматрати сликом 
будућности организације. Да ли ће визија бити и у којој мери остварена 
зависи од стратегије која представља генералну програмску орјентацију 
за остваривање визије.(Ћировић и др. 2009: 63)

Имајући у виду временски период између успостављања и реализације  
стратегије, односно временски размак између инициране примене одабра-
не стратегијске опције и коначних резултата предузетих акција, поставља 
се питање деловања бројних фактора, како екстерних тако и интерних, 
који могу битно утицати на промену услова пословања и самим тим до-
вести у питање стратегију у целини.
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Из тог разлога примењује се процес стратегијске контроле који пре-
испитује да ли постављена стратегија још увек важи или су новонастале 
околности у пословном окружењу битно изменила полазна становишта, 
тако да полазне премисе не одговарају садашњој ситуацији.

У суштини, процес стратегијске контроле подразумева поређење ост-
вареног са планираним, у циљу проналажења одступања и предузимања 
корективних акција. Овакав приступ, у раду назван „традиционални“, по-
годан је када организација послује у релативно стабилном окружењу, што 
одавно није случај.

Радикално убрзавање промена у пословном окружењу незапамћено у 
нашој историји које се одвија под утицајем техничко-технолошких инова-
ција једноставног приступа информацијама, стварању виртуелног прос-
тора, смањивању животног циклуса производима, итд. карактеристика је 
последњих тридесетак година. Овакве околности приморале су менаџере 
да „управљају стратегијом“, односно да стратегијска контрола постане ос-
нова за прилагођавање стратегијских акција и праваца организације као 
одговор на оваква кретања и промене.

Циљ овога рада је да укаже на предности савремених концепата у одно-
су на традиционалне концепте стратегијске контроле, поготово у услови-
ма брзих и снажних промена какве данас владају у пословном окружењу. 
Савремене тенденције настале под утицајем глобализације и изузетно 
променљивог организационог окружења захтевају преиспитивање доса-
дашњег организационог понашања и намећу прилагођавање као кључну 
карактеристику сваке организације.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРИСТУП

Традиционални приступ контроле пореди стварне резултате насупрот 
постављеним, унапред задатим стандардима. Након завршеног процеса, 
менаџери оцењују остварене резултате (output) и пореде га са унапред по-
стављеним циљевима који су били један од улазних фактора (input), а за-
тим користе ту оцену (feedback) као инпут за контролисање даљег рада. 
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Таквим традиционалним системом контроле, названим „једностру-
ким кругом“ (single-loop) који је осмислио Крис Аргирис (Chris Argyris), јед-
ноставно се врши упоређивање ствараног учинка и претходно утврђеног 
циља. Овакав систем је изузетно погодан када организација послује у ре-
лативно стабилном окружењу, циљеви и задаци могу да се мере прилично 
сигурно, а готово да нема потребе за сложеним мерењем учинка.

Критику оваквог начина стратегијске контроле дао је Хенри Мин-
цберг (Henry Mintzberg). Он наглашава да фиксирани стратегијски 
циљеви нису функционални за организације које се надмећу у крајње 
непредвидивом конкурентном окружењу, где постоји потреба да се 
стратегије  често мењају према датим приликама. (Ђорђевић и др., 
2010:114-122) Крута приврженост претходно утврђеним циљевима и 
кључним догађајима може стратегију учинити неприлагодљивом, а 
прилагодљивост је често предуслов за добру стратегију.

Иако овај приступ има своје место, ипак се не може сматрати приме-
реним као средство за контролу стратегије, нарочито када се узме у об-
зир убрзавање промена на глобалном тржишту. Пуно извршење страте-
гије често траје пет или више година, а за то време многе промене могу 
се десити и имати велике последице на крајњи успех стратегије. Сходно 
томе, традиционални приступ контроле мора бити замењен приступом 
који препознаје јединствене контроле прилагођене потребама дугорочних 
стратегија.
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НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ СТРАТЕГИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

У савременом приступу стратегијска контрола се бави праћењем стра-
тегије тако што се имплементира, уочава проблеме или промене у својим 
основним премисама и доноси неопходна прилагођавања. За разлику од 
традиционалног приступа накнадне контроле, савремени приступ стра-
тегијске контроле бави се  усмеравањем акција „у корист стратегије“, од-
носно прати резултате акција како се оне одвијају, доноси одлуке о евенту-
алним прилагођавањима, иако крајњи резултат неће бити познат неколико 
година.

У овом случају, контрола стратегије може се окарактерисати као об-
лик „управљања контролом“.  Обично добар део времена протекне између 
почетне имплементације стратегије и остваривањa жељених резултата. 
Током тог времена долази до извршавања бројних инвестиција, пројека-
та и активности који су предузети у циљу спровођења стратегије. Такође, 
током тог времена, промене се дешавају како у окружењу тако и у унутра-
шњим односима организације. Због тога, неопходно је спроводити процес 
стратегијске контроле како би организација била „успешно вођена“ кроз 
ове догађаје. Односно, процесом стратегијске контроле обезбеђује се ос-
нова за прилагођавање стратегијских акција и праваца организације као 
одговор на оваква кретања и промене.

У оваквом приступу четири основне врсте стратегијске контроле су:

1. Контрола премиса

2. Контрола имплементације

3. Стратегијско надгледање

4. Контрола посебним упозорењима2

2 Pearce, A. J., Robinson, B. R., Strategic Management formulation implementation and Con-
trol, Mc Graw – Hill, International Edition 2004, p442-462.  
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Слика 2. – Четири врсте стратегијске контролеСлика 2. – Четири врсте стратегијске контроле 

 
 

Извор: Прилагођено према G. Schreyogg and Steinmann „Strategic Control: A New 
perspective“5 

 
Контрола  премиса 
 
Свака стратегија је заснована на одређеним планираним премисама-

претпоставкама или предвиђањима. Контрола премиса је дизајнирана тако да 
систематски и континуирано проверава да ли су премисе на којима се заснива 
стратегија још увек важеће. Ако премиса која има изузетан значај више не важи, 
стратегија мора да се промени. Што  пре се неважећа премиса препозна и одбаци, 
веће су шансе да се одговарајућа промена у стратегији прихвати.  

 
Које Премисе треба  пратити ? 
 
Планирање премиса првенствено се односи на спољашње окружење 

организације и факторе који делују у одређеној грани. ( Pearce и др., 2004 стр.: 445) 
 

                                                           
5 види више: Pearce, A.  J., Robinson, B.  R., Strategic Management formulation implementation and 
Control, Mc Graw – Hill, International Edition , 2004., p. 442-462.   

1.  Стратегијски надзор 

2.  Контрола премисе

Имплементација стратегијеФормирање стратегије 

3.  Контрола посебним упозорењима 

4.  Контрола имплементације

В реме 1 В реме 2   В реме 3

Извор: Прилагођено према G. Schreyogg and Steinmann „Strategic Control: A New 
perspective“3

Контрола премиса

Свака стратегија је заснована на одређеним планираним премисама-
претпоставкама или предвиђањима. Контрола премиса је дизајнирана 
тако да систематски и континуирано проверава да ли су премисе на који-
ма се заснива стратегија још увек важеће. Ако премиса која има изузетан 
значај више не важи, стратегија мора да се промени. Што пре се неважећа 
премиса препозна и одбаци, веће су шансе да се одговарајућа промена у 
стратегији прихвати. 

3 види више: Pearce, A. J., Robinson, B. R., Strategic Management formulation implementa-
tion and Control, Mc Graw – Hill, International Edition, 2004., p. 442-462.  
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Које Премисе треба пратити?

Планирање премиса првенствено се односи на спољашње окружење ор-
ганизације и факторе који делују у одређеној грани. (Pearce и др., 2004:445)

Фактори спољашњег окружења, иако фирма има мало или нимало 
контроле над факторима који долазе из окружења, ови фактори врше ве-
лики утицај на успех стратегије и стратегије се обично заснивају на кључ-
ним премисама у вези са овим факторима.  Њих можемо поделити у сле-
деће групе: (Ћировић и др. 2009:30)

•	 Макроекономс,е.
•	 Технолошке,
•	 социо-културолошке,
•	 правно-политичке, и i
•	 еколошке.

Фактори који делују у грани перформансе предузећа остварују се под 
утицајем бројних фактора који делују у одређеној грани. Они се разликују 
међу гранама, а организације би требало да буду свесне фактора који ути-
чу на успех у грани у којој наступају. Конкуренти, добављачи, супститути 
производа као и баријере за улазак на тржиште су неки од фактора који 
делују у одређеној грани о којима се доносе стратегијске премисе.

Као што је приказано стратегије су засноване на бројним премисама 
везаним за факторе из спољашљег окружења и гране. Свакако, ове пре-
мисе могу бити важне и мање важне. Иако не треба занемарити утицај 
информационих технологија, праћење свих ових премиса је непотребно 
скупо и дуготрајно. Менаџери морају изабрати премисе чијe променe су 
(1) вероватне и (2) могу имати значајан утицај на организацију и њене стра-
тегије.

Стратегијски гледано кључне премисе треба да се идентификују и еви-
дентирају у току процеса планирања. Одговорност за праћење ових пре-
миса треба да буде додељена особама или одељењима које имају приступ 
значајним изворима информација. Као што је раније речено, да би се 
смањили трошкови, и избегло преоптерећење информацијама, акценат 
треба да буде стављен на праћење кључних премиса. Информације везане 
за ове премисе треба да се током времена ажурирају, а да се нове прогнозе 
доносе на основу ажурираних информација. Коначно, кључне области у 
оквиру организације, или кључни аспекти стратегије који ће бити под зна-
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чајним утицајем промена у појединим премисама, треба да буду на време 
идентификовани и прилагођeни услед потребе ревизије у тим премисама.

Контрола имплементације

Имплементација стратегије одвија се кроз низ програма, инвестиција, 
као и акција који се јављају током дужег времена. У одређеном распореду 
спроводе се посебни програми, мобилишу се ресурси, врши се повезивање 
акција и одговарајућих ресурса. Другим речима, менаџери спроводе 
стратегију претварањем широких планова у конкретне акције, допуњујући 
их резултатима до којих се дошло у појединим акцијама. 

Контрола имплементације је врста стратегијске контроле која се мора 
спроводити на начин како се догађаји одвијају. Контролa имплементације 
је пројектована да процени да ли општа стратегија треба да се мења у свет-
лу резултата добијених у додатним, инкременталним акцијама које спро-
воде општу стратегију.

Две основне врсте Контроле имплементације су (1) праћење страте-
гијских делова, сегмената и (2)  процена тачке раздвајања (Pearce и др., 
2004:447)

1. Праћење стратегијских сегмената

Као средство за спровођење опште стратегије, често се предузимају 
ужи стратегијски пројекти ‒ пројекти који представљају део онога што тре-
ба да се уради, да би се укупна стратегија остварила. На основу праћења 
ових стратегијских сегмената менаџери добијају информације које им по-
мажу како би утврдили да ли укупна стратегија напредује по плану или 
треба да се прилагоди.

Иако корисност праћења стратегијских сегмената изгледа очигледно, 
није увек лако користити овај начин за потребе контроле. У одређеним 
ситуацијама веома је тешко пратити почетне сегменте и на основу њихове 
процене проценити укупну стратегију. 

2. Процена тачке раздвајања

Менаџери често покушавају да идентификују тачке у којима ће доћи 
до раздвајања, односно прекретнице (енг.. Milestone) које ће се десити то-
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ком имплементације стратегије. Ове прекретнице могу бити критични 
догађаји, алокација важних ресурса или једноставно пролаз одређеног 
времена. Оцене прекретница које се дешавају, обично укључују потпуно 
преиспитивање стратегије и препоручивање наставка или преусмеравање 
праваца којим ће се кретати организација. Менаџери чак могу поставити 
арбитражни период, рецимо две године, у коме ће извршити преиспити-
вање свих фактора за одређивање прекретнице . Без обзира шта је узето 
као основ за избор те тачке, кључни значај прекретнице је да темељно ис-
пита стратегију организације како би исконтролисала будућност страте-
гије.

Стратегијски надзор

По својој природи, контрола премиса и контрола имплементације су 
усредсређене (фокусиране) контроле, док стратегијски надзор представља 
неусредсређен (нефокусиран) облик стратегијске контроле. Стратегијски 
надзор је дизајниран да прати широк спектар догађаја унутар и изван ор-
ганизације који ће вероватно утицати на ток њене стратегије. (Pearce и 
др., 2004:449) Основна идеја која стоји иза стратегијског надзора је важ-
ност још непредвиђене информације која може бити откривена општим 
праћењем великог броја информационих извора.

Стратегијски надзор мора се чувати као неусредсређен (нефокусиран) 
колико год је то могуће и требало би да представља неформалну делатност 
скенирања окружења“. Економски часописи, берзански журнали, конфе-
ренције посвећене различитим областима, званични извештаји, разгово-
ри, намерна и случајна запажања, све су то субјекти стратегијског надзора. 
Упркос својој неформалности, стратегијски надзор обезбеђује сталну, ши-
року будност у свакодневним операцијама које могу разоткрити информа-
ције релевантне за стратегију фирме.

Контрола посебним упозорењима

Контрола на основу посебних упозорења је врста стратегијске кон-
троле и  представља подскуп остале три врсте, неки аутори називају је и 
специфична контрола опрезности (Ћировић и др. 2009:28). Контрола по-
себним упозорењима је темељно и често брзо преиспитивање стратегије 
организације због изненадног, неочекиваног догађаја.

Такав догађај требало би да покрене моментално, непосредно и интен-
зивно преиспитивање стратегије организације и њене тренутне страте-
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гијске ситуације. У многим организацијама постоје оформљени „кризни 
тимови“ који имају задатак да дају почетне одговоре на непредвиђене до-
гађаје који могу имати непосредан утицај на стратегију организације. Све 
више организација развија алтернативне планове  тзв. „План Б“ „План Ц“ 
итд. како би донекле имале унапред припремљен одговор на новонастале 
околности.

БАЛАНСИРАНА ЛИСТА МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ  
(BALANCED SCORECARD BSC) И ЊЕНА УЛОГА У 
СТРАТЕГИЈСКОЈ КОНТРОЛИ

Роберт Каплан (Robert Kaplan) и Дејвид Нортон (David Norton) спро-
вели су истраживања почетком 1990-их на основу којих су дошли до 
концепта „Балансирана листа мерила перформанси“ (Balanced scorecard BSC) 
(Kaplan и др 1992).

У овим истраживањима уочили су да је формулисање стратегије 
далеко једноставнији процес него спровођење стратегијских промена, 
као и да није довољно мерити организационе перформансе искључи-
во финансијским параметрима већ је неопходно применити шири кон-
цепт који би укључивао мерање перформанси из следећих перспектива: 
потрошача (клијената), интерних пословних процеса и иновација и учења. 
Другим речима, траже се одговори на четири основна питања приликом 
имплементирања стратегије у акције4 (Kaplan и др 1992):

•	 Како нас виде клијенти? (перспектива потрошача);
•	 Шта морамо изврсно радити? (перспектива интерних послова и 

процеса);
•	 Можемо ли континуирано побољшавати и стварати вредност? 

(перспектива иновација и учења);
•	 Како нас виде наши акционари? (финансијска перспектива).

Стратегија организације представља почетну тачку која одређује за-
датке у оквиру финансијске перспективе. За њихово остваривање органи-
зација мора да изгради своје односе са купцима и да створи нове вреднос-
ти унутар њих. Стварање вред ности за купца произилази из ефикасних и 
квалитетних операција у интерним процесима. Сами интерни процеси не 
могу ефикасно функционисати без одговарајућих иновација и учења уну-

4 Преузето из Машић, Б., Тот, В., Принципи менџмента, Универзитет Едуконс, Сремска 
Каменица, 2012.стр.350.
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тар организације. Препознавање ових повезаности је од битног зна чаја за 
успешну примену БСЦ-а (Јотић и др. 2012:343).

Аутори (Роберт Каплан и Дејвид Нортон) наводе да се већина контрол-
них система (оперативних и стратегијских) заснива на финансијским 
мерама и на краткорочним циљевима који имају мало веза са организа-
ционим развојем и остварењем дугорочних, стратегијских циљева. На 
тај начин се ствара процеп (празнина; енг. gap) између развоја стратегије 
и њене имплементације. Коришћењем концепта БСЦ се управо побољ-
шава веза између дугорочног развоја (визија и стратегија) и текућих 
акција у пословању, посматрано путем, већ наведене, четири перспек-
тиве5 (Машић и др. 2012:351).

Концептом БСЦ-а ставља се акценат на процесе које организација мора 
да обавља ефикасно да би била успешна. Њиме се врши превођење зада-
така и стратегије у опипљиве циљеве и мере. БСЦ може, када се правил-
но постави, да омогући повратну спрегу (feedback), односно, да усмерава и 
обједињује стратегијске циљеве са текућим (оперативним) активностима.

Израдом БСЦ идентификују се финансијска и нефинансијска мерила 
и њихови одго ва ра јући циљеви. Њиховим разматрањем могуће је одреди-
ти да ли текуће пословање засновано на постављеној стратегији испуњава 
очекивања. Идеја која стоји иза тога је да се идентификују аспекти (обла-
сти) где по с лова ње одступа од параметара задатих стратегијом, ради њи-
ховог унапређивања. Зато се БСЦ може користити као систем стратегијске 
контроле заједно са другим методама и техникама.

Овакав концепт БСЦ-а, можемо га назвати почетним, доживео је своју 
еволуцију: од система за мерење организационих перформанси (1992), пре-
ко стратегијског менаџмент система (1996) до интегрисаног стратегијског 
менаџмент система (2008).

Интегрисани менаџмент систем састоји се из 6 фаза6 (Ћировић и др. 
2009:71):

1. Развој старатегије. Менаџери развијају стратегију уз коришћење 
различитих стартегијских инструмената у стратегијској анализи и 

5 Види више: Машић, Б., Тот, В., Принципи менџмента, Универзитет Едуконс, Сремска 
Каменица, 2012.

6 Види више. Ћировић М., Милисављевић М.,Покрајац С., Машић Б., Хелета М., 
Стратешки менаџмент, Нучно друштво Србије и Универзитет Сингидунум, Београд, 
2009, стр. 61-79
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формулисању стартегије. Појашњење мисије, вредности и визије је 
од одлучујуће важности за доборо усмерење организације.

2. План стратегије. Организациони планови стратегије користе алате 
(инструменте) као што су стратегијске мапе, мерила и таргете BSC.

3. Усклађивање организације са стратегијом врши се помоћу кас-
кадне повезаности стратегијских мапа и BSC за све организационе 
јединице. Запослени се стимулирају за личне иницијативе у складу 
са стратегијским циљевима.

4. План операција. Интегрисани менаџмент систем омогућује екс-
плицитну везу између стратегије и дневних операција. План опе-
рација користи различите алате (инструменте), као што су: менаџ-
мент квалитета (TQM, ISO, Six SIGMA), реинжењеринг, планирање 
ресурсних капацитета, динамички буџети, итд.

5. Мониторинг и учење. Организације врше континуирани монито-
ринг да ли се стартегија извршава на адекватан начин, а на састан-
цима се разматрају оперативни планови како би били решавани 
проблеми и отклониле баријере.

6. Тестирање и адаптирање стратегије. Лидери периодично тести-
рају стратегију да ли она одговара реалности. Тестирање се врши 
најмање једном годишње, али често и тромесечно, ако је то потреб-
но да би стратегија била прилагођена новој реалности у окружењу. 
Када се стратегија актуализује, потребно је отпочети нови циклус 
стратегијског планирања и оперативног спровођења*  

Овако формулисан Интегрисани менаџмент систем повезује форму-
лисање стартегије и планирање са операционим извршењем стратегије. А 
затим извршење стратегије прати и ставља у контекст динамичког посло-
вног окружења и радикалних промена у њему. На овај начин, у оквиру 
Интегрисаног менџмент система имплементиран је процес стратегијске 
контроле са циљем прилагођавања стратегије новој реалности. 

ЗАКЉУЧАК 

Стратегијске контроле су дизајниране да континуирано и проактивно 
(осим у случају традиционалног приступа) доводе у питање основне пра-
вце и сврсисходност стратегије. Свака врста стратегијске контроле дели 
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заједнички циљ: да процени да ли стратегијски правац треба да буде из-
мењен у складу са  развојем догађаја. 

За разлику од традиционалног приступа, који подразумева стабилне 
услове пословања, у новим перспективама стратегијске контроле развије-
ни су механизми активног реаговања на промене у пословном окружењу. 
Контрола премисе, контрола имплементације, стратегијски надзор, и кон-
трола посебним упозорењима дизајнирани су тако да задовоље потребе 
топ менаџмента да прати стратегију како се спроводи, да открију основне 
проблеме и да примене неопходна прилагођавања. Ове стратегијске кон-
троле су повезане са променама у пословном окружењу и имају утицај на 
кључне оперативне акције потребне за успешну имплементацију страте-
гије.

Применом Balanced scorecard BSC побољшава се веза стратегијских 
циљева са текућим (оперативним) активностима, односно, врши се пре-
вођење задатака и стратегије у опипљиве циљеве и мерепутем већ на-
ведене, четири перспективе. Овим начином се отвара могућност бржег 
реаговања на промене у пословном окружењу.

Најкраће речено, стратегијска контрола заснована на Balanced scorecard 
BSC је иста као у случају укупног квалитета. Побољшањем и сталним 
усавршавањем обезбеђује се начин да организације обезбеде стратегијс-
ку контролу која им омогућава да реагују проактивно и благовремено у 
складу са брзим променама у многим областима које утичу на успех по-
словања.

Очигледно је да стратегијска контрола треба у фокусу да има више бу-
дућност него прошлост и да буде више екстерно него интерно орјентисана 
како би пронашла начине проактивног реаговања на све радикалније про-
мене у пословном окружењу.

SUMMARY 
STRATEGIC CONTROL - RESPONSE TO A RADICAL 

CHANGE IN THE BUSINESS ENVIRONMENT

The radical changes that have affected the business environment present a 
challenge for organizations that are ready to change. In such a context of rapid 
and intense changes adaptation is a key characteristic of any organization. Taking 
this into consideration, it is necessary to implement the process of strategic 
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control and adjust it so that the organization had “successfully managed” 
through these events. The manuscript presents the evolution of the process of 
strategic control from the traditional approach to strategic control based on the 
Balanced Scorecard BSC as a response to progressively changes in the business 
environment. Each of these types of strategic control share a common goal: that 
is to assess whether the strategic direction is good or needs to be amended in line 
with changes that occurred.

Key words: Strategic control, business environment, the implementation of 
the strategy, Balanced scorecard BSC, feedback...
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RESUME

Strategic control process involves comparison of actual to planned in order 
to find differences and take corrective action. This traditional approach is 
suitable when the organization is operating in a relatively stable environment, 
which is not the case a long time ago

The radical changes that have affected the business environment present a 
challenge for organizations that are ready to change. In such a context of rapid 
and intense changes adaptation is a key characteristic of any organization.

The manuscript presents the evolution of the process of strategic control from 
the traditional approach to strategic control based on the Balanced scorecard 
BsC as a response to progressively changes in the business environment. The 
aim of this manuscript is to highlight the advantages of modern concepts in 
relation to traditional concepts of strategic control, particularly in the context 
of rapid and intense changes which prevailing in modern business environment.

Овај рад је примљен 26.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 07.11.2012. године.
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УВОД

Свако предузеће поседује сопствени стил организовања и управљања. 
Он се рефлектује у интерним контролама. Дуго се трагало за начином на 
који ће менаџмент боље контролисати предузеће којим управља. Интерна 
контрола му пружа пуну подршку у томе. Без благовремене и прецизне 
интерне контроле менаџмент неће бити у позицији да правилно усмери 
предузеће. С обзиром да контроле не могу да егзистирају у изолацији већ 
чине део његовог оквира, менаџмент треба да омогући да процес интерне 
контроле буде редовно ревидиран. Због тога у добро вођеним предузећи-
ма, извршиоци настоје да одржавају своје вештине и знања и обезбеде про-
ток информација, а менаџмент се труди да им пружа подршку у томе. То је 
једна од улога интерне контроле.

У данашње време ниједна специфична методологија интерних контро-
ла не може се сматрати најбољом праксом и не постоји општеприхваћени 
модел за њену примену у предузећу. Управљање интерном контролом под-
разумева јасан опис улога и одговорности при вршењу контроле почев од 
позиција менаџмента, оперативности и технике у предузећу. На тај начин 
се избегава конфузија приликом управљања предузећем и осигурава од-
говорност за специфичне проблеме. Истовремено се постиже поузданост 
информација и обезбеђује прилагодљивост стратегији предузећа, његовој 
политици, ризику при управљању и заштити интереса власника преду-
зећа. 

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ У ПРЕДУЗЕЋУ

Интерна контрола је уткана у активности управљања у оквиру пре-
дузећа. Према речима COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) аутора, интерна контрола је „... инхерентна на начин 
на који менаџмент води посао“. (Committee of Sponsoring Organizations - 
COSO, 1992:10). Интерна контрола укључује колекцију политика, процеду-
ра, процеса, планова, стратегија, функција, система, иницијатива, актив-
ности и других радњи предузетих од стране менаџмента ради постизања 
пословних циљева, односно “систем интерних контрола представља све 
мере, матоде и постуке које је увео пословни субјекат ради заштите ин-
тегритета средстава и пружања подршке управљачкој стуктури, како би се 
сви послови у току одвијања текућег процеса рада обављали на начин како 
је то прописано или предвиђено.“ (Виторовић, 2002., стр.6.) Уједно, сис-
тем интернх контрола пословног система је и најважнији и највише при-
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мењен облик интерног надзора. „Решење интерне контроле представља 
интегрални део управљања ризиком и уграђено је у структуру менаџмента 
покривајући све области пословања предузећа“. (Chorafas, 2001:43)

Елементи управљачког приступа интерној контроли приказани су у 
облику дијаграма на примеру Sierpinskijev-ог троугла. Он је погодан за ви-
зуелизирање приступа. Помоћу њега приказани су елементи који морају да 
коегзистирају у међусобном односу. Заједно чине веома јаку и кохезивну 
целину. Сваки од шеснаест елемената на свој начин мора да буде снажан и 
потпун. Чињеница је да систем интерне контроле који сваки пут апсолут-
но обезбеђује перфектне резултате, не може бити осмишљен. Међутим, ве-
рује се да ће понуђен приступ имати предности у односу на друге оквире. 
Ова предност се огледа у директном интегрисању начина на који менаџ-
мент организује, планира и руководи активностима како би се постигли 
пословни циљеви предузећа. „Нови стандарди интерне ревизије контролу 
дефинишу као сваку активност коју предузме менаџмент, одбор или оста-
ла лица да би унапредили управљање ризиком и да би се повећала верова-
тноћа да ће се планирани циљеви остварити“.(Станишић, 2006:24). 

Елементи приступа управљања процесом интерне контроле су следећи:

1. Стратешко размишљање

2. Интерно планирање

3. Одређивање циљева

4. Конкурентно позиционирање

5. Способност одржавања целине

6. Иновативна решења

7. Управљање ризиком

8. Процеси и методологије

9. Подстицање

10. Непрекидно побољшање

11. Кадрови

12. Вредност акције

13. Информација и анализа
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14. Резултантна оријентисаност

15. Реаговање

16. Узастопно планирање.

Наведени елементи приказани су на слици 1.

Слика бр. 1.  Елементи управљачког приступа интерне контроле  

Извор: на основу Root, J. S., Елементи управљачког приступа интерној конторли,  
Beyond COSO-internal Control To Enhance Corporate Governance, John Wiley & 

Sons, Inc., United States of America, 1999., стр.171.

Стратешко размишљање

У многим предузећима стратешко размишљање је сачињено од проце-
са стратешког планирања и изражено је у форми дугорочног стратешког 
плана. Бави се следећим питањима:

•	 Шта је визија предузећа?
•	 Која је мисија?
•	 Шта је срж способности предузећа?
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•	 Које прилике се могу искористити, према дотичним основним спо-
собностима?

•	 Како се нове технологије могу прилагодити за јачање способности?
•	 Која су економска разматрања битна?
•	 Шта се може очекивати од конкуренције?
•	 Које се предности могу издвојити из контролне средине?
•	 Могу ли интеграције, заједнички подухвати и партнерства бити 

употребљени за успех стратешког позиционирања?

Стратешко размишљање састоји се од најмање 16 следећих поделеме-
ната:

Визија. Потребно је да менаџмент буде у стању да визуализује преду-
зеће. 

Мисија. Менаџмент дефинише задатке предузећа.

Анализа. Стратешко размишљање изискује аналитички напор који 
обухвата економско стање, тржишне акције, инвестиционе опције, рацио-
нализацију средстава, поделу ресурса и процену перформанси.

Информација. Аналитички напор подразумева постојање битне и по-
уздане информације. Информација може бити произведена преко разних 
процеса унутар предузећа, али и екстерни извори могу бити коришћени. 

Networking (коришћење пословних, друштвених веза). Стратешко 
размишљање је знатно потпомогнуто networking-om, укључујући главне 
извршиоце предузећа. 

Сарадња. Стратешко размишљање се не може ефикасно спровести без 
сарадње свих кључних чланова тима менаџмента.

Позиционирање (Benchmarking). Стратешко размишљање захтева 
праву представу о томе где се предузеће налази у поређењу са конкурент-
ским предузећима. За то је неопходан benchmarking, који омогућује да се 
дефинише шта је реално остварљиво у наредном планском периоду.

Комуникација. Информација, анализе, benchmarking, networking 
и истраживање представљају драгоцености уколико је комуникација 
одговарајућа. Комуникација може бити у форми извештаја, папира, мемо-
рандума, презентација и дијалога.
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Реаговање. Стратешко размишљање треба да одреагује на промењиве 
услове који утичу на прилике и ризике са којима се предузеће суочава. 

Интуиција. Пословна способност руководиоца предузећа омогућује 
интуитивне процене да би се одиграла битна улога у успешном стратешком 
размишљању. 

Процена. Стратешко размишљање треба да обухвати поступне проце-
не пословних прилика и претњи.

Одлучност. Стратешко размишљање обавезује оне који доносе одлуке 
око конкурентних алтернатива и опција.

Управљање ризиком. Одређивање стратешког правца сноси прихва-
тање шансе да стратегија неће успети у неким погледима, ако не и потпуно. 
Успех може да буде несталан чак и у најбољим околностима.

Посвећеност. Стратешком размишљању треба да се посвети читав тим 
менаџмента како би омогућили највеће шансе за успех.

Флексибилност. Потребно је да стратегије буду флексибилне због бр-
зине којом се послови обављају: промене дешавају, нови производи пред-
стављају, прилагођава новим технологијама, повећавају тржишне акције и 
конкурентне претње отклањају. 

Интерно планирање

Постоји знатно преклапање стратешког размишљања и интерног 
планирања. Ова два елемента су посебно изложена, јер стратешко раз-
мишљање нагиње ка томе да се одиграва унутар и ван процеса интерног 
планирања. „Питање које се често поставља при формулисању плана пре-
дузећа је где видимо себе за десет година? Да би успешно одговорила на 
ово питање, фирма мора да размотри: 

•	 Шта жели да постигне (њени циљеви)
•	 Како то намерава да постигне (њена стратегија)
•	 Који ресурси ће бити захтевани (њени оперативни планови)
•	 Колико успешно ради у поређењу са планом (контрола).“  

(Lynch, 2007. стр.39.)

Интерно планирање покрива формалне дугорочне процесе стратеш-
ког планирања као и краткорочне процесе планирања. Дугорочни план ће 
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обухватити извештај о визији, извештај о задатку, дискусије менаџмента и 
анализе тржишних сегмената као и финансијске пројекције. Финансијске 
пројекције могу бити годишње, кварталне или и једне и друге. 

Краткорочни планови садрже више детаља и прогнозирају месечне 
оперативне резултате. Краткорочни планови на неки начин морају бити у 
вези са дугорочним плановима тако да би степен до којег су планови ин-
тегрисани могао бити демонстриран. Када је реч о ефикасном интерном 
планирању наредни поделементи требало би да буду присутни:

Стратегија. Интерно планирање не може да буде ефикасно без ефикас-
ног стратешког размишљања.

Циљеви. Имају веома важну улогу за ефикасно интерно планирање. У 
многим предузећима, одредба циљева може да буде саставни део процеса 
планирања. 

Визија. Извештаји о визији пружају помоћ у разјашњавању шта менаџ-
мент жели да постигне.

Мисија. Извештаји о задацима служе за планске сврхе.

Способност. Интерно планирање мора да буде изведено од стране 
стручног особља. Укључени у интерно планирање треба да буду експер-
ти у брзом разумевању стратешких и тактичких импликација као што су 
сналажљиви алтернативни сценарији и да могу да одговоре конкуренцији. 
Због тога, менаџмент у предузећу често улаже велики напор при интерном 
планирању.

Информација. Информација корисна за интерно планирање слична је 
употребљеној за стратешко размишљање. Битно је да сакупљене информа-
ције буду што поузданије.

Разумевање. Разумевање је резултат примене техника као што су ана-
лизе, студије, ревизије, дискусије, процене и оцењивање.

Процес. Сматра се да је интерно планирање ефикасно, ако ће користи-
ти успостављању и одржавању формалног процеса за одређену сврху.

Анализа. Анализа је драгоцен елеменат у сагледавању процеса плани-
рања. 
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Комуникација. При комуницирању за време процеса планирања по-
требно је доста информација. Технике комуникације могу бити формал-
не и неформалне. Њих могу да чине саветодавне седнице, прелиминарна 
прегледања, делимичне и пуне презентације, ревизорни састанци и раз-
матрање плана. Потребно је водити рачуна да интерни планови буду што 
више поверљиви како би се сачувала инхерентност конкурентских пред-
ности у садржају плана.

Процена. Процена, као и анализа се простире кроз читав процес пла-
нирања. У фази разматрања и прихватања, процена може да одреди степен 
слагања плана са очекивањима финансијских аналитичара.

Посвећеност. Многи стратешки планови су били неуспешни услед 
чињенице да они, који су укључени у њихово извршавање, нису били пре-
дани или га нису довољно разумели.

Флексибилност. Интерно планирање треба да буде флексибилно како 
би планови лако били измењени на рачун промењених стања у форми но-
вих или измењених прилика и ризика, или оба.

Управљање ризиком. Планирање неминовно укључује ризик који се 
може прихватити. 

Сарадња. Интерни дугорочни и краткорочни планови су најваж-
нији документи у сваком предузећу због тога што представљају намеру за 
остваривање успеха.

Иновација. Планови треба да теже ка призивању иновација, не само у 
процесу планирања, већ и у извршењу плана, јер путем иновације преду-
зеће ствара и одржава конкурентне предности. 

Одређивање циљева

Постављање циљева обједињује елементе стратешког размишљања и 
интерног планирања. Поделементи који нису претходно споменути су ко-
ментар у наредним ставовима:

Реализам. Циљеви морају да буду реални. 

Релевантност. Потребно је успоставити релевантне циљеве и за крат-
корочне и дугорочне стратегије.
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Резултати. Менаџмент посвећују много времена и напора осмишља-
вању своје стратегије, интерног планирања и постављању циљева. Резул-
тат је тај који се рачуна и који ће одредити коначну судбину предузећа и 
његовог менаџмента.

Интеграција. Да би поставка циљева била ефикасна потребно је да 
буде интегрисана са краткорочним и дугорочним тактикама и стратегија-
ма. 

Конкурентно позиционирање

Конкурентно позиционирање захтева разумевање како се одређена ме-
рила учинка упоређују са сличним мерилима других конкурената. Намера 
је да се прикаже због чега је конкурентно позиционирање битан аспект за 
приступ управљања интерној контроли.

Постоји 16 поделемената за опис шта се убраја у ефикасно конкурент-
но позиционирање. О поделементима информације, истраживања, про-
цене, анализе, комуникације, релевантности, компетенције, иновације, 
ангажовања, сарадње, резултата, интеграције, разумевања и постављања 
циљева се већ дискутовало у контексту других елемената па се овде говори 
само о поделементима преостала два: networking-у и примени.

Networking. Податак о конкурентном позиционнрању је користан у оној 
мери колико и упоредивост тог податка. Сваки покушај позиционирања 
потребно је да укључи одређено истраживање и анализу како би се 
схватио степен упоредивости. Потребе позиционирања усмерене су ка 
информисању како су други у стању да достигну највиши ранг. Те истра-
ге олакшане су процесом успостављања и одржавања контаката са онима 
који су у позицији да помогну у добијању одговора. То је оно што чини 
коришћење веза (networking). Коришћење веза попут позиционирања , 
функционише на свим нивоима предузећа.

Примена. Неопходно је да конкурентно позиционирање буде приме-
нљиво на интересна подручја оних који га и креирају. Стога је потребно 
да информација буде од вредности за оне који је траже. Да би се максими-
зирала вредност позиционирања важно је фокусирати се само на корисну 
информацију која се може применити на ситуацију од интереса. Без такве 
концентрације, позиционирање може да представља губљење времена.
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Способност одржавања целине

Способност одржавања целине представља вештине које обезбеђују 
конкурентну предност предузећа. Способност одржавања целине садржи 
16  поделемената за које се сматра да су битни за већину предузећа. Прет-
ходно разматрани поделементи обухватају информацију, позиционирање, 
стратегију, интерно планирање, постављање циљева, ангажованост, ин-
вовативност, процену, анализу, разумевање, резултате и брзо реаговање. 
Други фактори који доприносе ефикасном одржавању, а који нису прет-
ходно споменути, обухваћени су следећим параграфима:

Људски ресурси. Конкурентне способности не могу постојати без ком-
петентних људи. Привлачење и задржавање најбољих и најпаметнијих за-
послених је изазов са којим се предузеће мора константно и успешно сре-
тати.

Принцип награђивања. Новчана накнада запосленима снажно утиче 
на њихову мотивацију. Фактори попут: признања, одговарајуће радне сре-
дине и адекватна оруђа и технике су такође битна за мотивацију запосле-
них. Ипак, давање накнаде за подстицај сматра се најважнијим у смислу 
постизања жељених резултата.

Процеси и методологије. Степен продуктивности и ефикасности по-
стигнут интерним методама по којима се ствари обављају и циљеви пости-
жу, пружа други извор за предност на тржишту. 

Иновативна решења

Иновативна решења подразумевају тежње за раније неиспробаним 
стратегијама, тактикама, иницијативама, пројектима и програмима са 
уверењем да ће такве тежње донети више користи за оне на које то утиче, 
што могу бити купци, запослени, акционари и тако даље. Иновативна ре-
шења су резултат примене имагинативног, инспиративног и стваралачког 
размишљања. Пошто иновација доноси промене, појаве отпора и сумње 
су неизоставне. Често је резултат тога неуспех. Иако је тежња на стакле-
ним ногама, иновација је главна за постизање и одржавање конкурентних 
предности. Стога представља обавезу менаџмента предузећа да створи и 
одржава атмосферу у којој иновација може да доживи успех. Иновативна 
решења могу покренути предузеће, престићи конкуренте, створити нове 
производе, искористити прилике и повећати вредност.
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Инспирација. Инспирација представља чин покретања интелекта. 
Постоје они који делима показују већи таленат за испирисане мисли од 
остатка људи. Те индивидуе које су у стању да виде дубље, темељније ис-
тражују, постигну већу свесност и упорније се држе мишљења, идеја и раз-
мишљања вишег поретка, су есенцијалне за стварање иновација. Срећом, 
индивидуе које поседују ову особину у већој мери се донекле лако пре-
познају, премда их има мало. То значи да би људски развој и сукцесивно 
планирање требало да буду обликовани тако да идентификују и негују ту 
индивидуалност.

Марљивост. Марљивост је еквивалент истрајности. То је постојана и 
константна пажња посвећена дужности, битна за иновацију. Иновација 
захтева снагу карактера, вољу да се ризикује за награду развоја идеје, кон-
цепта, процеса, технике, производа или услуга довољно обрадивих да га-
рантују остварење. На марљивост у предузећу могу утицати фактори као 
што су: организациона култура, степен толеранције неуспеха, структура 
награђивања и квалитет надзора.

Образовање. Постоји све веће опажање у пословном друштву да стопа 
асимилације и примене знања запослених представља стварну конкурент-
ну предност. 

Управљање ризиком

Концепт управљања ризиком је у сразмери са концептом интерне 
контроле. Концепт интерне контроле захтева да се ризик минимизи-
ра и сведе на безопасан ниво. Ипак, управљање ризиком и интерна 
контрола нису некомпатибилни концепти. При управљању интерне 
контроле, ризик је степен несигурности пропраћен одређеним то-
ком радњи. „Ризик се може дефинисати као променљивост неочеки-
ваних исхода вредности имовине или интересних обавеза.“ (Jorion, 
2001.,стр.3.) Потребно је да менаџмент учини све што је у његовој 
моћи како би ризик свео на толерантан ниво. COSO дефинише толе-
ранцију ризика на следећи начин: „...прихватљив степен варијација 
повезаних са постизањем циљева. Приликом одређивања специфич-
них толеранција ризика, менаџмент разматра важност повезаних 
циљева и усклађује ризик са њима.“ (Alen, H.J., Dickson, R.M.,Graziano, C., 
Kreitner, C., Lajoux, A.,Ozier, W.,Chair, V., Salamasick, M., Sinnett, B., Waller, 
K., 2006., стр.15. )
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Постоје 16 поделемената за које се верује да су неопходни за ефикасно 
управљање ризиком и састоје се од следећих:

•	 Укљученост компетентних и релевантних дисциплина;
•	 Разумевање релевантних разматрања;
•	 Потпуна посвећеност утицајних људи у току рада, индивидуа, дела 

радне јединице, групе или тима;
•	 Потпуна информација;
•	 Анализа која обезбеђује потребан увид;
•	 Стратегија која обезбеђује циљеве и смерове;
•	 Довољно јасни циљеви да омогуће планирање процеса;
•	 Довољна сарадња за постизање најбољег резултата;
•	 Одлучност у спровођењу акција;
•	 Процена у погледу постизања планираних резултата;
•	 Прихватање ризика на свим нивоима;
•	 Интеграција напора за оптимизирање шанси за успех;
•	 Позиционирање да се одмери разумност ризика;
•	 Иновација да се увећа могућност за успех;
•	 Довољан подстрек да мотивише учинак.

Процеси и методологије

Процеси и методологије представљају термине који обухватају сред-
ства помоћу којих менаџмент постиже своје циљеве. Процеси и методо-
логије често обухватају више од једне од ових јединица, па тиме прелазе 
организационе границе. Насупрот томе, постоје процеси и методологије 
унутар процеса и методологија. На пример, процес набавке је део процеса 
испоруке производа. Бесповратни напори, попут иницијатива, пројеката и 
програма могу такође да имају процесе и методологије.

Процеси и методологије се контролишу кроз употребу политике и про-
цедура. Процеси и методологије морају бити пројектоване и спровођене 
тако да постигну циљеве који обухватају смањење догађања грешака и 
пропуста на безопасан ниво. Процесни менаџмент је главни за постизање 
виших нивоа ефикасности и ефективности, јер су процеси осетљиви на 
планирање, постављање циљева, мерење перформанси, процену и побољ-
шање. Процесни менаџмент такође обухвата одговорност. 
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Постоји 16 поделемената повезаних са ефикасним процесима методо-
логија резимираних на следећи начин:

•	 Ниво компетентних људи директно утиче на квалитет процеса;
•	 На процес квалитета директно утиче иновативна примена техно-

лошких развоја и системског размишљања;
•	 Сви процеси обухватају рутинске, понављајуће задатке;
•	 Висок степен марљивости је неопходан за постизање потребних 

нивоа квалитета;
•	 Резултати добијени из процеса и методологија морају бити у складу 

са захтеваним стандрдима;
•	 Резултати треба да су позиционирани наспрам најбољих процеса 

ради идентификовања могућности за њихово побољшање;
•	 Ефикасан менаџмент захтева процену ризика;  
•	 Ефективни процеси подразумевају скуп битних информација како 

би се омогућила процена ефективности процеса;
•	 Информација треба да буде саопштена онима који су одговорни за 

резултате процеса;
•	 Мера перформанси процеса треба да буде анализирана по потреби 

ради обезбеђивања додатног увида у процес;
•	 За ефективан процес информација би требало да буде процењена 

на текућој основи од стране оних који су одговорни за процесне 
операције. Циљ процењивања је да се утврди да ли процес функ-
ционише како је намеравано;

•	 Процеси би требало да буду изложени константном напору да се 
побољшају перформансе;

•	 Перформансе процеса су фунције спроведене од стране компетент-
них запослених;

•	 Појединци који су одговорни за учинак требало би да реагују на ин-
дикације које указују потребу за корективним мерама. Менаџмент 
би требало да тежи ка агилности и флексибилности у испуњавању 
својих надзорних дужности.

Системи. Термини процеси и системи често се употребљавају си-
нонимно. Компјутерска технологија је увек витални део сваког про-
цеса и методологије. Системи су термин обично повезан са применом 
компјутера, било да су mainframe, мрежни или PC рачунари. Важно је да 
процес подржава системе да раде на перформансном нивоу који је довољан 
да омогући постизање жељених процесних резултата.
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Политика и процедуре. Политика и процедуре представљају доку-
ментован низ инструкција и навођења која одређују шта је дозвољено с 
обзиром на рад процеса и методологија у оквиру предузећа. Политике су 
општи, регулисани искази, док су процедуре детаљнији, упутствени иска-
зи. Одговорност за политику и процедуре носе они који су одговорни за 
процесе.

Извори. Потребно је да извори буду усаглашени са процесима како би 
ефикасно функционисали. 

Непрекидан развој. Стална тежња за постизањем и очувањем кон-
курентних предности подразумева да би они који су одговорни за упра-
вљање процесом требало да буду предани процесу непрекидног развоја. 
Та преданост подразумева да су сродни поделементи, попут информације, 
анализе, поставке циља, резултата, процене и предузимања ризика поста-
вљени и да ефикасно функционишу.

Подстицање

Начин на који су запослени мотивисани да у свом раду спроведу оно 
што је неопходно за постизање процесних циљева значи подстицање. Под-
стицаји могу бити финансијски и нефинансијски. Финансијски подстрек 
обухвата следеће:

•	 Основни пакет накнаде са повећањем плата;
•	 Бенефиције запослених сразмеран са праксом и важећим законима 

и регулативама;
•	 Подстицајна накнада везана за мерила финансијских перформанси 

као што су оперативни коефицијент, нето зарада и пораст вреднос-
ти акције;

•	 Остале додатне накнаде као што су чланство у клубу и службена 
возила.

Нефинансијски подстицаји обухватају разумну толеранцију за неус-
пех, јасну стратегију и план. Иновација, управљање ризиком, позициони-
рање, комуникација и резултати су други доприносни поделементи. 

Непрекидно побољшање

Основ непрекидног побољшања је у довољној мери обухваћен у прет-
ходном разматрању процеса и методологија. 
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Његови поделемнти су:
•	 процеси и методологије
•	 информације
•	 анализе
•	 процена
•	 комуникације
•	 такмичење
•	 обука кадрова
•	 вредност акције
•	 реаговање
•	 подстицање
•	 стратегија
•	 интерно планирање
•	 одређивање циљева
•	 резултати
•	 иновације
•	 позиционирање.

Кадрови

Развој кадрова представља процес који оптимизира скуп људских 
вештина унутар предузећа како би оно привлачило и задржавало високо 
стручне и образоване људе. Не постоје квантитативна мерила по којима 
се поуздано могу довести у узајамни однос активности развоја кадрова 
и напредак предузећа. Ипак, предузећа која инвестирају у своје запосле-
не, теже ка већем успеху од оних који то не чине. „Позната је чињеница 
да неискуство и недовољна квалификованост запослених имају велики 
утицај на појаву грешака.“ (Виторовић, 2004:36.). Развој кадрова захтева 
постојање следећих елемената:

•	 Стратегије
•	 Планови
•	 Циљеви
•	 Информације
•	 Анализе
•	 Позиционирања
•	 Резултати
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•	 Константна напредовања
•	 Управљање ризиком
•	 Процеси људског развоја
•	 Интеграције са осталим стратегијама, плановима и циљевима
•	 Компетентни људи
•	 Процене процеса људског развоја
•	 Подстицаји
•	 Посвећеност

Сукцесивно планирање. Када се посматра управљање интерном кон-
тролом, сукцесивно планирање представља битан елеменат. Сукцесивно 
планирање помаже да се обликује начин на који ће се кадрови развијати. 
Предузеће које нема ефикасан програм сукцесивног планирања вероватно 
неће имати ни ефикасан процес људског развоја.

Вредност акција

Акционарска вредност представља концепт креирања вредности, ства-
рања вредности, додату економску вредност и тржишну процену. Коначни 
циљ предузећа и највиши циљ менаџмента је да се достигне конкурентска 
дивиденда за акционаре у предузећу. Тежња за достизањем наведене вред-
ности обухвата употребу мерила акционарских вредности у стратешком 
размишљању, интерном планирању, поставци циљева, подстицајној нак-
нади и процени перформанси. 

Када је предузеће у могућности да изведе годишње нето протоке нов-
ца који превазилазе њене трошкове капитала, она ствара економску вред-
ност. Инвеститори су вољни да плате више за производе таквих преду-
зећа. Веза између способности стварања вредности и тржишне реакције у 
смислу кретања робне вредности има велику корелацију. Та велика коре-
лација обезбеђује велику корист са становишта стратешког размишљања. 
Мерила акционарске вредности су моћно аналитичко средство за помоћ у 
стратешком одлучивању. У употреби са интерним планирањем, поставком 
циљева и подстицањем, акционарска вредност достиже много већу ефи-
касност. То је једна од најбољих техника за пружање највеће вероватноће 
да ће планови, циљеви, радње и награде за учинак бити потпуно интегри-
сани за обезбеђивање високих акционарских прихода. 
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Информација и анализа

Иако се концептуално може чинити да су засебне теме, информација 
и анализа у циљу сажетости се разматрају заједно.  „Информација се може 
дефинисати као обрађени податак. Податак се састоји од чињеница које 
се могу прикупити и сачувати, на пример, у рачунарским датотекама. По-
датак нема јасно значење све док се не обради (анализира и организује) у 
информацију.“ (Lynch, 2007., стр.4.)

У пракси су међусобно довољно повезани у погледу оправдања 
јединствене дискусије. Информација и анализа могу бити финансијске 
и нефинансијске или обе. Да би биле од користи, информација и анали-
за морају бити и поуздане и релевантне. Према томе, све информације и 
анализе морају потицати из процеса који су довољно контролисани у по-
гледу постизања тог стандарда. Након обављене интерне контроле COSO 
Framework обликује објављене финансијске извештаје путем информација 
добијених унутар предузећа. Неопходно је да објављени финансијски 
извештаји буду поуздани и сигурни. Ефикасна информација и анализа је 
функција следећих приказаних поделемената:

•	 процеси који су пројектовани, спроведени и побољшавани у кон-
стантном напору да произведу битну и поуздану информацију упр-
кос променљивим условима и потребама;

•	 компетентни људи који су довољно образовани, напредни и одго-
варајуће мотивисани да доследно врше дужности предвиђене од 
стране утврђених политика и процедура;

•	 довољна интеграција процеса како би се омогућило произвођење 
информација потребних за ефикасно управљање предузећем;

•	 примена иновативних решења ради уверења да су процеси на 
најконкурентнијем нивоу ефикасности и ефективности;

•	 резултати у форми релевантних и поузданих информација и ана-
лиза које служе као стално потврђивање ефикасности процеса;

•	 непрекидна процена перформанси процеса;
•	 прихватање ризика у циљу брзог реаговања ради поправљања 

стања;
•	 употреба мерила акционарске вредности.



308

Ј. ЕрЕмић-ЂоЂић, Н. СаваНовић, в. Сикимић УПравЉаЊЕ ПроЦЕСом иНТЕрНЕ...

Резултантна оријентисаност

Најбољи доказ да је менаџмент резултантно-оријентисан је достизање 
конкурентског резултата. На највишем нивоу, то би се показало финан-
сијским мерилима попут следећих:

•	 Зараде по деоници
•	 Нето зарада 
•	 Нето активе
•	 Приходи од инвестиција
•	 Додата економска вредност 
•	 Стопа годишњег раста 

Друга мерила која показују степен успеха за процену резултата су пре-
гледи задовољних потрошача и број запослених.

Поделементи садржани у резултатно-оријентисаном предузећу су:
•	 надигравање тржишта – захтева супериорне резултате који захте-

вају постојање ефикасне стратегије, интерне планове, реалне циље-
ве и систем информација и анализа, такав да има основу за процену 
перформанси. Процена омогућује менаџменту да одреагује на про-
мену стања, искористи прилике и одбаци ризик;

•	 супериорни пословни резултати  –  конзистентно се реализују само 
уколико предузеће одржава своју целину; 

•	 супериорни пословни резултати – реализују се само када је менаџ-
мент вољан да прихвати ниво ризика који служи циљу. Запосле-
ни на кључним позицијама морају бити  одговарајуће мотивисани 
како би се потпуно посветили постизању успеха;

•	 супериорни пословни резултати – изискују иновативна решења код 
многих стратешких, тактичких и оперативних изазова који пред-
стављају нове могућности и обезбеђују подстрек за непрекидно по-
бољшање.

Реаговање

Реаговање је особина која омогућује брзо процењивање настале ситу-
ације, прилагођавање расположивој информацији и хитро упуштање у 
било коју радњу која се чини да ће ефикасно одржати или поново оства-
рити перформансе које иду у правцу жељеног циља. Особина реаговања 
мора да буде присутна у читавом предузећу, на свим нивоима менаџмента 
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и у свим применљивим елементима интерне контроле. То је од крајње важ-
ности за управљање процесом интерне контроле у предузећу.

Реаговање обухвата ефикасну интеракцију поделемената. Ефикасно 
реаговање је функција ефикасног доношења одлука. Битно је проценити 
када и колики степен ризика се може прихватити. У одређеном тренут-
ку неопходно је направити одлуку и спровести је. Компетентни, искусни 
и добро обучени појединци који доносе одлуке, кључни су за ефикасно 
реаговање. Брза реакција изискује постојање ефикасног стратешког раз-
мишљања, интерног планирања и реалних циљева. Стратегије, планови, 
циљеви, перформансе, позиционирања, процене, информације и анализе 
су од мале вредности уколико нису спроведене у комуникацији оних који 
су на позицији да унапређују постизање постављених циљева.

Сукцесивно  планирање

Сукцесивно планирање је процес којим се процењује прикладност 
кандидата унутар предузећа и помаже при њиховом припремању за пер-
формансе највишег степена. Сукцесија планирања омогућује да се прили-
ком преноса власти умањи изложеност неповољним утицајима. На нижим 
нивоима, сукцесија планирања је мање критична, јер је примена моћи и 
власти на нижим нивоима много мања, док се најефикасније обавља на 
највишим нивоима.

Дискреција је важна, јер одржава здраве и хармоничне односе на висо-
ком степену.  Поделементи сукцесивног планирања:

•	 разматрање будућих кандидата за радна места са већим овла-
шћењима је увелико олакшано јасним извештајима о визији и ми-
сији;

•	 присуство компетентних људи има значајан утицај на ефикасност 
сукцесивног планирања;

•	 тачна и комплетна информација потенцијалних кандидата мора да 
буде састављена, анализирана и процењена као део процеса сукце-
сије;

•	 сукцесивно планирање изискује интуицију и иновацију да се из-
двоји који водећи кандидати ће се највероватније интегрисати са 
визијом, мисијом, стратегијом и циљевима предузећа. 

Сукцесивно планирање је непрекидан процес који захтева одгова-
рајући степен реаговања да се одржи корак са променљивим условима. 
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ЗАКЉУЧАК

Путем нтерне контроле открива се систем слабих тачака пословања те 
менаџменту постаје све јасније на каквој подлози доноси одлуке и са којом 
сигурношћу управља предузећем. Описан приступ управљања процесом 
интерне контроле нуди предност интеграције начина на који пословне 
иницијативе најефикасније функционишу у предузећу помоћу 16 илустро-
ваних елемената. Овај присуп пружа подршку управљачким структурама 
да успешније воде пословни систем и њиме управљају. Представља најбоље 
гледиште које се појавило током скорашњих година, укључујући и COSO 
Framework-a. Као такво, препознаје важност структуре пет међусобно по-
везаних компоненти (контролно окружење, процена ризика, контролне ак-
тивности, информације и комуникације, надгледање или мониторинг) које 
представљају мерило за ефикасан систем интерне контроле.  Интегрисане 
су у управљачки систем и проистичу из начина на који менаџмент управља 
предузећем. Стога препознаје важност структуре која је у комбинацији са 
разматрањем пословних етика и вредности еквивалент компоненти кон-
тролне средине COSO-а. Елементи информације, анализе, управљање  ри-
зиком, позиционирања и процеси и методологије су у корелацији са COSO 
компонентама контролних активности и процена ризика. Илустрације 
поделемената: процене, комуникације  и системе пореде са компонентама 
процене ризика, мониторинга и информацијама и комуникацијама. 

Елементи стратешког размишљања, интерног планирања, поставке 
циљева, способност одржавања целине, иновативних решења, мотивисања, 
кадрова и сукцесивног планирања воде интерну контролу далеко изван 
граница изложених у COSO Framework-у. 

Вредност акција, способност одржавања целине, примена иноватив-
них решења, развој кадрова и брзо реаговање на промене су елементи који 
заједно омогућују пословним предузећима да врше супериорне перфор-
мансе. У конкурентном окружењу представљају средства помоћу којих се 
могу формулисати стратегије, планови и процене ефикасности корпорати-
вног управљања. Свих шеснаест (16) илустрованих елемената заједно чине 
комплетан приступ управљању интерном контролом у предузећу.
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SUMMARY 
INTERNAL CONTROL PROCESS MANAGEMENT

Searching for a better way to establish company control by management is 
a long process. Internal control absolutely supports that completely. Elements 
of internal control management approach are shown in form of diagram on 
the example of Sierpinsky’s triangle. Elements shown coexist in mutual respect 
and together they make a very strong and cohesive unit. Each element has to be 
robust and complete in his own way. There is no such internal control system that 
would every time ensure perfect results. Offered Sierpinsky’s triangle approach 
has advantages in regard to other frames, which are the organising, planning 
and managing activities to achieve enterprise business goals.

Keywords: governance, management, Sierpinsky’s triangle, internal control, 
risk...
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RESUME

Using internal control enable detection of business weaknesses system, and 
the management  more clearly understands the base on which it makes decisions 
and reliability of managing the enterprise. Described approach internal 
control process management offers an advantage of  integration of the efficient 
functioning of business initiatives in an enterprise with help of sixteen illustrated 
elements. This approach supports managing structures in more successful 
leading and managing business system. It represents the best approach emerged 
recently including COSO-Framework.

It recognises the importance of five structurally connected elements (control 
environment, risk assessment, control activities, information and comunication, 
supervision or monitoring) that represent a measure of efficient internal control 
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system. They are intergrated in a management system and are a result of the way 
management conducts its enterprise. Therefore it recognizes the importance 
of the structure in combination with considering business ethics and values 
as an equivalent of COSO-s control environment components. Information, 
analysis, risk management, benchmarking, processes and methodology 
elements are in correlation with COSO control activities components and risk 
assessment. Illustrations of subelements: assessments, communications and 
systems are compared with risk assessment, monitoring and information and 
communication components. 

These elements all work together to deliver business enterprises their 
superiority over other competitors. In a competitive environment, these are 
the means which can help in formulating strategies, plans, and evaluating the 
effectiveness of management.

Value of actions, maintaining units ability, using of innovative solutions, 
employee development and fast response to changes are elements that together 
enable superior performance of business enterprise. In a specific enviornment 
they represent means for strategy, plans and corporate management efficiency 
assessment formulation. All 16 elements together form complete approach to 
internal control management of an enterprise.

Овај рад је примљен 16.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 24.10.2012. године.
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САЖЕТАК: У циљу утврђивања који су конкретни произ-
води и сектори одређене привреде успешни у продору на светска 
тржишта, за анализу је изабрана одговарајућа методологија коју је 
развио Међународни трговински центар (ИТЦ/ITC ‒ International 
Trade Center), који подржава економије у развоју и транзицији, као 
и њихов пословни сектор у реализовању потпуног потенцијала за 
успешнији извоз малих и средњих предузећа. Такође, на основу 
својих услуга за развој пословања малих и средњих предузећа, 
ИТЦ помаже у одређивању тога који сектори одређене привреде 
и који конкретни производи имају најбоље извозне перформансе. 
У раду ће бити представљена употребна вредност инстумената 
ИТЦ-а у циљу идентификовања проблема и могућности да се нађу 
решења ради постизања веће продуктивности и остваривања 
конк рентских предности предузећа и привреде.

Кључне речи: међународни трговински центар, национални 
извозни профил, мала и средња предузећа, привредни раст, 
конкурентност...

1 atosovic@megatrend.edu.rs
* Рад представља део истраживања на пројекту који финансира Министарство за науку 

и технолошки развој Републике Србије, под називом „Национална стратегија прили-
ва страног капитала у циљу реинтеграције Србије у светске економске токове“, 179032
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УВОД

У савременим светским условима пословања, за велики број земаља, 
потреба за реализацијом пословних активности на међународном тр-
жишту постаје кључни фактор развоја. Из тог разлога, рад је посвећен 
показатељима и факторима пословне компетентности за успешнији извоз 
малих и средњих предузећа према моделу Међународног трговинског цен-
тра. 

Циљеви ИТЦ су да (ITC, 2010): омогући малим и средњим предузећима 
да се лакше интегришу у међународни трговински систем, подржи наци-
оналне напоре за дизајн и имплементацију стратегија за развој трговине, 
побољша услуге за подршку трговини, унапреди ефикасност извоза у сек-
торима који су од великог значаја и усвоји основне принципе за постизање 
међународне конкурентности предузећа, а нарочито у контексту малих и 
средњих предузећа. 

МЕђУНАРОДНИ ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР

Међународни трговински центар подржава економије у развоју и 
транзицији, посебно њихов пословни сектор у реализовању потпуног по-
тенцијала за развој извоза и унапређење увоза. 

ИТЦ је агенција за техничку сарадњу између Конференције Уједињених 
нација о трговини и развоју (UNCTAD ‒United Nations Conference on Trade 
and Development) и Светске трговинске организације (WTO ‒ World Trade 
Organization). 

Стратешки циљеви ИТЦ-а (ITC, 2010): 
•	 Предузећа. Повећање конкурентности предузећа на међународ-

ном нивоу; 
•	 Институције за подршку трговини. Развој капацитета добављача, 

као подршка предузећима; 
•	 Ствараоци политика. Подршка ствараоцима политика ка интегра-

цији у светске економске токове. 

Нека од питања које ИТЦ поставља својим партнерима ради 
ефикаснијег спровођења  наведених циљева су (ITC, 2010): 

•	 Како оцењујете перформансе националне и секторске трговине и 
конкурентност привреде? 
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•	 Како су позиционирани Ваши извозни производи у односу на 
међународну тражњу? 

•	 На којим тржиштима имате значајан трговински потенцијал? 
•	 Како дефинишете приоритетне секторе и земље са којима сарађује-

те на унапређењу трговине? 

ИТЦ инструменти обухватају (ITC, 2010): мапу приступа тржишту 
(Market Access Map), мапу конкурентности трговине (Trade Competitiveness 
Map), мапу трговине (Trade Map), мапу инвестиција (Investment Map), 
мапу производа (Product Map) и мапу стандарда (Standards Map).

Мапа приступа тржишту

Мапа приступа тржишту (Market Access Map) је група аналитичких 
инструмената за тржиште, а развио ју је ИТЦ-ов огранак за анализу и ис-
траживање тржишта (Market Analysis and Research section ‒ MAR) са парт-
нерским организацијама. Ови инструменти и програм, дизајнирани су за 
подршку извозно-оријентисаним менаџерима и аналитичарима у земљама 
у развоју и транзицији за спровођење ефикасне анализе тржишта. Мапа 
приступа тржишту је развијена да би појаснила информације о приступу 
тржишту. Мапа има за циљ да помогне (ITC, 2008): 

•	 Предузећима свих величина, која су везана за међународну тр-
говину у препознавању адекватних тржишта за извоз, снабдевање 
и поређење услова за приступање њиховом тржишту у односу на 
конкуренцију; 

•	 Институцијама за подршку трговини са међународним марке-
тингом, промоцијом и делегирањем информација о приступу тр-
жишту у одређеном пословном сектору;

•	 Националним владама и организацијама у развоју стратегије на-
ционалне трговинске политике; 

•	 Националним и међународним организацијама, истраживач-
ким институцијама и сличним телима у анализи баријера за 
приступ тржиштима. 

Мапа трговине

Мапа трговине (Trade Map) је активна Интернет база података за то-
кове светске трговине, пословни развој, промоцију трговине, пружање 
детаљних извештаја за профиле извоза и увоза и трендове за преко 5.300 
производа и 220 земаља и територија. Базирана на највећој статистичкој 
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бази података (COMTRADE ‒ United Nations Statistics Division database), 
мапа трговине представља вредности и количине увоза/извоза, стопе рас-
та и информације о приступности одређеном тржишту. Омогућава ко-
рисницима да анализирају тржишта, бирају приоритетне земље за извоз, 
пореде перформансе конкурентских земаља и процењују разноврсност 
производа, препознавањем постојећих и потенцијалних видова сарадње 
између земаља (Alvarez и др., 2006).

Институције за подршку трговини морају да поставе приоритете у 
смислу промоције трговине, перформанси сектора, земаља партнера и 
стратегија за развој трговине ради ефикасне употребе ресурса. Стратеш-
ко истраживање тржишта са детаљним статистичким информацијама о 
међународним трговинским токовима размене, помаже им да процене на-
ционалну конкурентност и секторе и да препознају приоритетне произво-
де и тржишта за развој трговине, тако што ће се бавити следећим питањи-
ма (ITC, 2009):

•	 Која су приоритетна тржишта и производи за промоцију трговине?
•	 Које земље снабдевају већину увоза моје земље?
•	 Који алтернативни извори снабдевања су на располагању?
•	 У којим областима моја земља има конкурентске предности?
•	 У којем домену трговине је моја земља тренутно ефикасна?
•	 За које производе тренутно постоји потенцијал за повећање била-

тералне трговине?
•	 Који су трговински токови размене између моје земље и одређене 

групе земаља?

Трансформацијом велике количине примарних података о трговини у 
приступачном, кориснички прихватљивом и интерактивном wеб формату, 
мапа трговине пружа корисницима показатеље о земљи или ефикасности 
производа, потражњи, алтернативним тржиштима и улози конкурената. 
Она пружа информације преко табела, скица, мапа и омогућава анкете на 
основу производа, групе производа, земље и групе земаља из региона за 
извоз или увоз производа.

Мапа инвестиција

Мапа инвестиција (Investment Map) има за циљ да помогне агенцијама за 
промоцију инвестиција (IPA ‒ Investment promotion agencies) у дефинисању 
приоритетних сектора, препознавање потенцијалних инвеститора у да-
том сектору и дефинисање прилика за билатералне инвестиције. Мапа 
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инвестиција комбинује статистике директних страних инвестиција 
и међународне трговине, податке о царинама и мултинационалним 
компанијама. Подаци о царинама обухватају царину утврђену по начелу 
најповлашћеније државе (MFN ‒ Most Favored Nation) као и мултилате-
ралне, регионалне и билатералне преференце и покривају еквиваленте по 
вредности посебних тарифа, царинских квота и анти-дампинг дажбина. 
Подаци о царинама и трговини су на располагању за робу (не и услуге) и 
шестоцифрени ниво Хармонизованог Система (HS ‒ Harmonized System) за 
око 5.000 производа. Информације о директним страним инвестицијама 
(СДИ/FDI ‒ Foreign direct investment ) су расположиве за робу и услуге за 150 
различитих сектора (ITC, 2009).

Предности мапе инвестиција леже у њеном географском покрићу, 
комбинованим информацијама о токовима и залихама, трговинским и 
тарифним подацима и активностима међународних удружења. Мапа 
инвестиција је такође повезана са другим инструментима као што су Свет-
ски инвестициони директоријум (World Investment Directory), мапа присту-
па тржишту (Market Access Map) и мапа трговине (TradeMap).

Мапа инвестиција обухвата (http://www.investmentmap.org):
•	 Укупне СДИ токове и залихе за око 200 земаља и територија;
•	 СДИ токове и залихе, растављене по индустрији (ISIC 3) за око 80 

земаља;
•	 Податке за увоз и извоз и показатеље ефикасности трговине за све 

анализиране земље;
•	 Податке о царинским стопама које се примењују у више од 170 зе-

маља;
•	 Информације о локацији, продаји, запослењу и главној компанији 

за преко 70.000 страних филијала која се налазе у земљама у развоју 
и транзицији.

Мапа инвестиција помаже агенцијама за промоцију инвестиција да 
идентификују: приоритетни сектор за стране инвестиције, конкурент-
не земље за стране инвестиције и потенцијалне инвестиције из страних 
земаља (http://www.investmentmap.org). Она помаже страним компанија-
ма да идентификују земље у којима ће инвестирати и указује на успешан 
приступ за привлачење страних инвестиција. 
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Мапа производа

Мапа производа ‒ портал за анализу тржишта производа (Product Map), 
састоји се из 72 wеб портала, а сваки се усмерава на одређену индустрију 
и представља приступ великом броју података о међународној трговини 
и инструментима за анализу тржишта, који су конкретно дизајнирани за 
организације које су активне у међународној трговини (www.p-maps.org). 

Мапа производа обухвата анализу индикатора цена у одређеним сек-
торима, информације о производима, податке о трговини и линкове за 
преко 20.000 компанија и организација. Мапа производа има референце о 
5.000 производа којима се тргује у преко 180 земаља. 

Свака мапа производа представља (www.p-maps.org):

Инструменте за пласман на тржиште, који се усмеравају на квантита-
тивне анализе међународне трговине за различите секторе, а које покрива 
дата мапа производа. Подаци о трговини, индекс ефикасности производа 
и главни производи, омогућавају велики број информација за поређење 
националне макроекономске ефикасности у земљи, анализу извоза и увоза 
и препознавање производа са јаком међународном потражњом и капаци-
тетом за снабдевање у новим економијама.

Мрежни инструменти препознају потенцијалне пословне партнере и 
излажу потенцијал нових клијената. Портали омогућавају претплатници-
ма да подесе сопствене wеб сајтове за преношење информација и профил 
компаније или пословне предлоге. Портал за пословне контакте пружа 
линкове са институцијама за подршку трговини, Интернет тржиштима и 
трговинским директоријумима, као и компанијама које су у распону од 
извозника до увозника и велепродаваца.

Инструменти за информисаност на тржишту пружају информације 
и обавештајне изворе дизајниране да помогну извозницима и институ-
цијама за подршку трговини, имају бољи увид у међународне трендове тр-
жишта и дизајнирају боље стратегије за међународни маркетинг. На рас-
полагању су комплетне текстуалне претраге тржишта (укључујући ИТЦ 
тржишне извештаје), као и „паметне линкове“ до wеб сајтова организација 
које су укључене у истраживање тржишта, стандарде квалитета, паковање, 
промоцију продаје или трговинске сајмове. Услуга трговинских анкета 
се нуди тамо где претплатници мапе производа могу да траже помоћ од 
ИТЦ-а, о многим аспектима међународне трговине.
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У циљу боље и прецизније анализе наведених параметара, већ више од 
годину дана, уместо мапе производа, имате приступ (ITC, 2011): новом тр-
жишном сервису (MNS ‒ Market News Service), порталу са информацијама о 
специфичним секторима (ITC Sector Portals) i ИТЦ-овој онлајн библиоте-
ци (ITC’s Online Library).

Мапа стандарда 

Мапа стандарда (Standards Map) пружа информације, које корисници-
ма омогућавају да анализирају и пореде податке за више од 70 пословних 
стандарда у преко 200 земаља (ITC, 2011).

На основу лаког процеса претраживања, корисници могу прегледати 
и упоредите стандарде преко заједничких тема и критеријумима. Мапа 
стандарда такође укључује додатни референтни материјал, укључујући и 
референце и линкове за више од 250 академских студија, дисертација и 
истраживачких радова.

Мапа конкурентности трговине

Мапа конкурентности трговине (Trade Competitiveness Map) или 
мапа земље (Country Map), расположива је на wеб сајту ИТЦ-а, за око 240 
земаља. Сваки профил даје серију инструмената за олакшавање стратеш-
ког истраживања тржишта, надзор националне и секторске трговине и ма-
кроекономске перформансе и дизајн стратегија за развој трговине. 

Може се користити за (ITC, 2009): стратешко истраживање тржишта и 
компаративну економску анализу. 

Мапа конкурентности трговине нуди следеће ставке за сваку земљу 
(http://www.intracen.org/countries):

Индекс трговинских перформанси (ТПИ/TPI ‒ Trade Performance 
Index) – за процену трговинских перформанси сектора. ТПИ пружа општи 
профил и рангирање кључних сектора земље, као и низ фактора за процену 
међународне конкурентности сваког сектора.

Перформансе националног извоза и профил националног увоза 
(National Export Performance and National Import Profile) – пружање пре-
гледа перформанси увоза/извоза посматрањем састава портфолиа њихове 
трговине у смислу динамике међународне потражње и диверзификације 
сектора.



322

А. Тошовић СТевАновић АнАЛиЗА СПоЉноТРГовинСКиХ ПеРФоРМАнСи...

Конзистентност статистичких података о трговини и техничке на-
помене о трговинским подацима (The Consistency of Trade Statistics and 
Technical Notes on Trade Data) – пореди статистичке податке о трговини са 
статистичким подацима партнера дате земље да би се препознали недоста-
ци између њих и да би се измерила њихова поузданост. Техничке напоме-
не пружају коментаре о начину сакупљања и ограничењима националних 
података о трговини.

Трговина и запосленост (Trade & Employment) – представља извозни 
портфолио земље на нивоу индустрије и обухвата димензије као што су 
плате и сличне променљиве.

Симулацију Трговине (TradeSim) – економетријски модел је заснован 
на широком спектру променљивих (као што је БДП, СДИ, тарифе, гео-
графски подаци, конфликти, културни фактори и др.) са главним циљем 
асистенције у идентификацији тржишта са великим потенцијалом. Овај 
модел такође анализира утицај трговинских баријера и споразума на пра-
вац спољне трговине земаља у развоју са њиховим партнерима. Ажурира 
се сваке три године.

Агрегирани статистички подаци о трговини (Aggregated Trade Sta-
tistics) – тренутно присутна структура увоза и извоза у вредностима и ко-
личинама по сектору (троцифрени SITC) и земљама.

ИНДЕКС ТРГОВИНСКИХ ПЕРФОРМАНСИ

ИТЦ је развио индекс трговинских перформанси (ТПИ/TPI ‒ Trade Per-
formance Index) са циљем процене и надзора више димензија ефикасности 
извоза и конкурентности по сектору и земљи. ТПИ анализира 184 земље 
у 14 различитих извозних сектора. Индекс рачуна ниво конкурентности и 
разноврсности одређеног сектора извоза, поређењем са другим земљама. 
Прецизније, он доноси добитке и губитке у деоницама на светском 
тржишту и разјашњава и указује на факторе који изазивају те промене. 
ТПИ је ограничен његовим мерним приступом, мада пружа систематски 
преглед извоза у сектору, као и поредбених и конкурентских предности 
(ITC, 2010).

Индекс трговинских перформанси појединачних земаља тежи да буде 
добар показатељ економске ефикасности, јер ефикасније земље теже запи-
сивању већих стопа БДП раста. Већина земаља у развоју се придружила 
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Светској трговинској организацији и преузеле су иницијативу у домену 
отварања њихових привреда. Ипак, резултат није увек био систематски 
позитиван са извозом, чак је био разочаравајући. Тешко је утврдити све-
општу дефиницију ефикасности успешне трговине. Неке земље у развоју 
имају велике стопе раста специјализацијом на малим тржиштима и усме-
равањем на њихова извозна тржишта, док друге земље у развоју имају про-
сечне стопе раста са веома разноврсним дијапазоном производа и парт-
нерских земаља (ITC, 2010). У другим случајевима, успешне перформансе 
су резултат повољног пробијања производа или тржишта од самог почет-
ка. Успешне перформансе могу да се измере кроз способност земље да се 
прилагоди профилу извоза према променама у светској тражњи. 

Индекс трговинских перформанси има за циљ решавање сложене и 
мултидимензионалне скице трговине. Овај индекс се рачуна коришћењем 
највеће базе података на свету (COMTRADE), која покрива више од 95% 
светске трговине у 5.000 производа. С обзиром да ова база захвата око 95% 
светске трговине, ТПИ се не рачуна само за земље које пријављују своје по-
датке, него и за преко сто земаља са слабим приходима које не извештавају 
о својим трговинским статистикама (http://www.intracen.org/countries).

Имајући у виду да би такве информације преплавиле крајњег корисни-
ка, производи су груписани у 14 сектора (ITC, 2009): свежа храна, обрађена 
храна, производи од дрвета, текстил, хемикалије, примарна производња, 
производи од коже, неелектронске машине, ИТ и потрошачки електрон-
ски уређаји, електронске компоненте, опрема за транспорт, одећа, разно-
врсна производња, минерали. Праве се рачунице на нивоу производа, а 
резултати се приказују на нивоу сектора и за привреду у целини. 

ТПИ за сваку земљу и сваки сектор пружа три врсте показатеља (ITC, 
2010): општи профил, положај земље за најскорију расположиву годину и 
промене у ефикасности извоза у последњих неколико година. ТПИ корис-
ти око двадесетак мерних показатеља. Ради лакшег праћења, показатељи 
су приказани апсолутним појмовима и као додатак, рангирани су код свих 
земаља које покрива ТПИ. Рачуна се једно укупно рангирање, које се одно-
си на општи положај земље и сектора. Ово укупно рангирање се заснива 
на пет критеријума: вредности нето извоза, извозу по глави становника, 
уделу на светском тржишту, разноврсности производа и разноврсности 
тржишта.

Уопштено гледано, индекс трговинских перформанси се карактерише 
грубим показатељима, као што је ниво отворености (укупна трговина ро-
бом и услугама по подели БДП-а) или раст извоза у датом периоду (као што 
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је индикатор светског развоја, WB ‒ World Development Indicators). Поче-
тком XXI века истраживања вршена по питању трговине раста истичу да 
отвореност сама по себи није довољан критеријум за одређивање великог 
нивоа раста. И други фактори, као што су врста расположивог произво-
да, ниво разноврсности тржишта и привреде, пласман на лествици ква-
литета, су такође важни за објашњавање раста. Такође, важно је одредити 
разлоге за разлике у расту извоза између земаља и процес поновне дистри-
буције деоница на тржишту између конкурената (http://www.intracen.org/
countries).

Удаљавајући се од горе поменутих показатеља, за карактеризацију кон-
курентности нација користе се микроекономски и општи квалитативни 
индикатори. Микроекономски индекс конкурентности (Porterи др., 1999), 
заснован је на основним микроекономским показатељима земље. Показа-
тељи имају распон од општег квалитета инфраструктуре до инфраструк-
туре администрације, расположивости капитала, људских ресурса, итд. 
Индекс регреса по глави становника објашњава преко 80% варијације 
прихода у узорку. Метода мерења је развијена као додатак квалитативном 
приступу, који може да се критикује на основу ограничености на мали број 
земаља у развоју. Изгледа да је релативан положај земље или производа на 
међународном тржишту, као и његов развој током времена, добар пока-
затељ конкурентности. Трговинске статистике анализирају ове промене и 
од великог су значаја, јер су расположиве за многе земље. За земље које не 
пријављују ове показатеље, њихов трговински профил може (делимично) 
да се формира употребом копије статистика. На крају, трговински пода-
ци се растављају на индустријски и производни ниво. На основу овога, 
земље у развоју могу да се рангирају према њиховој ефикасности трговине, 
на основу разних критеријума. Рангирање може да се формира по земљи, 
сектору или комбинацији различитих критеријума. Требало би нагласити 
да ефикасност појединачних земаља не може да се одреди на основу огра-
ниченог узорка земаља или производа. Извод из релативне ефикасности 
извоза се постиже укључивањем великог броја земаља, заједно са детаљ-
ним описом производа (ITC, 2010).

ИНДЕКС ЛОГИСТИЧКИХ ПЕРФОРМАНСИ

Индекс логистичких перформанси (ЛПИ/LPI ‒ Logistics Performance 
Index) представља просек оцене земаља у седам кључних димензија (WB, 
2010): 
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•	 Ефикасност и ефективност процеса ослобођења од царинских и 
других агенција граничне контроле;

•	 Квалитет превоза и ИТ инфраструктуре за логистику;
•	 Лакоћа и приступачност аранжмана за пошиљке;
•	 Конкурентност у индустрији локалних логистика (нпр. превозни-

ци, царински брокери);
•	 Способност тражења и проналажења пошиљки;
•	 Домаћи трошкови логистике (нпр. локални превоз, управљање тер-

миналима, складиштење);
•	 Период пошиљке до одредишта.

Индекс је конструисан за коришћење статистичке методе анали-
зе главних компонената (PCA ‒ Principal Components Analysis), која се 
највише користи код обраде података с више варијабли у циљу унапређења 
проверених интервала. Записници показују компаративне перформансе – 
димензије приказане на скали од 1 до 5 (табела 1.), које су релевантне за 
могуће поредбене групе – све земље (свет), регион и групе по приходима 
(WB, 2010).

Табела 1. Индекс логистичких перформанси, 2010.

Индекс логистичких перформанси
Земља Ранг Резултат

Немачка 1 4,11
Сингапур 2 4,09
Шведска 3 4,08

Холандија 4 4,07
Луксембург 5 3,98
Швајцарска 6 3,97

Јапан 7 3,97
Велика Британија 8 3,95

Белгија 9 3,94
Норвешка 10 3,93

Извор: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 
2010.

Допуна постојећим међународним индикаторима конкурентности, 
као што су Индекс лакоће пословања (DB ‒ Doing Business) и Индекс гло-
балне конкурентности (GCI ‒ Global Competitiveness Index), индекс ло-
гистичких перформанси предлаже свеобухватан приступ перформанса-
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ма ланца снабдевања. Он пружа прву темељну процену логистичког јаза 
и ограничења између земаља. ЛПИ даје елаборате из неколико области, 
као што су, трговинске процедуре, инфраструктура, услуге и поузданост. 
Више од 5.000 агрегата анализира развој земаља од стране стручњака у по-
гледу њихове трговинске политике са земљама различитих перформанси 
(WB, 2010).

У погледу начина рада, ЛПИ сугерише да постоји јака синергија из-
међу реформе на царини, управљања границом, инфраструктуре и про-
писа о транспорту. Реформе у овим различитим областима имају узајам-
но већи ефекат у логистичком ланцу снабдевања, директно доприносећи 
предвидивости и ефикасности. Земље које обављају и врше свеобухватан 
приступ овој проблематици, побољшавају кључне факторе паралелно, док 
оне земље које то чине парцијално, постижу добре резултате у датом пери-
оду, али без трајног побољшања. Земље на дну листе ЛПИ (Авганистан је 
на последњем месту), заробљене су у зачараном кругу лоше дефинисаних 
правила и недовољног инвестирања. 

Фактори који детерминишу логистичке перформансе (WB, 2010): 
•	 Квалитет инфраструктуре (телекомуникација и ИТ инфрастуктура 

су неопходне компоненте модерних трговинских процеса);
•	 Надлежност приватних и јавних логистичких услуга (перформансе 

ланца снабдевања зависе од квалитета услуга које пружа приватни 
сектор кроз царинске брокере и оперативни путни транспорт, као 
и од стручности и марљивости јавних агенција задужених за гра-
ничне процедуре);

•	 Царина и друге граничне службе (службе које спроводе закон);
•	 Корупција и транспарентност (логистичке перформансе зависе и 

од општег пословног окружења и квалитета регулације логистич-
ких услуга);

•	 Поузданост система трговине и ланца снабдевања (за трговце је 
најважнији квалитет и поузданост логистичких услуга, мерена 
предвидљивошћу процеса царињења и правовремене доставе по-
шиљке на одредиште).
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НАЦИОНАЛНИ ИЗВОЗНИ ПРОФИЛ

Национални извозни профил (НИП/NEP ‒ National export performance) 
је аналитичко средство које даје преглед извозних перформанси посма-
тране националне привреде по производима, динамике светске тражње 
и трендова раста њених кључних извозних производа. Резултати индекса 
НИП прецизно показују (Бранковић и др, 2006):

•	 водеће извозне производе сваке националне привреде и њихов сте-
пен концентрације или диверзификације;

•	 производ код којег је једна земља била иза/испред других земаља и 
повећала/смањила свој удео на светском тржишту;

•	 колико су водећи извозни производи позиционирани на растућем 
или опадајућем тржишту;

•	 сегмент тржишта на коме су позиционирани водећи извозни про-
изводи у смислу јединичне вредности.

Графикон 1. Технике спољнотрговинске промоције.
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Извор:http://unstats.un.org/unsd/trade/WS%20AddisAbaba07/presentations/Presenta-
tion%20of%20ITC.pdf, 2007.

Сви производи у овој категоризацији су представљени на графикону 
1, који показује извозну вредност анализираног производа, анализирајући 
удео националног извоза на светском тржишту у односу на раст светске 
тражње. На основу тога национални извозни профил дефинише чети-
ри категорије производа према њиховим извозним перформансама (ITC, 
2007): „шампиони“ победници на растућим тржиштима; производи који 
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заостају, губитници на растућим тржиштима; сектори у опадању и побед-
ничке производе који учествују на опадајућим тржиштима.

ПЕТ НОВИХ ПОСЛОВНИХ ЛИНИЈА КОЈЕ СУ ОРГАНИЗОВАНЕ У 
КОНКУРЕНТСКИМ ОБЛАСТИМА

Екстерна евалуација Међународног трговинског центра спроведена 
2006. године је препоручила да ИТЦ спроведе више систематских процена 
обима активности, да процени активности потребне за постизање већег 
утицаја на нивоу земље и пружи релевантне услуге путем стратешког мар-
кетинга. У оквиру студије, ИТЦ је требало да интензивније ради са инсти-
туционалним партнерима на утврђивању контролних система за мерење 
резултата и утицаја. Као одговор, ИТЦ је покренуо велико истраживање и 
консалтинг 2007. године. Циљ ове студије је био да утврди потребе за раз-
вој извоза у МСП, потребе националних и институционалних партнера и 
пласман услужне понуде ИТЦ-а у односу на друге међународне.

У студију су биле укључене (ITC, 2009):
•	 Фокусне групе са партнерима на Светском форуму за развој извоза 

(World Export Development Forum in Montreux, 8-11 October 2007);
•	 Интернет анкета преко 1500 МСП-а, владиних партнера и институ-

ција из приватног сектора;
•	 Три регионалне конференције на тему помоћи за трговину:
•	 Бројне консултације са регионалним групама у Женеви и у другим 

земљама.

Клијенти су питани, шта успева, а шта не? Одговарали су на питања 
како да ИТЦ побољша своје услуге и шта друге агенције раде на испуња-
вању њихових потреба?

Као резултат, изведене су следеће кључне препоруке (ITC, 2010):
•	 Развој извоза је интегрални део развоја предузећа. Услуге морају 

да се дизајнирају да задовоље потребе међународног пословања на 
свих пет пословних линија, од почетка до краја.

•	 Развој производа. Да би испунили изазове успутних препрека у 
снабдевању са којима се суочавају наши клијенти, услуге морају да 
се ускладе са развојем нових производа, производним иновацијама 
и додатним вредностима.



329

СТР. 317- 333

•	 Мреже за подршку трговини. Предузећа желе кохерентне и коорди-
нисане понуде услуга из националне и регионалне мреже подршке 
трговини.

•	 Изградња капацитета. Потребе тренинга за кретање према раз-
воју знања и изградњи одрживог капацитета.

•	 Мерење је критично за процену утицаја. Неопходно је удруживање 
са партнерима да би се ово постигло.

Кључни принципи поновне поставке пословних линија се ослањају на 
следеће принципе (ITC, 2010):

•	 Усклађивање са стратешким циљевима ИТЦ-а – инжењеринга 
будућих пословних линија, тако да циљеви, задаци и резултати 
пруже мерљиве резултате и исходе, који омогућавају ИТЦ-у да по-
стигне своје циљеве.

•	 Усмеравање на основне конкурентности ИТЦ-а – уверити се да 
нове пословне линије осликавају намеру ИТЦ-а да концентрише 
испоруке тамо где се најбоље може постићи мисија ИТЦ-а.

•	 Интеграција и обим – осигуравање боље интеграције ИТЦ актив-
ности за пружање интегрисаних решења својим клијентима, а не 
само производе и услуге.

•	 Релевантност и утицај – већа оријентисаност према клијентима на 
нивоу твораца политика, ТСИ-а и предузећа.

Слика 1. Пет нових пословних линија.
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Боље усмерена организација. ИТЦ је ранијих година организовао око 17 
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стварањем конкурентских извозника (ITC, 2009). Усмеравање на своје основно 
пословање ће избећи дуплирање посла са другим агенцијама и створиће могућност да 
интервенише тамо где ИТЦ може нешто да уради, са највећим резултатом утицаја на 
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Боље усмерена организација. ИТЦ је ранијих година организовао 
око 17 пословних линија. Његове активности су сада организоване на око 
5 главних конкурентских области (слика 1.): баве се стратегијом извоза, 
политиком трговине, јачањем институција које подржавају трговину, оба-
вештености у трговини и стварањем конкурентских извозника (ITC, 2009). 
Усмеравање на своје основно пословање ће избећи дуплирање посла са 
другим агенцијама и створиће могућност да интервенише тамо где ИТЦ 
може нешто да уради, са највећим резултатом утицаја на извоз робе.

Са производа на решења. За своје клијенте ИТЦ је од суштинске важ-
ности, јер може да им пружи групу интегрисаних и складних производа и 
услуга. Нове пословне линије ће донети нове таленте, вештине и ресурсе 
ИТЦ-а за потребе клијената. 

Релевантни и мерљиви резултати. Показатељи перформанси су раз-
вијени за сваку пословну линију која је у складу са резултатима на основу 
пракси менаџмента, да би се осигурала адекватност својих интервенција и 
да би ИТЦ измерио његов утицај.

Серијска, координирана решења за испуњавање потреба земаља. У 
свим земљама где ИТЦ ради, постоји природна логика серијских актив-
ности за побољшање резултата трговине. Почевши са пословним окру-
жењем, развој националних стратегија за осигурање ефективне расподеле 
ресурса, јачање институција са подршком предузећа и коначно, пома-
гање самим агенцијама, све подлежу мерама обавештености у трговини. 
Секвенцирање омогућава ИТЦ-у да идентификује било коју одређену та-
чку уноса, у зависности од потражње њених корисника и пронађе везе уз-
водно и низводно. Предности овог приступа су препознавање неопходних 
предуслова за ефикасне интервенције тако да постоји веза између актив-
ности и жељеног ефекта.

Свака велика промена доноси предности и изазове. ИТЦ доноси про-
мене после интензивног напора од стране целокупног особља у консулта-
цији са својим партнерима, донаторима и корисницима, што има за циљ да 
донесе опипљиве предности за све своје поверенике (ITC, 2010):

•	 За владе земаља у развоју – мултидисциплинарни приступ који се 
бави развојем трговинског и приватног сектора у контексту плана 
ширег развоја.

•	 За техничке партнере – ангажовање са другим агенцијама за развој 
и активније учешће у дизајну интегрисаних програма за развој на 
регионалном и националном нивоу.
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•	 За донаторе – снажна логистика интервенција, која показује жеље-
не резултате и везе између онога што ИТЦ ради и ефекта развоја 
који је створен у земљама где се ради.

ЗАКЉУЧАК

Рад је посвећен показатељима и факторима пословне компетентности 
за успешнији извоз малих и средњих предузећа према моделу Међународ-
ног трговинског центра. Да би се лакше препознале и стекле конкурентске 
предности, управо је омогућено кроз примену различитих инструмената 
Међународног трговинског центра, јер они помажу и омогућавају, како 
привреди у целости, тако и конкретно малим и средњим предузећима да: 
схвате шта је потребно за предузеће да опстане и победи у глобалној еконо-
мији, предузме процену конкурентности предузећа, пореде и поставе себе 
у однос са најбољим међународним играчима, унапреде извоз и препознају 
приоритетне области за унапређење.

ИТЦ ће наставити да гради углед практичне агенције која може да 
говори пословним језиком и гради своју јединствену улогу „праведног 
брокера“ и односа са СТО и УН, утврђивањем потреба за развој извоза у 
малим и средњим предузећима, потреба националних и институционал-
них партнера и позиционирањем својих услуга, уз уважавање и сарадњу са 
другим међународним агенцијама. 

SUMMARY 
EXPORT- IMPORT IMPROVEMENT PLAN BASED ON 

MEANS OF INTERNATIONAL TRADE CENTER

In order to establish how successful certain products and sectors of the 
economy are in entering the world markets, a corresponding methodology 
developed by the International Trade Centre has been chosen for the analysis. 
The ITC supports the developing economies and the economies in transition 
together with their business sector, in order to implement the full potential for 
successful exporting small and medium-sized enterprises. Based on their services 
for business development of small and medium-sized enterprises, the ITC also 
helps determine which sectors of a certain economy and which particular 
products have the best export performances. The paper will present utility value 
of ITC means with the purpose of identifying problems and finding solutions 
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in order to accomplish greater productivity and advance competitiveness of 
companies and economy. 

Key words: international trade center, national export performance, small 
and medium enterprises, economic growth, competitiveness.
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RESUME

The paper is devoted to business indicators and factors for successful export 
competence of small and medium enterprises by the model of the International 
Trade Centre (ITC), which supports the economy in developing and transition 
countries, as well as its business sector in realizing the full potential for developing 
exports and improving import. 
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In order to determine which specific products and specific sectors of the 
economy are successful penetration of global markets, the analysis was chosen 
the appropriate methodology developed by the International Trade Centre. 
The most suitable is because his comprehensive analysis of contributions in the 
assessment of all relevant aspects related to the structure of competitive states. 
Also, on the basis of its development services to small and medium enterprises 
helps in determining which sectors of the economy and certain specific products 
which have the best export performance. 

ITC goals are to: facilitate the integration of developed countries and 
countries in transition into the multilateral trading system, to support national 
efforts to design and implement a strategy for trade development, strengthen 
core services and services to support trade, improve the efficiency of exports in 
sectors are of critical importance, and adopt the basic principles for achieving 
international competitiveness, especially in the context of SMEs. Its activities 
are now organized around five major competitive areas, dealing with export 
strategies, trade policies, strengthening institutions that support trade, 
informations about the trade and creation of competitive exporters.

Development services to small and medium enterprises by the model of the 
International Trade Centre helps to enable small and medium enterprises to: 
understand what it takes for a company to survive and win in the global economy, 
undertake an evaluation of the competitiveness of enterprises, compared and 
put yourself in a relationship with the international best players, to improve 
understanding of the export process, assess their readiness to undertake export 
and identify priority areas for improvement.

Овај рад је примљен 06.09.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. године.
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SCIENCE CITIES AND KNOwLEDGE PARKS AFTER 
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ABSTRACT: Nowadays the governments of global knowledge 
economies are investing to strengthen innovation, science and 
technological development. Their aim is to help position cities and 
city regions to be competitive in the context of the current global 
economic change. National policies create a framework for inno-
vation but the place of much innovation is at the regional and local 
level. Experience in the exploitation of technological innovation 
to support regional and local economic development has grown 
significantly, and good practice relating to this process is much 
better understood. Innovation and collaboration are the keys. Iso-
lationism through protectionism around domestic markets serves 
no one in the long term. The promotion and exploitation of in-
novation depends on research funded by both government and 
industry, as well as user-driven research. It also depends on high 
volumes of knowledge transfer and relationships between lot of in-
ternational institutions collaborating formally on research in gen-
eral or on specific scientific challenges.

Keywords: city regions, science park, innovation...
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INTRODUCTION

Strong connections between knowledge producing activities (e.g. universi-
ties, government research laboratories and business research and development 
centres), and knowledge users, innovating businesses which embed local knowl-
edge within exported products (Figure 1). Tödtling and Tripl (2005) distinguish 
between three types of problem region, each manifesting problems reflecting 
different underlying problems. They distinguish:

a) small, remote, specialised regions, which suffer from a lack of critical 
mass, 

b) locked-in old industrial regions, which lack animateurs for change, and 

c) fragmented metropolitan areas, unable to mobilise effectively to attract 
outside investment.

Such places all face a range of barriers to building local networks which 
exploits the knowledge spillover of external investments. A number of such 
barriers can be listed, including a lack of local institutional capacity, to a lack of 
critical mass or substantive outcome, the lack of entrepreneurial resources, and a 
mismatch between the science base and the knowledge users. In such situations 
it makes sense to consider which actors have a capacity to address the specific 
gaps within the regional innovation systems. (Bathelt et al. 2005) note that large 
firms often perform that role, because they have both types of activity – research 
and exploitation – within their institutional boundary, and their competitive 
strategies are often based on valorising knowledge through innovation. 
Universities should be very important actors within knowledge societies, as 
their purposes are intimately related to knowledge, learning and innovating. 
Universities create new knowledge, challenge existing knowledge, diffuse and 
circulate that knowledge, exchange it with other academics, transferring it to 
businesses and teaching it to students.
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Figure 1: The regional innovation system as a local circulation between globally-
connected regional innovators

Source: Benneworth – Hospers (2007)

The absence of local absorptive capacity raises the question of whether 
universities can create forward and backward linkages so that regions can benefit 
collectively from knowledge spillover arising from the knowledge circulating 
around universities. It is acknowledged that universities function in a very 
different knowledge creation environment to the earlier Fordist period, where 
universities provided basic science then commercialised by large vertically 
integrated businesses. Figure 2 shows a situation where local governance 
networks are configured to encourage partners to co-operate strongly with 
the university, which extends the knowledge economy benefits beyond the 
immediate environments of the university. This figure implies that smart 
governance relationships create “win/ win” situations, shared investments in 
common facilities creating both “urban renaissance” and “scientific excellence”.

Universities are focused on as development actors in urban places, how 
the ways they rebuild and reinvent themselves institutionally and physically 
changes their contribution to their host cities, and whether this helps to redefine 
the position of these peripheral cities in their wider urban hierarchies. We are 
interested in exploring this through the interaction between universities and 
their governance networks. Figure 2 suggests an ideal type local governance 
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arrangement which could add value to the regional knowledge economy, with 
universities and other local actors working together effectively to create a 
knowledge laboratory, where the host cities have more high quality knowledge-
intensive investments that supports the regional knowledge economy. This also 
represents a so called de facto elevation of the host city within functional urban 
hierarchies.

Figure 2: The role of the university and local governance actors in building an 
extended competitive regional innovation system in a less successful region

Source: Benneworth – Hospers (2007)

Robert Huggins Associates produces a European Competitiveness 
Index which ranks cities and regions (Robert Huggins Associates 2005). The 
combination of a high standard of living with productivity as a measure of 
true competitiveness is important. For while high productivity is a necessary 
condition for competitiveness, it is not of itself sufficient: after all, productivity 
can be increased by labour shedding, by capacity rationalisation, and by holding 
wage costs down. This is a ‘low-road’ route to competitiveness, and in the long-
run is not a sustainable strategy. Only a ‘high-road’ route to competitiveness, 
based on high productivity achieved through constant innovation in products 
and processes, investment, and a high-skilled labour force, is consistent with 
high wages and a high standard of living. Martin (2005) mentions a common 
way of discussing regional (or urban) competitiveness has been to rank regions 
(or cities) according to this or that economic indicator, including regional 
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rankings by standard of living (per capita gross domestic product), and regional 
productivity (output per worker). 

EVOLUTIONARY AND ENDOGENOUS GROwTH THEORY

Simmie and Carpenter (2008) argue that regions and cities that do not adapt 
to the requirements of post industrial knowledge-based economies suffer from 
absolute disadvantages. It is argued here that this is theoretically inadequate and 
it is shown that, over several decades, this tendency is not supported by available 
empirical evidence for United Kingdom urban and regional economies. This leads 
to the argument that it is necessary to look elsewhere for theoretical explanations 
of the observed divergence in post-industrial knowledge-based economies. 
For us, dynamic evolutionary economic theory combined with endogenous 
growth theory offer much better prospects for explaining economic change in 
such economies. Turning first to evolutionary theory, it offers an explanation 
of economic change in general that can be extended to understanding spatial 
economies in fundamentally different ways from neo-classical theory. Urban 
and regional economic development is not some unhistorical phenomenon, but 
an historical process rooted in the conditions and contexts of particular times 
and places. Furthermore, those conditions, especially institutional, social and 
technological conditions, are not exogenous, as assumed by orthodox neo-
classical economic theory, but are endogenous to, and part of the process of, 
economic evolution itself. 

We know from economic history that technological and economic change 
also have a distinct episodic character, in which, periodically, major waves of 
development or shocks occur that have a particularly formative impact. The 
most recent of these, dating from around the 1960s, is the change to a post-
industrial or information economy in which services are the dominant sectors 
and knowledge and information are the key factors of production. How spatial 
economies are adapting to this major paradigm shift accounts in large part for 
how urban and regional economies rise and fall in terms of relative economic 
performance, why some may experience a new phase of growth and prosperity, 
while others lose ground, and still others manage to enjoy successive waves of 
good fortune (Simmie et al. 2006). The relationships between these theoretical 
propositions are shown diagrammatically in Figure 2.

One of the most significant elements of an evolutionary approach to 
understanding urban and regional economic development identified here is the 
capacity of spatial economies to adapt and innovate. These are essential dynamic 
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processes in the ability of open economies to succeed in the context of powerful 
external sources of change. Economies that remain locked-in to old economic, 
technological and institutional forms in the face of such external change are 
likely to decline, sometimes with catastrophic consequences. In contrast, spatial 
economies where there is adaptive capacity to develop new forms of economic, 
technological and institutional arrangements in the face of key external sources 
of change in post-industrial economies, are most likely to lead to economic 
growth in knowledge-based information economies.

Two main types would seem to be of most possible relevance to explaining 
the adaptive and innovative capacity of regions and cities: those intentional 
human capital models that stress the importance of education, learning by doing 
and spillover of knowledge; and Schumpeterian innovation models of purposive 
profit-seeking research and development (R&D) by firms. The first group 
of models portray technological progress as the result of intentional research 
and education, and introduce human capital into the production function. In 
these versions, investment in human capital generates spillover effects that 
increase the productivity of both physical capital and the wider labour force. In 
Schumpeterian endogenous growth theory, it is assumed that it is the prospect 
of temporary monopoly profits that stimulates firms into undertaking research 
and innovation. These innovations subsequently become the intermediate 
inputs to other firms, so that the rate of innovation determines the overall rate 
of growth (Simmie et al. 2006). These models suggest that adaptive capacity 
and productivity of a region or city will depend in large part on the educational 
quality of its workforce, on the incentives for its firms to undertake research 
and development as well as to innovate, and the degree to which technological 
knowledge diffuses through the production and service structure of the city (see 
Figure 3).
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Figure 2: Dynamic regional and urban economic development as an evolu-
tionary process

Source: Simmie et al. 2006

Technological spillover is known to be spatially localized, so that a city or 
region that is able to establish a leading position (‘first-mover advantage’) with 
respect to particular technologies and innovative products is likely to be able to 
establish and maintain a competitive advantage in these activities, with highly 
positive benefits for local productivity, wages and employment (Simmie et al. 
2006). Endogenous growth theory thus directs attention to the factors that make 
for a highly educated workforce and an innovative business culture, such as high 
quality educational institutions (especially universities), workforce training 
establishments, active business associations and clubs, technology transfers 
centres, dense business networks, efficient and modern infrastructures, a 
vibrant venture capital market, and public policies that support innovation 
and technology (Simmie et al., 2006). For example, Acs et al. (2005) also use 
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endogenous growth theory to develop their knowledge spillover theory of 
entrepreneurship.

Figure 3: An endogenous growth view of regional and urban competitiveness

Source: Simmie et al. 2006

They argue that knowledge created endogenously via research and devel-
opment results in knowledge spillovers that give rise to new business oppor-
tunities, which can be identified and exploited by entrepreneurs. Endogenous 
growth theory also suggests that regions/cities that start with the most of the as-
sets outlined above are most likely to accumulate more of them over time. Sim-
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mie and Carpenter (2008) following this line of reasoning, endogenous growth 
theory also suggests that cities (or regions) that have ‘first mover advantage’ in 
terms of innovation and technology are likely to attract educated labour and 
capital from elsewhere, thereby producing a cumulative, self-reinforcing process 
of research and development leadership.

UNIVERSITIES AND KNOwLEDGE-BASED VENTURING IN 
UNITED KINGDOM

In November 2004, Newcastle was designated one of three (later six) 
science cities in which the university was to be central to economic and physical 
regeneration based on high-technology productivity growth. By 2006, Newcastle 
University therefore appeared to be a central actor in terms of the governance 
networks attempting to build a new knowledge economy in the Tyne & Wear 
city-region and beyond, to the North East of England. Within London, the 
higher education sector is a significant area of economic activity, with a research 
income far greater than any other region in the United Kingdom, and a research 
expenditure level per capita that is more than twice the United Kingdom average. 
Overall, higher education institutions of London employ about 58,000 academic 
and supporting staff and spend a total of £3.1 billion per year (LDA 2004). This 
significance has been recognised by the regional policymakers of London, which 
aim to promote London’s universities and higher education institutions as one of 
its key global strengths. However, it remains imperative that to capitalise on the 
growth of the global knowledge economy, policymakers of London ensure that 
knowledge-base of the region is fully developed and exploited. 

In order to assess regional involvement of higher education institutions in 
both venture capital and seed investment provision, it is possible to draw on data 
collected by the annual United Kingdom higher education-business interaction 
survey (HEBI 2004), which is undertaken for a range of government depart-
ments and the higher education funding councils of United Kingdom. Only 41% 
of higher education institutions in London make any provision for seed invest-
ment and only 28% for more general venture capital provision – significantly 
below the United Kingdom all institution average. Does this lack of engagement 
and access to seed investment and venture capital appear to have any association 
with the extent of knowledge-based venturing activities undertaken by higher 
education institutions of London?

It is clear that the extent and scale of knowledge-based venturing activities 
across all of London’s higher education institutions is in most instances medio-
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cre and below par when compared with the majority of other United Kingdom 
regions. This suggests that there is a gap between the creativity and knowledge 
generated by higher education sector of London and the translation this creativ-
ity and knowledge into commercial ventures. To further understand why Lon-
don generally underperforms a United Kingdom-wide baseline it is necessary to 
disaggregate overall regional activity to a more specific institutional level. 

The University Challenge Fund has recently been incorporated within a 
wider Higher Education Innovation Fund (HEIF) - £185 million allocated in 2004 
- aimed at supporting knowledge transfer from universities through a number of 
channels and to a range of communities. The amount funding received by high-
er education institutions of London is broadly in line with their representation 
among the total number of United Kingdom higher education institutions.Less 
than two-thirds (63%) of the middle-ranked higher education institutions and 
only 33% of the bottom-ranked higher education institutions had accessed two 
or more funds. Private sector seed or venture sector capital is the main source of 
finance for only 8% of higher education institutions in London and a secondary 
source for 36%. Almost two thirds (64%) of responding higher education institu-
tions stated they had no experience of private sector involvement in gaining seed 
financing for their knowledge commercialisation activities. 

CONCLUSIONS

There has been an increasing focus on the strategic role of universities 
in stimulating innovation and economic growth, primarily though the 
transfer of technology. The relative importance, and specific role, of academic 
entrepreneurship in society has long focused upon productivity in terms of the 
commercialisation of research. Public policy is an instrument used in different 
countries to stimulate start-up companies, including attempts to influence 
national institutions, university structures and the incentives for individual 
researchers. The preoccupation with improving innovation and business 
performance tends to ignore that knowledge exchange involves partners from 
the public and third – including not for profit – sectors as well as private sector 
businesses. According to Simmie et al (2006) technological spillovers are known 
to be spatially localized. So that a city or region that is able to establish a leading 
position with respect to particular technologies and innovative products is likely 
to be able to establish and maintain a competitive advantage in these activities, 
with highly positive benefits for local productivity, wages and employment. 
Endogenous growth theory thus directs attention to the factors that make for 
a highly educated workforce and an innovative business culture, such as high 
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quality educational institutions (especially universities), workforce training 
establishments, active business associations and clubs, technology transfers 
centres, dense business networks, efficient and modern infrastructures, a 
vibrant venture capital market, and public policies that support innovation and 
technology.
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РЕЗИМЕ

Данас, владе развијених земаља, а поготово оних економски најснаж-
нијих, које између осталог, доминирају у области знања, улажу значајне на-
поре у јачање иновативности, науке и технолошког развоја. Националним 
политикама креирају се оквири за подстицање иновација, као и стварање 
амбијента за развој науке и нових техничко-технолошких достигнућа. 

Ниво на коме се много више поклања пажња овим питањима је свакако 
регионални, односно, локални ниво. На овом нивоу циљ је да се потпо-
могне позиција градова и градских региона да буду што конкурентнији у 
контексту актуелних глобалних економских промена. Имајући ово у виду, 
град или регион који је у стању да успостави водећу позицију у односу на 
одређене технологије и иновативне производе и услуге вероватно ће бити 
у стању да успостави и одржи конкурентску предност у овим активност-
има, са веома позитивним користима за локалну продуктивност, висину 
зараде и запосленост становништва на том простору.

Акценат се ставља на иновације и разне видове сарадње, јер изола-
ционизам као и протекционистичке мере у оквирима домаћих тржишта 
не служе никоме, нарочито посматрајући дужи рок. Промоција и експло-
атација иновација зависи од истраживања финансираних од стране реги-
оналних и локалних органа власти, али и привреде, као и упутстава које у 
великим количинама долазе кроз трансфера знања и веза између многих 
међународних институција које сарађују формално или неформално на 
бројним пројектима и истраживањима. 

Све ово довело је до повећаног фокуса на стратешкој улози Универзи-
тета у стимулисању иновација и економског раста, пре свега, кроз транс-
фер знања и технологије. Али, и кроз комерцијализацију истраживања. 
оспособљавање радне снаге, подизања пословних активности на виши 
ниво, формирање пословних удружења и клубова, технолошких центара 
и паркова и стварању ефикасне и модерне инфраструктуре.

Овај рад је примљен 22.08.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. године.
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БИХЕВИОРАЛНИ МОДЕЛ РАЦИОНАЛНОГ 
ИЗБОРА – РЕДЕФИНИСАЊЕ ЕКОНОМСКЕ 
РАЦИОНАЛНОСТИ

САЖЕТАК: У раду се разматра улога и плодотворност 
теорије рационалног избора при објашњењу понашања 
и процеса доношења одлука (у економији). Предочене су 
основне компоненте модела рационалног избора, као и 
примери који илуструју и објашњавају разлоге одступања од 
принципа максималне очекиване користи.

Кључне речи: рационални избор, максимизација користи, 
„оквир“ одлучивања, концепт оптимизације, принцип 
транзитивности, ризик; неизвесност...

УВОД

Теорија рационалног избора представља оквир за разумевање и фор-
мално моделовање економског и социјалног понашања. Представља ос-
новну теоријску парадигму у области микроекономије, унутар које се на 
рационалност гледа као на основну претпоставку која управља процесом 
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доношења одлука. Са друге стране, претпоставке наведене теорије су чес-
то описане као стране социолошком теоретисању, уз наглашавање да пре-
тпоставка о рационалном актеру представља повреду „дисциплинарног 
табуа“ (Baron и др., 1994:55). Отпор према овом приступу је заиста уочљив 
и великим делом долази од погрешног разумевања саме теорије рационал-
ног избора (Petersen, 1994:84). Са друге стране поједини теоретичари (Ultee, 
1996:35) истичу да тип теоретисања који представља теорија рационалног 
избора има дугу традицију (Homans, 1961; Blau 1964; Emerson 1972a; 1972b, 
наведено према Ritzer и др., 2004:21, Granovetter, 1973:50, и Burt, 2005:62) 
и богато социолошко наслеђе на које се ослања (Weber, наведено према 
Hedstrom and Swedberg, 1996:79, Меrthon, 1936:64, и Poper, наведено према 
Hedstrom and Swedberg, 1996:74, Coleman, 1988: 45).

Теорија рационалног избора је 80-их година XX века постала јед-
на од „врућих“ теорија у савременој социологији ангажманом Џејмса 
Колмана на пројекту постављања друштвене теорије на основу пос-
тулата рационалног избора.3 

Почевши од две велике традиције у истраживањима друштвене науке, 
методолошког индивидуализма, у којем се макро ниво посматра на основи 
себичних, оптимизујућих индивидуа и методолошког холизма, где се де-
ловање индивидуа дешава у складу са друштвеним нормама, правилима 
и обавезама, Колман је сматрао да је дошло време да се развије теоријска 
оријентација која би се удаљила од прве и прилагодила делу друге тради-
ције (Coleman, 1988:95). Према Колману, контекст доношења одлука „хомо 
ецономицус-а“ мора бити прерађен, не искључиво ради бољег оцењивања 
његове индивидуалне акције/деловања и еволуције економске организа-
ције, већ и да би се обогатила разумљивост друштвених организација. 
Овако прерађена теорија рационалног избора би по Колмановом веровању 
имала повратно дејство на социо-културну средину и тиме помогла њено 
објашњење, уместо да остави дату средину да функционише као независна 
варијабла (Favereau, 2005:105). У Основама социјалне теорије, Колман твр-
ди да социолошка теорија треба да се фокусира на друштвени систем, али 
да такви макро феномени морају бити објашњени факторима који су им 
интерни, односно индивидуама (Ritzer и др., 2004:427-428). Фаворизовао 
је овај ниво анализе из више разлога, укључујући чињеницу да су подаци 

3 Колман је 1989. године основао часопис Рационалност и друштво, да би након тога 
1990. године објавио изузетно утицајну књигу Основе социјалне теорије (Cole-
man, 1990), која почива на рационалној перспективи. Коначно, Колман 1992. године 
постаје председник америчког социолошког удружења, што је искористио за пробој, 
актуализовање и популаризовање теорије рационалног избора.
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обично прикупљени на индивидуалном нивоу и затим скупљени и саста-
вљени да би чинили системски ниво, као и да се на овом нивоу обично 
врше „интервенције“ да би се произвеле друштвене промене.

С обзиром на назначену тенденцију, Колман спознаје да је методолош-
ки индивидуалиста, иако види своју позицију као „специјалну варијанту“ 
те оријентације (Ritzer и др., 2004:428). Узимајући у обзир његову усмере-
ност ка индивидуалној рационалној акцији следи да је Колманов фокус на 
микро-макро вези4, односно објашњењу како комбинација индивидуал-
них акција/деловања производи понашање друштвеног система. Колман 
је такође заинтересован за макро-микро везу, односно за питање како сис-
тем ограничава оријентације актера, као и за објашњење низа феномена на 
макро нивоу.5 

Резимирајући његов рад на пољу рационалног избора може се конста-
товати да се његова основна позиција огледа у ставу да теоретичари морају 
да задрже концепције актера као константе и да од тих „микро-констан-
ти“ стварају различите слике феномена на макро нивоу. На овај начин се 
разлике у макро феноменима могу пратити путем различитих структура 
односа на макро нивоу, а не путем варијација на микро нивоу.

4 Кључни корак у кретању од микро ка макро нивоу је одобрење и признање ауторитета 
и права које једна индивидуа има спрам друге. Ова акција води субординацији једног 
од актера. Што је још важније, она ствара најосновнији макро феномен –- делујућу 
јединицу сачињену од две индивидуе, пре него два самостална актера. Резултирајућа 
структура фукционише независно од актера. Уместо да максимизује своје сопствене 
интересе, у овом случају актер тежи да реализује интересе другог актера или независне 
колективне јединице. Не само да је ово другачија друштвена реалност, него је то она 
„која има посебне особине и ствара специфичне проблеме“ (Coleman, 1990., стр. 1:45).

5 Један од примера Колмановог бављења макро феноменима је случај колективног 
понашања. Разлог за овакав његов интерес лежи у Колмановој тврдњи да је управо 
овај феномен често схватан као онај нестабилног карактера и као такав тежак 
за анализу из перспективе рационалног избора. Оно што учествује у кретању 
рационалног актера ка „дивљем и турбулентном системском функционисању 
званом колективно понашање је једноставан (и рационалан) трансфер контроле над 
акцијом једног актера ка другом....која се ствара унилатерално/једнострано, не као 
део размене“ (Kолман, наведено према Ritzer и др., 2004:431). Обично, индивидуална 
максимизација користи укључује „балансирање“ контроле између више актера, што 
производи равнотежу унутар друштва. Међутим, у случају колективног понашања, 
пошто постоји унилатералан трансфер контроле, индивидуална максимизација не 
води нужно равнотежи система. Уместо тога се код колективног понашања јавља 
карактеристика дисбаланса. 
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ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ МОДЕЛА РАЦИОНАЛНОГ ИЗБОРА

Теорија рационалног избора представља тип теоретисања који је екс-
плицитно аналитички. Теоријска анализа полази од конструисања ана-
литичког модела ситуације која се анализира, односно „идеалног типа“. 
Овај теоријски модел је конструисан на такав начин да укључује само оне 
елементе за које се верује да су неопходни за одређени проблем. Циљ тео-
ријске анализе је овај модел, а не реалност коју модел покушава да објасни 
(Hedstrom и др., 1996:29). До мере у којој је теоријски модел конструисан 
на начин да инкорпорира у себе неопходне елементе конкретне ситуације, 
резултати теоријске анализе ће такође „рефлектовати“ реалну ситуацију 
коју модел намерава да објасни. 

Теорија рационалног избора је у самој својој основи, једноставна ак-
циона теорија која се сматра корисном, јер нам омогућава да разумемо како 
аспекти друштвене ситуације могу да утичу на изборе и деловања индиви-
дуа. Као нормативна теорија, она нам говори шта треба да учинимо како 
бисмо постигли сопствене циљеве у највећој могућој мери. Битно је истаћи 
да теорија не говори о томе које конкретно циљеве треба да имамо (наве-
дено је барем тачно за стандардну верзију теорије рационалног избора). За 
разлику од моралних теорија, теорија рационалног избора нуди условне 
императиве који се односе на средства, пре него на циљеве (Elster, 1986:1).

На најосновнијем нивоу, теорија рационалог избора се карактерише 
претпоставком да ће актер, у ситуацији одлучивања начина деловања међу 
онима који су му доступни у „скупу прилика“ (алтернатива), увек изабра-
ти деловање која најбоље задовољава његове сопствене интересе. Из тог 
разлога се актери виде као они који делују на сврховити начин, који посе-
дују преференце и вредности и који делују са намером постизања циљева 
који су у складу са њиховом хијерархијом преференција (Friedman и др., 
1988:202).6  

Новији погледи теоретичара рационалог избора истичу у први план 
улогу информација. Ако информације нису „савршене“, као што је то слу-
чај у већини свакодневних ситуација, актер ће деловати на основу њених/
његових веровања о могућим приликама/околностима за деловање и њи-

6 Опште узето, теорија рационалног избора не разматра које су то преференце и 
које је њихово порекло. Међутим, у било којој специфичнијој теорији рационалног 
избора актерове преференце (подразумеване тежњом постизања циља) морају бити 
унапред спецификоване. Без наведеног, објашњења рационалног избора су подложна 
таутологији (Friedman и др., 1988:202). 
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ховим последицама. Не само да деловање мора бити оптимално, узимајући 
у обзир веровања актера у вези могућих праваца деловања и њихових по-
следица, већ и сама веровања такође морају бити оптимална (или барем 
разумна), узимајући у обзир доступне информације којима се у тренутној 
ситуацији располаже (Hedstrom и др., 1996:128). Коначно, количина при-
купљених информација мора бити разумна, узимајући у обзир интересе 
актера и његова веровања. Бесконачно сакупљање неважних информација 
или систематско игнорисање релевантних информација су према већини 
извора очигледан знак ирационалног понашања.

Индивидуалне акције/деловања нису продукт чистих намера. Оне су 
такође субјект ограничења која произилазе из барем два независна изво-
ра (Friedman и др., 1988:202). Први скуп ограничења потиче из оскудице 
ресурса. Различито поседовање и приступ ресурсима чини да неке инди-
видуе могу лакше да остваре своје циљеве, друге много теже. У вези са ос-
кудицом ресурса треба истаћи и трошкове прилика/алтернатива, односно 
оне трошкове који су повезани са извођењем наредног најатрактивнијег 
правца деловања, који ће знатно варирати за различите актере. Тако акте-
ри неће увек изабрати деловање које на најбољи могући начин задовољава 
њихов циљ. 

Друштвене институције могу бити други извор ограничења. Ограни-
чавањем скупа деловања доступних индивидуама, путем норми закона, 
правила, друштвене институције систематски утичу на друштвене исходе. 
Тако се може рећи да варијације у исходима логички произилазе из варија-
ција у преференцама, трошковима прилика/алтернатива и/или институ-
ционалним ограничењима (Friedman и др., 1988:202-203).

Неке анализе рационалног избора не полазе од индивидуе као јединице 
анализе, већ користе фирме или државе као корпоративне актере, односно 
колективитете. На тај начин оне теоријски третирају фирму или државу 
као индивидуу, док у исто време уважавају да у стварности фирме и држа-
ве заиста не делују. Начин на који су теоретичари рационалног избора 
уклопили назначене колективитете и њихове акције/деловања са теоријом 
рационалног избора као оном која полази од индивидуалистичке перспек-
тиве јесте став ових теоретичара који се огледа у тврдњи да се све акције 
колективитета могу свести на изјаве о акцијама појединаца. Међутим, 
проблем са којим се ове теорије суочавају је показивање како уопште до-
лази до формирања оваквих колективитета, односно проблем објашњења 
агрегационог механизма путем кога се одвојене индивидуалне акције ком-
бинују и производе друштвени исход. Разлог потешкоће формулисања 
назначеног механизма лежи у чињеници да када актери имају хетерогене 
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редоследе преференци, може се десити да се ни један одређени колективни 
исход не може предвидети. Јозеф Стиглиц међутим даје објашњење овој 
проблематици поређењем индивидуалног и друштвеног избора, и сматра 
да их је могуће упоредити само у случајевима Парето побољшања7.

Могуће је показати да би се рационалан појединац придружио 
организацијама које му доносе корист која надјачава цену чланства и 
укључивања, али зашто би се појединци прикључили или подржали 
организације које нуде користи које ће они стећи чак иако се не прикључе 
организацији? Нпр. зашто би се неко придружио синдикату, уколико ће у 
сваком случају примити било коју преговорену повишицу плате? Зашто ће 
се придружити професионалном удружењу које ради у име свих чланова 
те професије, без обзира на то да ли су чланови те организације? Наведено 
је у науци познато као проблем „слепог путника“ (Scott, 2000:11). Рационал-
ни актери немају појединачну иницијативу да подрже колективну акцију. 
Они ће проценити да је цена чланства висока и да немају никакав значајан 
утицај на моћ преговарања организације, па ће закључити да немају ишта 
да добију од чланства. Нпр. сваки потенцијални члан синдиката просудиће 
да сама величина организације утиче на њену преговарачку моћ, односно 
да један додатни члан неће направити икакву разлику. 

Наведено води ка парадоксу – ако сваки потенцијални члан изврши 
исту процену, као што теорија рационалног избора то од њих очекује, 
онда се нико не би придружио синдикату. Јозеф Стиглиц с друге стране, 
поређењем између појединаца тврди да је у неким ситуацијама количи-
на новца коју је појединац спреман да плати за неку ствар може да се ис-
користи као мера корисности тог предмета и да је благостање могуће по-
редити једино ван научних основа, у случајевима када промена политике 
представља Парето-побољшање8. Синдикат би имао малу или никакву 
преговарачку моћ и тако нико не би примио преговорено повећање пла-
те или побољшане услове за рад. Чињеница да се људи ипак прикључују 
организацијама и постају активни мора да значи да нешто недостаје 
једноставном моделу рационалне акције. Олсон (Оlson, наведено према 
Scott, 2000:13) је изложио да је колективна акција одржана кроз оно што 
он назива „селективне иницијативе“. Нпр. синдикати ће можда привући 

7 Према Парето побољшању или Парето принципу, друштвено бласгостање се постиже 
тако  што се „опредељујемо за алокације које бар неким појединцима омогућавају да 
буду на добитку, а да нико не буде на губитку“ (Stiglitz E. J., Економија јавног сектора, 
друго издање, Економски факултет, Београд, 2008:99)

8 Stiglitz E. J., Економија јавног сектора, друго издање, Економски факултет, Београд, 
2008. стр. 104.
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чланове, ако могу да осигурају да ће само њихови чланови имати користи 
од оног за шта је синдикат у стању да преговара. Селективне иницијативе 
мењају награде и цене на начин да подршку заједничке акције учине про-
фитабилном. Чланство у синдикату је рационалан избор за појединце, ако 
„затворена производња“ може бити примењена, ако су повишице огра-
ничене само на чланове синдиката или ако синдикати могу понудити на-
предно осигурање или правно саветовање његовим члановима. Поједини 
теоретичари (Hindess, наведено према Scott, 2000:13.) су генерализовали 
ову ставку тврдећи да су удружења формирана уколико је за њих могуће да 
монополизују ресурсе и да искључе оне који нису чланови. Основни про-
блем ипак остаје. Организације и удружења које се не понашају на овај на-
чин ипак успевају да привуку чланове и често буду успешни, што потврђује 
њихову корисност за различите појединце.

КОНЦЕПТ ОПТИМИЗАЦИЈЕ И ДЕЛОВАЊЕ У СКЛАДУ СА 
ПРЕФЕРЕНЦИЈАМА

Модели и претпоставке класичне економске мисли су дуго времена 
служиле као „узор“ друштвеним наукама, из разлога строгих, формалних 
модела предвидиве друштвене акције у овој науци. Овакав став према 
економској науци и подређен положај друштвених наука, нарочито соци-
ологије, најјасније се исказује тврдњом да „економија говори о томе како 
људи праве изборе, док социологија говори о томе како су људи без избо-
ра“ (Duesenberru, наведено према Machu и др., 1995:73). Основна претпо-
ставка класичне микроекономије јесте да индивидуе теже максимизацији 
дохотка, односно, шире, ресурса. На тај начин је економска теорија посту-
лирала „економског човека“ као онога који је у складу са тим што је „еко-
номски“ уједно и „рационалан“ (Simon, 1955: 99).9 

Микроекономска теорија објашњава размену добара, првенствено ре-
сурса као процес оптимизације који је вођен калкулацијама очекиване 
крајње корисности (Machu и др., 1995:74). Под одређеним општим усло-
вима показано је да се актерови избори или доношења одлука могу пред-
ставити на начин као да представљају покушај оптимизације математичке 
функције, без обзира на то који избори су у питању (Lowett, 2006:240). 

9 Међутим, Сајмон (Simon, 1955:99-100) је сматрао да глобална рационалност 
економског човека треба бити замењена врстом рационалног понашања која је 
компатибилна са приступом информацијама и „прерађујућим“ капацитетима који су 
заиста поседовани од стране организама, укључујући и човека, у одређеној средини 
где такви организми егзистирају.
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Претпоставка утилитарности налаже да често можемо очекивати да 
ће избори и доношења одлука од стране изолованог актера који делује са 
намером постизања одређеног циља бити у складу са овим условом. Када 
је ово случај, следи да сваком изолованом актеру који делује са одређеним 
циљем можемо приписати „утилитарну функцију“, која пружа конциз-
ни математички резиме било ког очекиваног актеровог избора (Lоwеtt, 
2006:241). 

Функција рационалности је у блиској вези са претпоставком утили-
тарности.10 Грубо говорећи, она налаже да можемо очекивати да ће изоло-
вани актер који делује са циљем тежити да оптимизује функцију утили-
тарности, у ситуацији било каквих ограничења (Simon, 1959:257). Пошто је 
функција утилитарности само математичка представа онога што очекује-
мо да изоловани актер који делује са циљем уради, ове две претпоставке су 
у неком смислу две стране истог новчића, где друга потпада под претходну 
претпоставку. Међутим, када одлука актера зависи делом и од тога шта 
ће други урадити, ствари се компликују и ове две претпоставке захтевају 
раздвајање.11

Оптимизација се може описати и као она која укључује ситуацију 
постојања појединачних акција и друштвених акција које су оптимално 
изабране (тј. оне су најбоље остварљиве) узимајући у обзир „транзитивна“ 
опредељења (средства, тј. веровања и преференце) појединаца код прили-
ка/алтернатива са којима се сусрећу (Abell, 2003:263-264).

„Транзитивност“ опредељења захтева детаљније разматрање. 
Најформалнији „третман“ теорије рационалног избора претпоставља 
да, ако А има предност над Б и Б има предност над Ц, онда А има пред-
ност над Ц. Ово делује доста разумно, можемо рећи да скоро прати саму 
идеју преференци. Ипак, експериментални докази указују на то да људи 

10 Претпоставка утилитарности и претпоставка рационалности су често мешане са 
нечим сасвим различитим, оним што су филозофи назвали доктрином „психолошког 
егоизма“ (Lоwеtt, 2006:241-242).

11 На пример, у условима тржишне компетиције, свака фирма тежи да максимизује 
профит, односно своју утилитарну функцију. Међутим питање која стратегија, 
када су у питању цене, ће заиста максимизовати профит фирме зависи делом и од 
стратегија цена усвојене од стране других фирми. Тако није очигледно, на основу 
саме утилитарне функције, шта ће бити рационална стратегија цена за сваку фирму. 
Стандардно излагање усвојено у таквим стратегијским ситуацијама је омогућено 
такозваним „Неш еквилибријум концептом решења“. Овај концепт је названа по Џону 
Нешу (1951) који је у свом легендарном раду демонстрирао да је под веома општим 
скупом услова, постојање бар једне такве тачке еквилибријума загарантовано (Lоwеtt, 
2006:241).



355

СТР.  349 - 359

не одржавају увек транзитивност (Twersk и др., 1990:57). Људи некада нису 
у стању да упореде опције или, ако могу, да направе избор међу њима (из 
разлога слабе доследности или индиферентности). Иако проблеми попут 
овог, који представљају честе социолошке појаве, стварају потешкоће за 
теорију рационалног избора, већина аутора сматра да они нису непремо-
стиви и да не треба да доведу до деморалисања у примену модела рацио-
налног избора.

Утилитарни модел „средство-циљ“ није једини модел рационалног по-
нашања који се користи у овој теорији. Други, често виђен као мање важан 
модел предочава рационално понашање кроз избор објекта (или особе) који 
задовољава одређени уговорени формални критеријум (Harsanui, 1986:85). 
Тиме би било погрешно подводити понашање усмерено ка задовољавању 
одређеног критеријума под „средство-циљ“ модел рационалности. „При-
родније“ је урадити супротно и тврдити да је потрага за средствима за ост-
варење циља посебан случај потраге за објектом који задовољава одређени 
критеријум, односно критеријум узрочне ефективности при постизању 
датог циља. Ово имплицира да је „средство-циљ“ концепт рационалног 
понашања превише узак, јер не успева да укључи понашања оријентисања 
ка задовољавању критеријума. Још важнија ограниченост овог концепта 
лежи у чињеници да он ограничава рационално понашање на избор међу 
алтернативним средствима остварења циља, а не успева да укључи рацио-
нални избор међу алтернативне исходе циљева и тиме не успева да објасни 
зашто особа може променити циљ за неки други.

Да би превазишли наведене ограничености концепта рационалности, 
економисти XIX и раног XX века су увели шири концепт рационалности 
који дефинише рационално понашање као избор међу алтернативним 
циљевима, на основу датог скупа преференција и датог скупа ограничења 
(Harsanui, 1986:86). Ако је изабран конкретан циљ, онда се наравно мора 
одустати од многих алтернативних циљва. Управо одустајање од ових ал-
тернативних циљева представља трошак прилике (алтернатива) тежње ка 
конкретном циљу. Међутим, овај модел и даље није био у могућности да 
објасни зашто долази до промене конкретног циља/одабране алтернативе 
индивидуе ка другом циљу, чак иако су индивидуине основне преференце 
остале исте. Објашњење лежи у чињеници да трошкови прилика (алтерна-
тива)  разних могућих исхода циља могу да се промене или да су се инфор-
мације које појединац има о њима промениле. 

Као закључак о важном доприносу економске теорије моделима рацио-
налног избора може се извести став да је она показала да ће уколико ин-
дивидуине преференце задовољавају одређену постојаност и аксиом кон-



356

А. Билиновић, Ј. ГруЈић БиХЕвиорАлни МоДЕл рАЦионАлноГ иЗБорА...

тинуитета оне репрезентовати функцију користи/утилитарности (Simon, 
1978:1-3). Према наведеном ће, за такву особу, рационално понашање као 
што је дефинисано моделом „преференција-алтернатива“ бити једнако 
максимизацији користи. Међутим, теорија класичне економије је великим 
делом била ограничена на анализу људског понашања под извесношћу/си-
гурношћу, односно у условима где је доносилац одлука могао подједнако 
да предвиди исходе било које акције коју може предузети. Модерној тео-
рији одлучивања је остављено да прошири ову анализу на људско пона-
шање под ризиком и под неизвесношћу (Harsanui, 1986:87). 

Психолошка истраживања начина доношења одлука и решавања про-
блема такође постављају изазов претпоставкама максимизације користи, 
јер демонстрирају општу људску тенденцију да теже когнитивним појед-
ностављењима (Маrini, 1992:25). Иако људи можда намеравају да буду 
рационални и максимизатори сопствене користи, према неким теорети-
чарима недостаје им ментални капацитет за понашање као што описано 
„утилитарном функцијом“. Истраживања људске перцепције, увиђања 
и сортирања информација и повратна подршка „ограничене рационал-
ности“ указали су да ограничени капацитет процесуирања информација 
утиче на људе да се ослањају на бројне принципе који редукују сложеност 
чак и једноставних проблема. 

Рад психолога на ономе што се понекад назива „бихевиорална теорија 
одлучивања“  такође је имао за циљ обезбеђивање тачнијег описа процеса 
одлучивања (Маrini, 1992:25-26). За разлику од теорије очекиване користи, 
ова теорија прави разлику између спољног света и индивидуине перцеп-
ције тог света и увиђања о њему. Она укључује процесе који утичу на ак-
терове субјективне представе проблема одлучивања. Фокусирајући се на 
процесе путем којих су аспекти реалности селективно опажени и узети као 
основа увиђања у вези акције, бихевиорална теорија одлучивања истра-
жује који је стварни оквир одлуке, како оквир настаје из сутуације одлу-
чивања и како се увиђање јавља унутар наведеног оквира (Маrini, 1992:26).

Треба напоменути да се теорија рационалног избора удаљивши се од 
претпоставке класичне микроекономије о максимизацији користи, окре-
нула ка усвајању гледишта о вишеструкости егоистичких и алтруистичких 
циљева који могу руководити понашањем индивидуе. Такође, савремени 
теоретичари рационалног избора су се удаљили од претпоставке класичне 
микроекономије која је полазила од постојања комплетних информација. 
Они, супротно,  гледају на рационалност као „ограничену“ у смислу да ак-
тери који доносе одлуке имају ограничене информације непоуздане вред-
ности (Heckathorn, 1997:76). Тако су многе последице њихових акција нена-
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мераване и неочекиване. Аналитичка моћ и строгост теорије рационалног 
избора подстакли су социологе да прошире теорију изван проучавања 
трансакција на тржишту ка размени симболичких и незамењивих ресурса 
као што су друштвена сагласност, сигурност, чак и љубав. Ово проширење 
изазвало је знатан скептицизам. Критике су упозоравале да напор да се 
теорија рационалног избора прилагоди нематеријалним и „незамењивим” 
разменама може ускратити теорији њену „строгу адекватност“ и довести 
до „теоријске индетерминисаности“ (Smelser, наведено према Macu и др., 
1995:74). Тиме би теорија могла постати „универзално прихватљив кон-
структ који у исто време објашњава све, а тиме ништа“(Smelser, наведено 
према Macu и др., 1995:74).

СУБЈЕКТИВНА ПРИРОДА СИТУАЦИЈЕ ИЗБОРА – РИЗИК И 
НЕИЗВЕСНОСТ

Теорија рационалног избора апелује на три различита елемента у си-
туацији избора помоћу којих тежи да објасни и оправда понашање актера. 
Први елеменат је поставка изводљивости, односно скуп свих исхода ак-
ција/деловања који задовољавају различита логичка, физичка и економ-
ска ограничења. Други елеменат је скуп рационалних веровања о узочној 
структури ситуације који одређује који ће правац акције довести до исхо-
да. Трећи елеменат представља субјективно рангирање изводљивих алтер-
натива, које је обично изведено из рангирања очекиваних резултата алтер-
нативних праваца деловања. 

Поред „објективних” поставки услова рационалне акције, не сме се 
превидети субјективна природа ситуације у којој постоји избор. Наиме, 
чињеница да су опције/алтернативе објективно доступне актеру, не може 
ући у објашњење његовог понашања, уколико он нема рационалну основу 
за веровање да су му оне доступне, нити чињеница да ће одређене опције 
објективно довести до одређених резултата уколико актер нема разлога да 
мисли на тај начин (Elster, 1986:4-5).

Ситуације које изискују избор могу се поделити на неколико врста. 
За субјективну природу ситуације избора најзанимљивија је подела на 
ситуације ризика и ситуације неизвесности (Elster, 1986:5). Ризик је дефи-
нисан као ситуација при којој бројчане вероватноће могу бити додељене 
различитим могућим исходима сваке изабране акције. Неизвесност је де-
финисана као ситуација у којој то није могуће. Постоји разумљива неса-
гласност по питању тога да ли смо икада у стању неизвесности као таквој.
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Нормативно подесни критеријум под ризиком је изабрати опцију која 
максимизује очекивану корист. Међутим треба обратити пажњу на сле-
дећи проблем који се најједноставније може изложити путем примера 
(Elster, 1986:6).
                                             Одабир семена а                          Одабир семена б                      
Догоди се стање 1                 30                                                      50
Догоди се стање 2                 25                                                      15

Пример укључује актера, фармера који треба да изабере између две вр-
сте жита, А и Б. Број плодова ће зависити од интезитета зиме. Ради јед-
ноставности, претпоставимо да ће зима бити блага – стање 1, или оштра– 
стање 2. Претпоставимо такође да је доходак фармера дат за оба случаја и 
то на начин да усев Б доноси највиши очекивани добитак – доходак (50). 
Такође претпостављамо да се ова два стања (зима) могу појавити са једна-
ком вероватноћом. Међутим није увек најпожељније одабрати опцију која 
може довести до највећег резултата. Ако је доходак од 20 минимум који је 
потребан за опстанак фармера, фармер би био лакомислен да преферира 
опцију која би га са 50% шансе могла довести до изгладњења. Могућност 
очекивања извесног дохотка се вреднује више од очекивања дохотка који 
је неизвесан, а са већом бројчаном вредношћу. Рационалност одређује из-
бор опције са највећом очекиваном користи, а ово не мора да буде опција 
са највећим очекиваним дохотком. Овај феномен назива се још „аверзија 
према ризику“ (Elster, 1986:5-6).

Ако са друге стране обратимо пажњу на избор под неизвесношћу, по-
ставља се питање да ли нам теорија рационалног избора говори било шта 
о томе шта треба да радимо у ситуацији одлучивања. Одговор је – врло 
мало (Еlster,  1986:7). Оно што нам говори јесте да не можемо рационално 
да узмемо у обзир било које последице, било које опције осим најбоље и 
најгоре. Елстер излаже схватање да многи људи тада играју на сигурно и 
усвајају „макс-мин критеријум“ избора опције чије су најгоре последице 
боље од најгоре последице било које друге акције. Иако је ово у складу са 
рационалношћу, није диктирано њоме. Случај пре представља мањак де-
терминисаности (Еlster, 1986:7).

Друга основна разлика која важи за ситуације рационалног избора 
је она која се тиче разлике између параметарских и стратешких одлука 
(Еlster, 1986:7-8). Код параметарских одлука је актер суочен са спољним 
ограничењима која су у неком смислу дата или параметарска. Стратешка 
ситуација је окарактерисана међузависношћу одлука. Стратешке одлуке 
су кључне у теорији игара. Пре одлучивања, сваки актер мора да предвиди 
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шта ће други актери урадити, што може захтевати процену онога што они 
претпостављају да ће он урадити.12 

До сада се време третирало као ирелевантно за теорију рационалног 
избора. У стварности ствар је сасвим супротна. (Субјективно) вредновање 
времена може се показати неконзистентно са предвиђањима теорије ра-
ционалног избора (Еlster, 1986:10).  Постоје тврдње да је недоследност пре-
ференција времена ирационална. Елстер верује да се особа која узима своје 
будуће стање као дато, пре него као нешто што тек треба створити понаша 
у основи ирационално (Еlster, 1986:10-11).13

ОКВИР ОДЛУЧИВАЊА И ПСИХОЛОГИЈА ИЗБОРА

Објашњења и предвиђања у вези људских избора у свакодневном жи-
воту као и у друштвеним наукама су често основана на претпоставци 
људске рационалности. Иако се о дефиницији рационалности константно 
дебатује, постоји опште схватање да рационални избори морају да задо-
воље одређене елементарне захтеве као што су доследност и кохерентност. 
Међутим, при доношењу одлука и посматрању самог процеса одлучивања 
дешава се да људи крше захтеве за доследношћу и кохерентношћу. Ово кр-
шење се може лоцирати у сфери психолошких принципа који управљају 
перцепцијом проблема одлучивања и евалуацијом могућности/опција. 

12 Дуго времена се сматрало да ово укључује бесконачно „назадовање“, све док у XX 
веку није показано да оно може бити краће путем идеје о тачки еквилибријума. Она 
је дефинисана као скуп одлука, у смислу једне одлуке за сваку индивидуу која је 
укључена у интеракцију, са својством да нико не може да побољша своју ситуацију 
одступањем од свог „(еквилибријум) избора“ све док се остали држе својих. Тачка 
еквилибријума је скуп избора који су оптимално један против другога. Уз само 
неколико изузетака, све „игре“ имају барем једну тачку еквилибријума (Еlster, 1986:8).

13 Замислимо човека који је наследило богатство и одлучило да употреби пола богатства 
на путовања, прве године, а затим поделио другу половину у једнаке делове до краја 
свог живота. При крају прве године поново је размотрио своју одлуку у светлу своје 
(непромењене) преференце времена. Сада планира да употреби пола од дела који му 
је остао за куповину кола ,у другој години, а затим да расподели осталих 25% једнако 
до краја свог живота. Планирање је недоследно јер вредност која је повезана са 
будућношћу изненада опада после краја прве године, а затим остаје константа током 
свих наредних година. Овај феномен неки су лоцирали и у домену слабе воље (Еlster, 
1986:11).
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Ејмос Тверски и Данијел Канеман (Tversky и др., 1986)14 су из-
ложили наведене проблеме при прављењу (рационалног) избора и 
одлучивања позивајући се на специфичан „оквир одлучивања“. „Ок-
вир одлучивања“ се односи на концепцију доносиоца одлуке у вези 
могућности, радњи и исхода који су повезани са одређеним избором. 
Оквир који ће доносилац одлуке усвојити је делимично под утицајем 
формулације проблема, а делимично под утицајем норми, навика и 
личних карактеристика доносиоца одлуке. 

Често је могуће „уоквирити“ одлучивање у вези проблема на више од 
једног начина. Алтернативни оквири одлучивања у вези проблема могу 
се упоредити са алтернативним перспективама на визуелном пољу. Као 
пример наведеног можемо рећи: истинита перцепција налаже да се уо-
чене висине две суседне планине не мењају са променом тачке, односно 
положаја са које их посматрамо. Слично, рационални избор налаже да 
се преференце у оквиру неких избора не мењају са променом „оквира“. 
Међутим, из разлога несавршености људске перцепције и одлучивања, 
промене перспективе често промене релативну очигледну величину 
објеката и релативну жељу која се односи на избор опција. 

Напред описана промена преференци може се илустровати путем ва-
ријација унутар „оквира одлучивања“ који обухвата могућности, радње и 
исходе. 

Наведено ћемо представити примерима проблема које ћемо базира-
ти на подацима који су прикупљени од студената Колумбија универзи-
тета путем упитника (в. Tversky и др., 1986:124).

Проблем 1 (Н/узорак = 152):  Замислимо да се очекује епидемија за коју 
се верује да ће усмртити 600 особа. Предложена су два (А, Б) алтернативна 
програма у борби против епидемије. Претпоставимо да су научне процене 
последица епидемије за оба програма следеће:

Ако се усвоји програм А,  200 људи ће преживети (72%).

14 Ејмос Тверски је когнитивни и математички психолог, пионир когнитивне науке који 
се посебно ангажовао на пољу бихевиоралне економије. Данијел Канеман је заједно 
са Тверским поставио когнитивну основу уобичајених људских грешака које своје 
постојање дугују предрасудама и ирационалности. Такође, 1979. године оба аутора 
развијају теорију изгледа/шанси. Канеман је за ову теорију 2002. године награђен 
Нобеловом наградом у области економије. 
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Ако се усвоји програм Б постоји 1/3 вероватноће да ће 600 људи прежи-
вети, а 2/3 вероватноће да нико неће преживети (28%).

Испитаницима је постављено питање за који програм се одлучују?

Као што се види из процената, већина испитаника се одлучила да реши 
проблем путем аверзије од ризика – изгледи да се сигурно спаси 200 особа 
су атрактивнији од рискантних изгледа једнако очекиване вредности, од-
носно 1/3 вероватноће спашаваа свих 600 људи. 

Друга група испитаника добила је исти сценарио првог проблема, али 
са другачије формулисаним алтернативама програма, односно:

Проблем 2 (Н/узорак = 155): 

Ако се усвоји програм Ц, 400 људи ће умрети (22%).

Ако се усвоји програм Д постоји 1/3 вероватноће да нико неће умрети, 
а 2/3 вероватноће да ће сви умрети (78%).

Испитаницима је постављено питање за који програм се одлучују?

Као што се види из процената, већина испитаника се одлучила да реши 
проблем путем преузимања ризика – сигурна смрт 400 људи је мање при-
хватљива од 2/3 вероватноће да ће свих 600 људи умрети. 

Може се закључити да преференце у наведеним проблемима илуструју 
стандардни образац: избори који укључују добити су обично они које пра-
ти аверзија од ризика, а избори који укључују губитке су обично они где се 
преузима ризик. 

Наравно, лако се уочава да су наведена два проблема у пракси иден-
тична. Једина разлика међу њима је та што су исходи у првом постављеном 
проблему описани путем броја спашених живота, док су у другом поста-
вљеном проблему исходи описани путем броја погинулих. Ову промену 
прати видљив преокрет од аверзије од ризика ка преузимању ризика. Тако 
се може закључити да одговори на наведене проблеме који очигледно нису 
доследни (и стога се крше са захтевом за рационалношћу) настају здружи-
вањем ефеката „оквира одлучивања“ са контрадикторним ставовима пре-
ма ризицима који укључују добити и губитке.
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ЕВАЛУАЦИЈА шАНСИ - САГЛЕДАВАЊЕ МОГУЋНОСТИ

Већину теорија о доношењу одлука у ситуацији ризика карактерише 
модел очекиване користи. Модел је основан на скупу аксиома као што су 
транзитивност преференци, који обезбеђује критеријум за рационалност 
избора. Корист потенцијалног добитка у ситуацији ризика је једнака оче-
киваној користи од исхода која се добија „премеравањем“ користи сваког 
могућег исхода, путем његове вероватноће појављивања. При прављењу 
избора разуман човек ће преферирати могућност која му нуди највишу 
очекивану корист.

Упркос наведеном, људи показују шаблоне преференци које делују као 
да нису у складу са теоријом очекиване користи. Можемо издвојити две 
фазе у процесу доношења одлука: иницијалну фазу, у којој су поступци, 
исходи и могућности дефинисани (постоји оквир одлучивања) и наредну 
фазу, односно фазу евалуације (Tversky и др, 1986:125). 

Размотримо шансу која производи исход x са вероватноћом п, исход 
y са вероватноћом q и статус qуо са вероватноћом 1-п-q. Према теорији 
изгледа/шанси, постоје вредности в које су повезане са исходима и „тро-
шак“ сваке одлуке који је повезан са вероватноћом, тако да се свеукупна 
вредност изгледа/шанси може изразити  s(п)в(x)+s(q)в(y). 

У теорији изгледа/шанси су исходи изражени као позитивна или нега-
тивна одступања (добици или губици) у односу на неутрални референтни 
исход коме је додељена вредност 0. Иако се субјективне вредности разли-
кују међу индивидуама, сматра се да је вредност функције уобичајено С 
облика, односно конкавна изнад референтне тачке, а конвексна испод ње.

Као пример можемо навести следеће (Tversky и др, 1986:126): разлика у 
субјективној вредности између добити од 10 долара и 20 долара је већа него 
субјективна разлика између добити 110 долара и 120 долара. Исто кореспо-
дентно важи и за губитке.

Одлика функције вредности је, дакле, да су реакције на губитке екс-
тремније него реакције на добити. Непријатност повезана са губитком 
суме новца је генерално већа него задовољство повезано са освајањем исте 
суме новца. Ову одлику функције вредности су потврдиле бројне студије 
из области доношења одлука и просуђивања. 
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ЕВАЛУАЦИЈА ИСХОДА

Исходи се уобичајено посматрају као позитивни, односно негативни у 
односу на референтни исход који се посматра као неутралан. Тиме варија-
ције у односу на референтну тачку могу одредити да ли се дати исход пос-
матра као добитак или губитак. „Обртаји“ у односу на референтну тачку 
могу променити разлику у вредности између исхода и тако обрнути ред 
преференци међу опцијама. 

Као пример можемо навести следеће (в. Tversky и др, 1986:133). Зами-
слимо особу која учествује у квизу „Милионер“. Уколико особа рачуна да је 
стигла у квиз са 0 динара (референтна тачка), све преко тога посматра као 
добитак (на пример, дошао је са 0 динара, а освојио 35000). 

Међутим, исто тако је могуће да особа сваки мали добитак, нпр. по-
сле сваког питања, узима као нову референтну тачку и сматра да је може 
изгубити. Тако особа може посматрати исход од 35000 као губитак, посто 
је могао да има 60000, што је сума коју би добио (али није) за наредно та-
чно одговорено питање. У теорији одлучивања се уобичајено претпоста-
вља да људи генерално виде своје радње у смислу „минималне рачунице“, 
односно директних последица (нпр. ако је особа у дугу од 2000 динара, а 
данас изгуби јос 1000 динара, сматраће то дугом од 1000 динара, јер у том 
тренутку то тако и изгледа). 

Постоји и друга класа ситуација у којима постојећа рачуница утиче на 
одлуку:

Наведено ћемо објаснити преко примера постављања питања испита-
ницима у вези проблема и тражењем одговора на проблем (в. Tversky и др, 
1986:135).

Проблем А (Н/узорак = 183): Замислите да сте одлучили да гледате 
представу чија карта кошта 10 долара. Док улазите у позориште откривате 
да сте изгубили 10 долара. 

Питање је гласило: да ли ћете свеједно платити 10 долара да бисте 
одгледали представу? Одговори испитаника су били 88% – да, 12% – не.

Проблем Б (Н /узорак = 200): Замислите да сте одлучили да гледате 
представу и платили карту која кошта 10 долара. Док улазите у позориште 
откривате да сте изгубили карту.
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Питање је гласило: да ли ћете платити 10 долара за другу карту? 

Одговори испитаника су били 46% – да, 54% – не.

Уочена разлика у одговорима А и Б је психолошке природе. Сматра се 
да је куповина нове карте у проблему Б укључена у рачуницу која је била 
начињена куповином оригиналне карте. У смислу ове рачунице, трошак 
за гледање представе је 20 долара, а њега многи респонденти виде као пре-
велик. У проблему А, са друге стране, губитак од 10 долара није посебно 
повезан са куповином карте и зато је њен ефекат на одлуку благ. 

Упрошћено, код проблема А, карта још није купљена, тако да средства 
(иако изгубљена) нису утрошена у планирану сврху (позориште). Код про-
блема Б, карта је купљена, дакле, планирана средства су дата у сврху пред-
ставе, за шта су и била намењена, па испадне као да особа треба два пута да 
плати карту позоришту. 

ЗАКЉУЧАК

Генерално је могуће поставити многа питања у вези са специфичним 
ситуацијама које стављају рационалност на тест. Једно од њих би се ти-
цало тога да, ако су веровања и жеље константе, да ли може бити више 
од једне најпожељније алтернативе у ситуацији више могућих алтернати-
ва. Са једним битним изузетком, ова чињеница не представља тешкоћу за 
нормативну теорију рационалног избора. Ако су две опције једнако и мак-
симално добре, није нам потребна теорија да нам каже како да изабере-
мо између њих. У експланаторне сврхе, међутим, ова неодређеност ствара 
проблем, барем када су две најпожељније алтернативе поприлично разли-
чите (Elster, 1986:17).

Непостојање рационалног понашања се може јавити у ситуацији када 
актер није у стању да направи парна поређења свих алтернатива. Разлог 
због којег актер не може да направи поређење може бити тај да су алтерна-
тиве исувише различите од онога што је он до сада искусио као и то да су 
различите међу собом па он једноставно не може знати како би у реално-
сти реаговао на њих. 



365

СТР.  349 - 359

Други разлог може бити тај да би поређење алтернатива укључивало 
поређење одређених фактора и да актер није у стању да изведе акцију по-
ређења наведених фактора.15 

Непостојање рационалног веровања, такође представља препре-
ку рационалности и појављује се у изборима при неизвесношћу. 

Непостојање рационалног веровања блокира наше рангирање 
изводљивих алтернатива не зато што нисмо у стању да рангирамо 
исходе, већ зато што нисмо сигурни које акције сигурно воде до ког 
исхода.16 

Мањак прикупљених информација такође отежава претпоставку ра-
ционалне акције. Ова тешкоћа се јавља проузрокована нашом неспособно-
шћу да достигнемо очекивану граничну вредност у потрази за информа-
цијама (Elster, 1986:189). Сем ако ситуација није високо стереотипна, као у 
одређеним формама медицинских дијагноза, ми не можемо знати унапред 
шта ћемо проначи сакупљајући информације. Уколико је одлука хитна и 
важна, могу се очекивати уједно високе добити и трошкови од сакупљања 
информација, али то не значи да се може проценити релевантна граница 
сакупљања. Може бити битније да се направе неке одлуке и да их се неко 
држи, пре него да неко направи најбољу одлуку. Рационалан човек ће на-
правити избор пре него што ће одуговлачи у недоглед, али ово не значи да 
он прави рационалан избор. 

Не постоји алтернатива теорији рационалног избора као збиру норма-
тивних „рецепата“. Она нам само говори шта да радимо да бисмо најбоље 
остварили своје циљеве, какви год они били. Постоје међутим неколико 
алтернатива теорији рационалног избора у њеној намери да обезбеди „оно 
право“ објашњење људског понашања. Те алтернативе су делимично на-
мењене потпомагању теорије рационалног избора када она даје неодређена 

15 Тако актер може бити једнако несналажљив када су понуђене опције давање 11 долара 
субјекту А и 10 долара субјекту Б, насупрот ситуацији где зна да би субјекту А радије 
дао 11 него 10 долара. Ова констелација показује недостатак повезаности у актеровим 
преференцама (Еlster, 1986:18).

16 На нивоу формирања веровања постоје докази да на веровања утичу „врућа“ 
као и „хладна“ ирационалност. Топла или мотивисана ирационалност је основа 
самозаваравања и сањарења. Пример је распрострањена тежња међу субјектима да 
прецене своју сопствену способност. Хладна ирационалност у формирању веровања 
може имати форму генерализације на основу малих узорака или игнорисања 
статистичке тежње регресије према просеку (Еlster, 1986:21).
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предвиђања, делимично да је замене када даје одређена и нетачна пред-
виђања (Elster, 1986:22).  

Једну од алтернатива представља теорија „задовољења“ („сетис-
фајсинг“ теорија) или теорија ограничене рационалности развијена 
од стране Херберта Сајмона. Ова теорија истиче да људи не траже 
најбољу алтернативу у изводљивом скупу него се ограничавају на 
оно што се чини „довољно добрим“ или „задовољавајућим“.17 

SUMMARY 
BEHAVIORAL MODEL OF RATIONAL CHOICE - 

REDEFINING THE ECONOMIC RATIONALITY

This paper examines the role and functionality of the rational choice theory 
in explaining the behavior and decision-making process (in the economy). Basic 
components of rational choice models and examples are presented to illustrate 
and explain the reasons for deviations from the principle of maximum expected 
utility.

Keywords: rational choice, benefits maximization, «box» decision-making, 
optimization concept, the principle of transitivity, bounded rationality, risk, 
uncertainty...
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RESUME

It is possible to ask many questions regarding the specific situation that puts 
rationality to the test. One of them would be concerned that if the beliefs and 
desires of constants, it could be more desirable than  alternative in a situation where 
a number of alternatives are possible. With one important exception, this fact  is 
not a difficulty for the normative theory of rational choice. If the two options are 
equally and maximally good, we do not need a theory that tells us how to choose 
between them. The explanatory purposes, however, uncertainly create a problem, 
at least two quite different desirable alternatives (Elster, 1986., P. 17).

The lack of rational behavior can occur in a situation when an actor  is unable 
to make steam comparisons of all alternatives. The reason why the player can 
not make a comparison may be that the alternatives are too different from what 
he had experienced so far and there are differences between  them, so he just can 
not know how to react to the reality of them. Another reason might be that the 
comparison of alternatives included comparison of certain factors that player is 
unable to complete a comparison of the above factors.

The lack of rational belief is also an obstacle to rationality and appears in 
the election of uncertainty. The lack of rational beliefs blocking our ranking 
of feasible alternatives, not because we are unable to assess the outcome, but 
because we are not sure what actions are certain to lead to any outcome.

Lack of information collected also makes the assumption of rational action. 
This difficulty arises caused by our inability to achieve the expected marginal 
value of searching for information. Unless the situation is highly stereotyped, as 
in certain forms of medical diagnosis, we can not know in advance what you’ll 
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find collecting information. If the decision is urgent and important, they can 
also expect high profits and the cost of gathering information, but that does not 
mean that we can assess the relevant limits for collection. It may be important 
to make some decisions and some of them hold before someone makes the best 
decision. A rational man would make a choice before the delayed indefinitely, 
but this does not mean that he is making a rational choice.

There is an alternative theory of rational choice as the sum of the normative 
“recipes”. It only tells us what to do to best achieve their goals, whatever they may 
be. However, there are several alternative theory of rational choice in its intention 
to provide “real thing” explanation of human behavior. These alternatives are 
intended partially furthering the theory of rational choice when it gives a vague 
prediction, in part to replace it when it makes specific and incorrect predictions.

One alternative is a theory of ’coercion’ (’satisfying’ theory) or the theory 
of bounded rationality developed by Herbert Simon. This theory points out 
that people do not look for the best alternative to the tally but the limit on what 
constitutes “good enough” or ’satisfactory’.

Овај рад је примљен 24.09.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. године.
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УВОД

Са више од половине становништва 25 Земаља Чланица Европске уније 
које живи у руралним срединама, које покривају 90% територије Уније, ру-
рални развој је витално важни део ЕУ политике. При томе пољопривреда и 
шумарство остају пресудни за коришћење земљишта, као и за управљања 
природним ресурсима руралних средина Европске уније, али и као плат-
форма за економску диверзификацију руралних заједница.

ЕУ је у последњој деценији прошлог века започела радикалније рефор-
ме CAP-а (заједничкa аграрнa политикa ЕУ) и модификацију система аг-
рарне политике. Уведена су директна давања, а политика руралног развоја 
постала је други стуб пољопривредне политике. Агенда 2000 (Агенда 1997) 
увела је нова правила финансирања, извршила реорганизацију механизма 
финансирања и увела децентрализован приступ фондовима.

Нова решења реформисане CAP у домену руралног развоја поштују 
специфичности и наслеђене структурне проблеме нових чланица ЕУ, што 
им даје могућност да свој аграрни сектор прилагоде новом економском и 
привредном амбијенту. Аграрни савет ЕУ усвојио је 2005. године фунда-
менталну реформу политике руралног разбоја за период 2007-2013. године. 
Успостављена су два нова фонда: Европски гарантни фонд у пољопривре-
ди, EAFG и Европски фонд за рурални развој, EAFRD. Стратешки приступ 
ЕУ усмерен је на побољшање имплементације програма подршке рурал-
ном развоју и фокусира се на запошљавање, конкурентност и иновације у 
руралним подручјима.

Оснаживање ЕУ политике руралног развоја постао је један од глав-
них приоритета Уније. Закључци састанка Европског савета из јуна 2001. 
године у Гетеборгу, изразили су јасно да је: „последњих неколико година, 
европска пољопривредна политика придала мању важност тржишним ме-
ханизмима, и циљаним мерама за подршку, постала више оријентисана ка 
задовољењу растућих тражњи јавности у вези сигурности хране, квалите-
та исхране, диференцијацији продуката, добробити животиња, квалитету 
животне средине, као и очувању природе и људске околине“.

Следећи фундаменталну реформу првог стуба заједничке пољопри-
вредне политике (ZPP/CAP) током 2003. и 2004. године, Пољопривредни 
савет је у септембру 2005. године усвојио темељиту реформу Политике ру-
ралног развоја (РР) за период 2007–2013. године, на основу предлога Коми-
сије од 14. Јула 2004. године.



373

СТР.  373- 398

Одражавајући закључке са Конференције за рурални развој у Салцбур-
гу (Новембар, 2003) као и стратешке смернице лисабонског и гетеборшког 
Европског савета које наглашавају економске, еколошке и социјалне мере 
одрживости, зацртана су следећа три основна циља политике руралног 
развоја за период 2007-2013:

•	 повећање конкурентности пољопривредног сектора,
•	 побољшање животне околине и руралне средине преко подршке за 

добрим управљањем земљишта,
•	 побољшање квалитета живота у руралним срединама и промови-

сање диверзификације економских активности.

Даље, реформа интегрише LEADER иницијативе Заједнице у главни 
ток програма руралног развоја и такође чини важан искорак ка поједнос-
тављењу, тиме што уноси рурални развој под јединствени програмски ок-
вир са јединственим финансирањем.

КОНЦЕПТ ИНТЕГРАЛНОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Интегрални рурални развој (ИРР) представља концепт или стратегију 
мултисекторског руралног развоја који за основу има принцип одрживог 
економског развоја. Овај модел се данас реализује у оквиру ЕУ кроз аграр-
ну и руралну политику, применом Агенде 2000.2

Сам појам одрживог развоја представља првенствено усклађен и дуго-
рочно могућ развој. Према бергенској декларацији тачна дефиниција одр-
живог развоја (енг. sustainable development) гласи: „Одрживи развој је онај 
развој који задовољава потребе садашњих генерација и не доводи у питање 
способност будућих генерација да задовоље своје потребе“. Одрживи, 
како пољопривредни тако и свеукупни рурални развој, се концентрише 
примарно на очување природних ресурса и такво њихово коришћење, тј. 
начин управљања, који ће омогућити задовољење потреба садашњих, а и 
будућих генерација. Овакав развој, сем што примарно штити природне 
ресурсе, такође је економски исплатив, технички и технолошки изводљив, 
као и друштвено оправдан и прихватљив. 

2 О овом концепту видети: Пејановић, Р., Његован, З., Тица, Н., Транзиција, рурални 
развој и аграрна политика, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Економски институт, 
Београд, 2007. 
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Без обзира на разна тумачења, приступе и гледишта концепта инте-
гралног руралног развоја, јединствен је став о главним областима, тежиш-
тима овог концепта, а то су (Николић и др., 2010):

•	 очување природних ресурса и заштита животне средине, као пре-
дуслов да и будуће генерације буду у могућности да задовоље своје 
потребе; 

•	 раст пољопривредне производње и тиме обезбеђење прехрамбене 
сигурности становништва;

•	 повећање руралне запослености, а тиме повећање укупног дохотка, 
смањење миграције из руралних у урбане области и на крају ели-
минација сиромаштва; 

Концепт интегралног руралног развоја има своје зачетке још 70-их го-
дина прошлог века. У том смислу у Риму је 1971. године, од стране ФАО и 
Међународне банке за обнову и развој (IBRD) организован веома значајан 
симпозијум под називом: „Пољопривреда институција за интегрални ру-
рални развој“. 

Заједно са концептом интегралног руралног развоја 70-их година прош-
лог века се развија и идеја о аграрном предузетништву, као битном факто-
ру савремене економије и друштвене репродукције (поред земљишта, рада 
и капитала). 

Из концепта интегралног руралног развоја је изникло како рурално 
предузетништво, тако и нови модел пољопривреде, тзв. мултифункцио-
нална пољопривреда. У многим европским земљама предузетници за-
почињу са пољопривредном делатношћу, али се не заустављају само на 
примарној производњи, већ уводе, комбинују и шире се и на друге не-
пољопривредне делатности, као што су туризам, трговина, услуге и занат-
ство, прехрамбена индустрија, рекреација, па до образовања, културе и 
здравства, а чак територијално излазе из оквира руралних подручја. Циљ и 
сврха мултифункционалног приступа је много већи од само финансијског. 
Мултифункционалност се јавља не само као појам специфичан искључиво 
за пољопривреду, већ је као позитиван концепт и приступ и у свим другим 
привредним делатностима.3

3  О аграрном предузетништву као и о мултифункционалној пољопривреди видети: 
Пејановић, Р., Тица, Н., Транзиција и агропривреда, Пољопривредни факултет, Нови 
Сад, 2005.
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ПОЛИТИКА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ЕУ

Политика руралног развоја ЕУ се развија као пратећа уз Заједничку 
пољопривредну политику ЕУ, с циљем да допринесе економској и социјал-
ној кохезији, односно уравнотеженом развоју држава чланица, у обла-
сти која може бити посебно погођена функционисањем јединственог тр-
жишта. Заснована је на уредби савета министара 1257/99 која има задатак 
да подржи процес модернизације пољопривредних производних структу-
ра. Основни циљ јединствене руралне политике јесте да обезбеди подршку 
процесу модернизације пољопривредних производних структура како би 
се у потпуности достигли захтеви сеоског становништва, али и очувања 
животне средине.

Мере подршке у руралној политици су усмерене, пре свега, на јачање 
пољопривредног сектора и сектора шумарства. Посебна пажња се поклања 
модернизацији пољопривредних домаћинстава и обради и маркетингу 
квалитетних пољопривредних производа. Поред тога, мере подршке се 
усмеравају и на ојачавање младих у пољопривредној производњи, пара-
лелно са стварањем услова за ранији одлазак у пензију за пољопривредни-
ке. Шумарство је прихваћено као кључни елемент руралног развоја, те се 
подршка овој области предвиђа посебно када она доприноси сврси зашти-
те животне средине.

Важан сегмент деловања у политици руралног развоја јесте јачање 
конкурентности сеоских области. Главни циљ је одржање квалитета жи-
вота сеоских заједница и унапређивање њихове диверсификације, како би 
могле да се преоријентишу и на нове активности. Ове мере су замишље-
не да створе услове за алтернативне изворе прихода и запошљавања за 
пољопривредне произвођаче и њихове породице, као и ширу заједницу.

Посебна пажња се све више поклања очувању животне средине и 
пољопривредном наслеђу, које има своју традицију у Европи. Агро-еко-
лошке мере данас, не само што су обавезни елемент нових програма ру-
ралног развоја, већ и важан елемент прихватања мултифункционалне уло-
ге коју има савремена пољопривредна производња.

Како се данас, реформисањем Заједничке пољопривредне полити-
ке, све више смањују директна давања за пољопривреду (ова директна 
плаћања се сваке године умањују за одређени проценат), прецизирани су 
услови под којима се за рурални развој може одобрити помоћ Уније. Реч 
је о мерама као што су: инвестиције у пољопривредна газдинства, подрш-
ка младим пољопривредним произвођачима, професионална обука, рано 
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пензионисање, подршка мање развијеним областима, унапређење произ-
водње и маркетинга пољопривредних производа, очување пољопривредне 
животне средине, као и пошумљавање.

Подршка за рурални развој иде преко Европског фонда за усмеравање 
и гаранције у пољопривреди, као основног фонда Заједничке пољопри-
вредне политике. Међутим, због специфичних потреба руралног развоја, 
1991. године створена је и иницијатива LEADER, којом се охрабрује актив-
но укључивање локалних руралних заједница у развој локалне привреде. 
Овакав приступ је постигао значајне резултате, па је најновија верзија ове 
иницијативе, LEADER + пошао и корак даље, са циљем да помогне укљу-
чивању висококвалитетних, оригиналних стратегија интегрисаног одр-
живог развоја у руралним областима. Ова нова иницијатива је истовреме-
но и инструмент помоћи за читаву руралну политику ЕУ, која потпомаже 
деловање Заједничке пољопривредне политике. Средства из LEADER+ су 
отворена за све руралне области у ЕУ, али оне које добију помоћ морају да 
покажу своје капацитете за подршку предложених развојних пројеката, у 
смислу боље кохерентности.

Посебан програм за пољопривреду и рурални развој за приступање, 
SAPARD, креиран је као помоћ за одрживост пољопривредне производње 
и руралног развоја за претприступни период и био је намењен држава-
ма Централне и Источне Европе. Његов основни циљ јесте да одговори 
на приоритетне проблеме адаптирања привреда у државама кандида-
тима како би биле одрживе, као и да им помогне да постигну стандарде 
пољопривреде у Унији (пољопривредни acqus). Таква помоћ је намењена 
областима које одређују саме државе кандидати, а као најважније су дефи-
нисане унапређење структура за производњу пољопривредних производа 
и производа од рибе, дистрибуцију, контролу квалитета хране као и вете-
ринарску и фитосанитарну контролу, установљавање производних група, 
али и мера агро-екологије.

За државе које се данас налазе у статусу кандидата, исту функцију 
као што је имао SAPARD у претходном проширењу има компонената пет 
(рурални развој) инструмената за претприступну помоћ (Instrument of 
Preaccession Assistance – IPA).
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ЕВОЛУЦИЈА МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЕУ ДО ДАНАшЊИХ 
ДАНА

Политика руралног развоја Европске уније, као део развоја Заједничке 
пољопривредне политике, еволуирала је од политике која се бави струк-
турним проблемима пољопривредног сектора, ка политици које се бави 
вишеструком улогом пољопривреде у друштву, и наглашеније, са изазови-
ма са којима се сусрећемо у ширем руралном контексту.

а) Развој у прошлости

Првобитно је фокус био усмерен на подршку физичком капиталу (ин-
вестицијама) на фарми и у секторима који из ње произилазе. Подршка 
прерадном сектору и продаји била је намењена интеграцији прехрамбених 
ланаца од производње до продаје, што је требало да допринесе даљем по-
бољшању пољопривредних структура и конкурентности примарног сек-
тора. Постепено, пажња је почела бивати посвећена и људском капиталу у 
форми раног пензионисања и стручне струковне обуке.

Први територијални елеменат бива уведен 1970. године, преко успоста-
вљања такозваних мање фаворизираних области (MFP) која су имала пра-
во коришћења специјалних мера. Циљ је био прекинути пољопривредни и 
рурални егзодус, који је био претња опстанку неких руралних области, као 
и одржавању природне средине и предела. Ове су мере касније прерасле у 
шири приступ интегрисања МФП мера са другим политикама, намењеним 
подршци одређених региона.

б) „Агенда 2000“

До средине деведесетих година прошлог века Европска унија је посе-
довала цео низ инструмената за остваривање циљева преструктурирање 
пољопривреде, територијалног и локалног развоја и интеграције питања 
очувања животне средине. Са увођењем договора о реформи Агенда 2000, 
ове су мере регулисане једним главним прописом за рурални развој. Овај 
је договор је подразумевао сет од укупно 22 мере, које су биле понуђене за 
избор земљама чланицама, већ према томе које најбоље одговарају потре-
бама њихових руралних области. Касније су ове мере укључене у њихове 
националне и регионалне програме. Удео Европске уније у финансирању 
ових мера, зависио је од тога какве су мере предложене и о ком је региону 
реч.



378

Д. Супић ЕВОЛуЦиЈА РуРАЛНОГ РАЗВОЈА Еу...

Агенда 2000 је увела политику руралног развоја као други стуб Зајед-
ничке пољопривредне политике, како би пратила даљу реформу тржишне 
политике (први стуб ЗПП). Заједничка пољопривредна политика тежила је 
све више да оствари одговарајућу равнотежу између два стуба.

в) Реформа заједничке пољопривредне политике – Јун 2003

Комплементарност прва два стуба заједничке пољопривредне полити-
ке била је још више наглашена са последњим реформама ЗПП, увођењем 
decoupling (раздвајањем), cross-compliance (унакрсно придржавање пропи-
са) и modulation (трансфер средстава са првог на други стуб) чија је им-
плементација почела од 2005. године надаље. Први се стуб концентрише 
на обезбеђивању базичне подршке пољопривредницима који имају слобо-
ду да одаберу ште ће производити као одговор на захтеве тржишта, док 
други стуб подржава пољопривреду, као добављача јавних добара са свим 
својим руралним функцијама и функцијама у животној околини, и рурал-
ним областима у њиховом развоју. Уговор из јуна 2003. године води ка ос-
наживању политике руралног развоја путем увођења нових мера (које би 
промовисале квалитет и добробит животиња, и помогле пољопривредни-
цима да се прилагоде новим ЕУ стандардима) и обезбеђивања више новца 
Европске уније за рурални развој, преко смањивања директних плаћања 
(модулатион) већим фармама. 

г) Салцбуршка конференција

Главне области, којима треба посветити више пажње у будућој поли-
тици руралног развоја, биле су садржане у закључцима „Друге европске 
конференције за рурални развој“ која је била одржана у Салцбургу током 
Новембра 2003. године, „Сетва семена за руралну будућност – изградња 
политике која ће испунити наше амбиције“. Закључци су укључивали:

•	 Пољопривреда и шумарство: ова два сектора настављају да играју 
есенцијалну улогу у обликовању руралне околине и у одржавању 
вредних руралних средина. Још увек постоји оправданост за јав-
ном подршком политици руралног развоја ЕУ и њеној улози као 
фасилитатора текућих процеса пољопривредног преструктури-
рања, одрживог развоја руралних средина као и балансираног од-
носа између руралних и урбаних средина;

•	 Шири рурални свет: развој руралних области не може се и надаље 
темељити само на пољопривреди. Диверзификација како пољопри-
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вредног сектора тако и ван њега је незамењива приликом промо-
ције реално животних и одрживих руралних средина;

•	 Квалитет и сигурност хране: Европски грађани дају све већи зна-
чај сигурности и квалитету њихове хране, добробити животиња на 
фармама, и очувању и повећању вредности руралне животне око-
лине;

•	 Приступ јавним услугама: У многим руралним срединама лош 
приступ јавним услугама, недостатак алтерната у запошљавању и 
старосна структура становништва, значајно смањују развојни по-
тенцијал, нарочито у односу на могућности које имају жене и мла-
ди;

•	 Покривање ЕУ територије: Политика руралног развоја мора се 
примењивати у свим руралним срединама проширене Европске 
уније, како би пољопривредници и остали рурални субјекти били 
у могућности да се суоче са изазовима текућег реструктурирања 
пољопривредног сектора, реформама Заједничке пољопривредне 
политике и промењивим шемама пољопривредне трговине;

•	 Заједништво (кохезија): Политика руралног развоја ЕУ већ сада даје 
важан допринос економској и социјалној кохезији, и ово треба бити 
још израженије у проширеној Европској унији;

•	 Учествовање заинтересованих страна: велики дијапазон заинтере-
сованих страна, које имају активан интерес у осигурању одрживог 
економског и социјалног развоја руралних средина би требало да 
учествује у креирању мера руралног развоја. Будућа политика ру-
ралног развоја мора садржати ЕУ подршку за bottom-up (од основе 
ка горе) локална партнерства коју треба надградити на лекције на-
учене кроз имплементацију LEADER приступа;

•	 Партнерство: Политика руралног развоја би требало да буде импле-
ментирана у партнерству између јавних и приватних организација 
и цивилног друштва (у сагласности са принципом надопунивања);

•	 Поједностављивање: Значајно поједностављивање политике рурал-
ног развоја Европске уније је преко и хитно потребно. Извршавање 
политике треба да буде базирано на јединственом програмирању, 
финансирању и контролном систему, посебно креираном за потре-
бе руралног развоја.
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д) Преглед политике 2007-2013:

Предлог контроле – Проширена процена утицаја у контексту финан-
сијских перспектива за програмски период 2007-2013, Европска комиси-
ја спровела је темељну анализу политике руралног развоја, укључујући 
и Extended Impact Assesment – ЕИА (Проширена процена утицаја – ППУ) 
будуће политике руралног развоја. ППУ је поставила одређене циљеве 
за будућу политику, упоредила је различите могуће опције политике и 
скицирала резултате консултација за заинтересованим странама. Даље, 
поставила је смернице за политику руралног развоја после 2006. године, 
објаснила је њихову садржину и механизме примене. Смернице ППУ су 
инкорпоране у предложене нове прописе за рурални развој.

ДИСТРИБУЦИЈА ПОДРшКЕ

Величина заједничког буџета ЕУ одређује могућност подршке 
пољопривреди и рурланом развоју. Међутим од важности је не само како 
се ЕУ буџет финансира, него како се та средсва даље распоређују. За поделу 
средстава је битан Међуинституционални споразум из 2006. године који 
се односи на период од седам година (од 2007. до 2013. године) и по којем је 
рурални развој сврстан у групу 2: Природни ресурси, У тој групи су свр-
стани: пољопривреда, рурални развој, животна средина и рибарство и на 
њу отпада 42% од укупног буџета. За дистрибуцију је од значаја и дистри-
буција према намени, којом се средства намењена финасирању CAP-a деле 
на два основна стуба што је приказано на слици 2:

•	 I стуб - директна плаћања и тржишне интервенције – за који је на-
мењено 293,105 милијарди евра у периоду 2007-2013. године.

•	 II стуб - рурални развој – за који је намењено 69,750 милијарди евра 
у периоду 2007-2013. године.
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Слика 2.  Дистрибуција средстава CAP-a по стубовима подршке у ЕУ 

 Извор: SEEDEV, 2010.4

Први стуб: Директна плаћања и тржишне интервенције

Први стуб се састоји од различитих мера, које директно или индирект-
но подржавају доходак у пољопривреди, а имају мањи или већи утицај на 
тржиште и цене. У основи се политика првог стуба дели у две велике групе:

•	 директна плаћања,
•	 тржишне интервенције.

За директна плаћања пољопривредници морају да испуњавају одређе-
не услове који су везани за очување животне средине, безбедност хране и 
заштиту добробити животиња. Ти услови називају се унакрсна усклађе-
ност услова (Cross compliance) и мање су захтевни у погледу система SAPS, 
али су важећи за мере у оквиру политике руралног развоја.

Други стуб: Рурални развој

Политика руралног развоја све је значајнија компонента CAP-a и сва-
ким новим буџетским циклусом удео ових политка у укупној подршци се 
повећава. Она промовише одрживи развој у Европским руралним облас-
тима, који се односи на економска, социјална и питања животне средине. 
Више од половине становника Европске уније живи у руралним области-
ма, које обухватају 90% територије ЕУ.

4 SEEDEV (South East Europe Developement) је консултантска кућа регистрована 
у Србији, Хрватској и Кавказу специјализована за пружање услуга из домена 
пољопривреде и руралног развоја. У раду су коришћени подаци из Упоредне анализе 
законодавстава у стратегија везаних за управљање руралним развојем у Србији и ЕУ 
објављене у децембру 2010. године, преузете  05.09.2012. са линка: http://www.ruralin-
foserbia.rs/dokumenta/uporedna%20analiza.pdf
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Буџетским циклусом развоја за период 2007-2013 дефинисана је и нова 
политика руралног развоја која је усмерен на побољшање имплементације 
програма подршке руралном развоју и фокусира се на запошљавање, кон-
курентност и иновације у руралним подручјима. У контексту стратешке 
ревизије CAP-а, Европска комисија је створила 2007. године нови фонд, 
посебно усмерен на рурални развој, а то је Европски фонд за рурални раз-
вој (EAFRD) са намером да додатно подржава програме који не потичу од 
производње хране.

Данашња рурална политика ЕУ дефинисана Агендом 2000 заснована је 
на следећим принципима:

•	 Мултифункционалност пољопривреде – измењена позиција 
пољопривреде у условима хиперпродукције хране условила је нео-
пходност подстицања развоја услужних делатности на селу;

•	 Мултисекторски и интегрални приступ руралној економији у 
правцу диверзификације делатности, креирања нових извора при-
хода и могућности запошљавања као и заштите руралног богатства;

•	 Флексибилност извора за рурални развој – заснована на самопо-
моћи и децентрализацији, партнерству на локалном и регионалном 
нивоу;

•	 Транспарентност у креирању и руковођењу развојним програмима.
•	  Рурална политка ЕУ за период 2007-2013. године, има три главна 

циља, представљена кроз тзв. осе и једну хоризонталу осу – LEADER 
приступ:

 - Оса 1: Садржи мере за јачање конкурентности пољопри-
вреде и шумарства.

 - Оса 2: Укључује мере за очување и заштиту животне среди-
не као и сеоских предела.

 - Оса 3: Укључује мере за побољшање квалитета живота у ру-
ралним областима као и мере за подстицање диверзифика-
ције руралне економије.

•	 LEADER је иновативни приступ унутар политике руралног развоја 
Европске уније, који не представља пакет мера које треба спро-
вести, већ је то метод који се може применити на било коју од прве 
три осе, што је приказано на слици 3.
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Слика 3. Дистрибуција подршке мећу осама руралног развоја у ЕУ 

Извор: SEEDEV, 2010.

LFA – LESS - FAVOURED AREAS

LFA је концепт подршке пољопривредницима који раде и живе у под-
ручјима мање погодним запољопривредну производњу.

Категоризација LFA подручја у ЕУ разликује три типа подручја, по-
дељена према социо-економској ситуацији и природним карактеристик-
ма, а да се при томе тежи да подручје осликава регионалну ситуацију у 
пољопривреди ЕУ. Ова три типа дефнисана су EEC Directive 75/268 (арт. 3, 
пара 3-5) и касније су интегрисане у структуралну подршку:

•	 Планинска подручја где надморска висина и нагиб смањује мо-
гућост гајења и употребе механизације. Ова подручја обухватају 
око 16% од UAA у ЕУ-27.

•	 Прелазне (јендоставне) LFA које се карактеришу пре свега лошим 
квалитетом земљишта, ниским приходима и малом густином на-
сељености. Ова подручја обухватају око 36% од UAA. Тренутно, 
постоји расправа о критеријумима који дефинишу ову категорију и 
сигурно је да ће бити мењани од 2014.

•	 LFA са специфичним „хендикепима“ су одређена мала подручја, 
која имају неки од недостатка који лимитирају могућност произ-
водње и живота у тим подручјима. „Hendikep“ је условљен специ-
фичним потребама за заштитом животне околине и/или приобал-
них подручја и острва и где пољопривреда треба да је у функцији 
околине и сл. Око 3% од UAA је класификовано у ову категорију.

Дистрибуција LFA по категоријама је представљена сликом 1, из које се 
може видети да шест највећих земаља чланица обухвата 72% од укупног 
LFA у ЕУ-25. Од увођења LFA концепта, константно се повећавају површи-
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не под LFA (33% у 1975., до 56% у 1996., и од тада су мање-више стабилне 
површине), па самим тим и подршка намењена овим подручјима.

Извор: SEEDEV, 2010.

РУРАЛНА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА

Повећање конкурентности у пољопривреди у последњих неколико де-
ценија намећу пољопривредницима потребу за променама и иновацијама 
у свакодневној произвођачкој навици. Међутим многи пољопривредни 
произвођачи нису склони променама, јер су промене комплексан процес, 
праћен често емотивним и социјалним прилагођавањима. Уколико при-
хватимо да је промена – реакција на неки екстерни стимуланс и уколико 
смо свесни да се окружење све брже мења и да је таквих стимуланса све 
више (улазак у ЕУ, већа конкуренција, бржи проток информација, и сл.) 
морамо прихватити да ће бити и више промена тј. да се пољопривредници 
морају мењати. Некада ће та промена значити нову сорту, производну тех-
нику или културу, али понекад и нов посао5. Значи, разликујемо промену 
активности унутар пољопривреде и ван пољопривреде.

Такође промене могу имати за циљ и да се задржи постојећи посао уз 
додавање новог или да се гаси стари и успоствавља нови. Све ове актив-
ности којима се умањује ризик увођењем још нових производњи или сер-
виса, називају се диверзификација руралних активности. Она је посебно 
препозната у правилима ЕУ везаним за рурални развој, али је истовремено 
једна од опција која може значајно да обезбеди квалитетнији живот у ру-
ралним срединама.

5 Бунчић С.: Serbian legislation- problems with the legal forms  of legal persons and their 
activity,  у Зборнику радова са  Conferinta internationala bianala, Timisoara, Romania, 
2008, str. 875
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Рурална подручја земаља Европске уније, као и осталих земље Евро-
пе, карактерише значајна диверзификација економије од пољопривреде ка 
другим непољопривредним делатностима, која се додатно стално повећа-
ва. Тако у Европској унији 30-35% пољопривредних господарстава оства-
рују доходак од непољопривредних делатности, а иако је 60% становника 
рураних подручја везано за пољопривреду, само 20% истиче пољопривре-
ду као главну делатност. У неким земљама и регијама ЕУ овај постотак је 
већи од 50% (Словенија, Шведска, Кипар, Малта, Данска, Немачка). Чак 
82% запослених и 95% новостворене вредности се стварају у непољопри-
вредној економији и то тако што се запосленост у непољопривредном 
сектору повећавала по стопи од 0.7% годишње, а новостворена вредност 
1.8% у периоду 2000-2005. године. На нивоу ЕУ 27 чланица, 36,4% носилаца 
газдинства је 2005. године имало други плаћени посао (од 20% у Белгији до 
75% у Словенији).

Плурактивност пољопривредника је заступљенија у северним земља-
ма које се карактеришу ниском густином насељености и источним земља-
ма које карактерише производно неспецијализовано газдинство.

Насупрот томе, диверсификација делатности је чешћа у западним и се-
верним деловима ЕУ (Финска 29%, Француска 25%, Велика Британија 24%, 
Немачка 22,5%), а мање у источним и јужним земљама чланицама и Ирској. 
На малим газдинствима плурактивност носилаца газдинства је чешћа, а 
на великим ређа, али је зато диверсификација делатности чешћа на већим 
господарствима. Исто се односи и на економску снагу газдинства.

Посматрајући по врстама делатности, видљиво је да се мала газдинства 
у ЕУ чешће опредељују за прераду пољопривредних производа, а велика за 
услуге под уговором.

Укупан број газдинстава који диверзификују своје активности и њихо-
ва дистрибуција по активностима приказана је на слици 4. Диверсифика-
ција је повезана и са временом којим пољопривредник располаже. У 2005. 
години, на нивоу ЕУ 27 чланица само је 15% носилаца газдинства радило 
еквивалетно пуном радном времену у пољопривреди. Радно време се по-
већава сразмерно са величином газдинства, тако да на нивоу ЕУ 27 члани-
ца, власници који обрађују више од 100 ха земљишта је запослено са 76% 
радног времена, док је на нивоу ЕУ 15, тај постотак 62%. Врста пољопри-
вредне производње, такође утиче на плурактивност/диверсификацију. 
Пољопривредници који се баве узгојем житарица чешће имају још један 
плаћени посао, а они који се баве узгојем стоке чешће диверсифицирају 
активност господарства. Локација фарме такође има утицај на диверси-



386

Д. Супић ЕВОЛуЦиЈА РуРАЛНОГ РАЗВОЈА Еу...

фикацију, па газдинства која се баве узгојем стоке на пашњацима, обично 
имају локације које су атрактивне за туризам и зато им је удео ове актив-
ности већи. С друге стране, она газдинства која су ближе урбаним среди-
нама лакше се запосле у граду или диверзификују активност пружајући 
сервис наслоњен на урбану средину.

Интернет пружа огромне могућности за пољопривреднике у удаље-
нијим подручјима, јер могу на даљину продавати своје производе или по-
нудити своје услуге. Људски ресурси имају одлучујућу улогу у диверсифи-
кацији: млађи пољопривредници чешће налазе још један плаћени посао: у 
ЕУ 27, око 20 % старијих од 65 година има другу плаћену активност, а више 
од 50% млађих од 54 година редовно има други извор дохотка. Боље обра-
зовање и предузетнички дух су предност код проналажења нових послова. 
У случају кад се пољопривредници одлуче на диверсификацију, значајнија 
је она изван газдинства, него диверсификација у оквиру самог газдинства. 
Велика је разноврсност активности изван газдинства, док је диверсифика-
ција делатности унутар фарме најчешће везана за:

•	 производно тржишни ланац, тако што се приход остварује од пре-
раде или директне продаје, коришћењем постојећих ресурса газ-
динства (земљишта, радне снаге или капитала);

•	 за рад под уговором пружајући одређени сервис;
•	 шумарску производњу и
•	 услуге (рурални туризам и сл.).

Са изузетком руралног туризма, подаци показују да је веома мало ди-
версификације ка другим делатностима, а разлог је што се лакше користе 
постојећи ресурси фарме него што се развијају потпуно нове активности.

Главни извор непољопривредног дохотка везаног за фарму су услуге 
које се пружају радом механизације.

Исто тако, изнајмљивање земљишта или зграда су значајан део дохотка 
господарства. Најчешће се ове активности не воде као приход пољопри-
вреде. У различитим земљама уведене су и различите мере како би се по-
могло пољопирвредном газдинству да диверсификује своје делатности ка 
непољопривредним. Многе локлане стратегије препознају ове активности 
као приоритет, дефинишући разне мере подршке са првенственим циљем 
унапређења прихода газдинстава и промоције регије. Ове мере укључују 
субвенције, обуке и олакшице.
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Слика 4. Укупан број газдинстава који диверзификују своје активности и 
њихова дистрибуција по активностима 

Извор: SEEDEV, 2010.

ИСКУСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИКА У НОВИМ ЗЕМЉАМА 
ЧЛАНИЦАМА

Пољопрвредници највише профитирају од уласка у ЕУ. Тако индекс 
повећања прихода од пољопривреде у односу на 2000. годину изнси 114,6 
(2000 = 100) за свих 27 земаља чланица. У исто време, исти индеx за Пољску 
је 209.7, Чешку 187, Мађарску 149.1, Латвију 311, Литванију 284.6. Шта то 
што толико утиче да се приход пољопривреде и пољопривредника толико 
повећа уласком у ЕУ?

Прво, пољопривредници добијају тржиште и конкуренцију. Тржиште 
од пола милијарде богатих купаца који не гледају само на цену него и на 
квалитет.

Друго ствара се конкуренција и која се првенствено јавља, не на ни-
воу примарне производње, већ на нивоу прераде. Тако је само у Мађарској 
пред улазак у ЕУ подигнуто преко 20 постројења за произвдњу биогорива, 
било прерадом уљарица или житарица. Услед подршке у виду бесповрат-
них средстава за подизање прерадних и складишних капацитета од стране 
ЕУ, долази до исправљања горућег проблема свих земаља у транзицији – 
веллика конкуренција на нивоу примарне производње и мала конуренција 
на нивоу прерађивачке индустрије. Тиме се повећава потрошња локалних 
пољопривредних производа, а самим тим се и повећавају цене пољопри-
вредних производа, што је друга корист коју пољопривредници осете 
уласком у ЕУ. Питаћете се како када сваки дан читамо како је наше млеко 
скупље него у Немачкој, када гледамо статистику која показује да је храна 
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скупља код нас него у ЕУ. Да ли та статистика није тачна? Тачна је, јесте 
млеко скупље код нас – али у продавници, а цену коју добије произвођач 
млека у Србији је нижа од оне коју добије фармер у ЕУ. Слична је ситуација 
и са уљем и сунцокретом, као и са месом и кобасицама. Потпуним отва-
рањем тржишта произвођач млека, меса, сунцокрета, добија могућност да 
за свој производ добије бољу цену, док млекара, уљара или кланица до-
бија конкуренцију и не може више да има екстра зараду плаћајући млеко 
јефтино, а продајући га скупо. Значи пољопривредници добијају веће, а 
потрошачи ниже цене.

Трећа велика корист коју пољопривредници имају уласком у ЕУ је мо-
гућност коришћења бројних субвенција од стране буџета ЕУ. За 2006. го-
дину Мађарска је добила од заједничког буџета ЕУ, разних пољопривред-
них и структуралних субвенција, у износу од 1.842 милијарде евра, што је 
за 500 милона више него 2005. године,  исто за колико је мање него 2007. 
Пољски чек за подршку пољопривреди за 2006. годину износи 5.3 милијар-
де евра, Чешки 1.33, Грчки 6.88. Важно је знати и да се ова средства стално 
повећавају и да су ово средства само из ЕУ на која још саме земље чланице 
додају своје пољопривредне буџете. Међутим и пре него се постане земља 
чланица, током приступа ЕУ помаже пољопривреде оних земаља које су 
на путу уласка у ЕУ. Када нека земља постане кандтдат за ЕУ, што је око го-
дину дана по потписивању Споразума о стабилизацији и придруживању, 
она може да користи посебан програм намењен развоју села изван IPARD 
(раније SAPARD). Ова средства су намењена дирекно пољопривредници-
ма и прехрамбеној индустрији на начин да се подржавају инвестиције на 
фарми у износу од око 50%. Тако Хрватска, Македонија и Турска имају 
490 милона за наредне три године да потроше на унапређење конкурент-
ности својих произвођача и уређење села. Када бисмо ми постали канди-
дат-земља, добијали бисмо између 50 и 60 милиона евра годишње. Укупни 
приходи у пољопривреди у државама чланицама ЕУ у периоду 2000-2007. 
године представљен је на слици 5. Знајући да је наш укупан аграрни буџет 
250 милона евра, значи да би само од овог фонда за четвртину више ишло 
пољопривреди него сада. Међутим поред тржишта, нових прерадних ка-
пацитета, субвенција и бољих цена, нешто што сви пољопривредници из 
земаља које су недавно ушле у ЕУ истичу као најважнијиу промену је да 
су добили предвидивост и стабилност. Више их не „боли глава“ како да 
продају, већ шта да сеју, сада знају за наредних седам година колико ће та-
чно добити субвенција, цене су стаблиније, уколико се деси суша или град 
знају да ће бити надокнаде. Ова предвидивост и стабилност им омогућава 
да се више посвете унапређењу производње. 
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Слика 5. Приходи у пољопривреди у државама чланицама 2000-2007 
(2000=100) 

Извор: SEEDEV, 2010.

РУРАЛНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ КА ПРИЛАГОђАВАЊУ ЕУ

Рурална политика Србије је у фази успостављања, при чему јој је ос-
новна водиља и правац развоја рурлана политика ЕУ. Међутим, постоји 
велика разлика у могућностима и спремности финасирања руралних по-
литика у ЕУ и Србији. Србија издваја минорна средства која нису у скла-
ду са потребама, али су вероватно у складу са могућностима и зацртаним 
приоритетима.

Међутим, пољопривредници у Србији суочавају се са разним изазо-
вима и променама окружења у којем данас послују, као што су (SEEDEV, 
2010.):

•	 Отварање граница, кроз процес прикључивања ЕУ и чланства 
у Светској трговинској организацији које условљава још већу тр-
жишну утакмицу на домаћем тржишту и потребу за повећањем це-
новне конкурентности властитих производа;

•	 Повећани захтев и потражња за производима који су конкурентни 
квалитетом, а где је тај квалитет доказана цертификатом – интег-
рирана производња, органска производња, заштита имена порек-
ла, заштита ознаке порекла и сл;

•	 Промена тржишних ланаца у правцу веће потрошње у супермарке-
тима и концентрација у неколико прерађивачких капацитета, који 
траже веће количине и побољшан квалитет;

•	 Све захтевнији стандарди, посебно везани за извоз (како у ЕУ тако 
и у остале земље), али и на домаћем тржишту;
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•	 Појачање захтева за следљивост у производњи (облежавање живо-
тиња или биљни пасоши);

•	 Повећано улагање у рурална подручја, како кроз разне програме 
централне власти, тако и кроз коришћење фондова ЕУ – пре свега 
IPARD фонда.

Као одговор на ове изазове мења се, и још више ће се мењати, структура 
и јављаће се одређени трендови у пољопривредној производњи и рурал-
ним подручјима:

Смањење броја пољопривредника условљно, не само њиховим од-
ласком у друге секторе и неприхватањем младих да наставе посао својих 
родитеља, него и немогућношћу да се буде конкурентан на тржишту са 
постојећим нивоом и начином производње. Тиме се јавља и ефекат по-
већања старачких домаћинстава у руралним пределима.

Услед унапређења технолгије у производњи хране, све је мања потреба 
за радном снагом у пољопривреди и све већа диверзификација активности 
на пољопривредном газдиству у правцу туризма, занатства и услуга. 

Све већа миграција за послом у градовима, која се јавља услед тога што 
(SEEDEV, 2010.): 

•	 напреднији делови руралне заједнице напуштају сеоске средине 
због бољих социо-економоских услова у граду;

•	 сиромашнији слојеви приморани да траже запослење ван пољопри-
вреде, због све већег притиска услед ниског прихода у пољопривре-
ди на малом газдинству.

Све већа урабанизација руралних предела и повећање тражње услуж-
них послова у руралним подручјима која захтева специфична знања људи 
који живе у руралним подручјима.6

Смањење пољопривредних површина на рачун изградње индус-
тријских и услужних паркова.

Имајући на уму све ове разлике постављу се питања: Да ли да при-
мењујемо руралну и агарну политику ЕУ из осамдесетих година, јер на том 
нивоу наша пољопривреда и рурални предели јесу данас? Да ли данашњу 

6 Види више: Бунчић С.: The Necessity of a New Legal Framework for Reorganisation of the 
Cooperatives  у Зборнику радова са конференције  Challenges of Economic Sciences in 
the  21st Century, Belgrade , 2008, str .209
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политику, јер у њој данас привређујемо? Да ли ону за коју мислимо да ће 
бити политика по нашем прикључењу?

Колико је рурална политика променљива и какву политику ћемо ми 
затећи даном уласка у ЕУ? Каква аграрна политика Србије у предприступ-
ном периоду треба да буде да би што се што лакше и успешније прилаго-
дини CAP-у?

Када је дефинисан CAP 1950/60, EEC је планирала да 50% пара иде у 
„Guarantee“ [стуб 1] и 50% „Guidance “ [Стуб 2]. Међутим подршка тржишту 
је узела већи део колача остављајући рурални развој са око 5% од укупног 
буџета. Реформом 1990. године почиње да успоставља поновни баланс. 
Зато је питање за Србију: може ли Србија да прође брже пут ка томе где ЕУ 
тежи и успостави већа плаћања за рурални развој, избегавајући да напум-
па превелика плаћања за подршку тржишту?

Друго питање је где треба инвестирати у рурални развој. Да ли треба 
пратити оно што ради вечина земаља ЕУ или креирати свој начин дистри-
буције средстава између три осе?

Србија мора да има политику која ће јој обезбедити да повећа своју 
конкурентност7 и помогне јој да за што краће време прилагоди систем без-
бедности хране са ЕУ. Она не треба да уводи мере које има ЕУ, јер су циље-
ви њихове политике значајно другачији него наши у овом тренутку.

Поједнине земље ЕУ издвајају и до 80% руралних фондова за плаћања 
за очување животне околине – ми то не треба да радимо, јер је наш трошак 
очувања постојег мањи него њихов трошак повратка на старо.

У ЕУ сваки фармер има обавезу држања необрађеним 10% земљишта 
под житарицама или пак, постоји забрана подизања нових винограда и 
ограничења и казне, ако неко произведе више млека него што је пропи-
сано, такође је уведена политика директних плаћања по хектару у циљу 
смањења производње (ми не треба да их копирамо, јер нама циљ није 
смањење производње).

ЕУ је увела изузетно строге стандарде производње и безбедности хране 
– ми треба да им тежимо и да се прилагођавамо њима,  али не и да их слепо 
уводимо у нашу законску регулативу, па да их не примењујемо.

7 Бунчић С.: Компетитивно село-изазов за стварање новог правног оквира, део у 
националној монографији  Програми, технологије ,организација  и  управљање 
развојем кометитивног села,Факултет техничких  наука , Нови Сад 2008, стр.191
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ЕУ има своју политику, а ми треба да креирамо своју, гледајући у ком 
правцу иде CAP; прилагођавати му се, али у исто време кроз инвестицио-
ну подршку и подршку руралном развоју обезбедити да наши производи 
и рурални предели буду конкурентни даном уласка у Србије у ЕУ. Разлике 
у питањима везаним за пољопривреду и рурални развој ЕУ и Србије при-
казане су у табели 2.

Табела 2. Разлика између ЕУ и Србије у питањима везаним за 
пољопривреду и рурални развој 

Област Земље ЕУ Србија

Социо-економска 
структура

18% становништва живи у 
претежно руралним срединама
8% активног становништва је 
запослено у пољопривреди
20% активне руралне популације 
ради у пољопривреди

Пољопривреда је основна 
и често једина делатност у 
руралним пределима
Пољопривреда не доноси 
приход као у земљама ЕУ
Остварује се само мала 
додатна вредност кроз 
прераду

Рурална 
инфраструктура

Добро развијена услед дугорочне 
историје великог улагања 
у пољопривреду и рурална 
подручја (ЕУ-15)

Лоше развијена и додатно 
неодржавана 
Бројна насеља без основне 
инфраструктуре
Мала могућност брзог 
успостављања услед 
приоритетних интервенција у 
урбаним подручјима

Привредна 
структура

Јака урбана економија која може 
да доприноси руралном развоју
Диверзификована економија са 
прилично развијеним руралним 
бизнисом

Економија која мало може да 
допринесе запошљавању

Пољопривредна 
производња

Пољопривреда је сектор који 
троши паре (велика подршка од 
стране пореских обвезника да би 
се достигли социјални циљеви и 
заштитила природна средина)
Просечна величина поседа од 
19ха

Очекивања да пољопривреда 
зарађује паре и тиме 
доприноси економском 
развоју 
Неповољна структура 
произвођача услед 
уситњености земљишног 
поседа

Људски капитал Висока образованост руралног и 
пољопривредног становништва

Ниска образованост у 
поређењу са урбаним 
подручјима а нарочито у 
поређењу са ЕУ
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Регионална 
политика

Развијена регионализацима и 
препознати ретиони
Значајни фондови у оквиру 
буџета ЕУ

Започињање поставке 
политике регионалног развоја
Још увек неуспостављени 
критеријуми и фондови за 
подршку регионалном развоју

Стање животне 
средине

Многи бидиверзитет 
је већ изгубљен током 
периода интензификације у 
пољопривреди
Много великих сточарских 
фарми = велики загађивачи
Добро развијен систем контроле
Постојање велике 
заинтересованости грађана за 
заштитом животне средине
Богата економија спремна 
да уложи у заштиту животне 
средине

Мале фарме са малим нивоом 
интензивне пољопривреде па 
самим тим и прихватљивим 
нивоом загађивања
Релативно мали број великих 
фарми који су велики 
загађивачи
Слаб регулаторни систем 
заштите животне средине 
и неразумевање фармера за 
потребом очувања животне 
средине
Јавна брига за заштиту 
животне средине тек у повоју
Транзицијска економија 
која врши притисак на брз 
економски развој

Фондови и 
финансијски 
ресурси

Дефинисани свеобухватни и 
значајни

Повремени и скромни, како у 
укупном износу тако и у уделу

Локална 
самоуправа

Развијене профитне организације 
и локалне акционе групе
Организована локална 
администрација
Локално повезани предузетници

Мала улога локалне 
самоуправе у повезивању 
привредника и економском 
развоју

Производна 
повезаност

Успостављена већина тржишних 
ланаца заснованих на 
конкуренцији

Мала конкуренција која у 
великој мери монополизује 
одређена тржишта

Социјална 
заштита

Пољопривреда обезбеђује 
мали део запослености, чак и 
у руралним подручјима, па се 
социјалне потребе остварују кроз 
развој других сектора
Добро развијен систем социјалне 
подршке

Недефинисан систем 
социјалне заштите 
пољоприврединика
Мали ниво уплате у 
здравствени и пензиони фонд 
од стране пољопривредника

Извор: SEEDEV, 2010.
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ЗАКЉУЧАК

Данашњи трендови и примарни концепти на којима се заснивају поли-
тике аграрног и руралног развоја у развијеним земљама света, а посебно 
земаља Европске уније су концепт интегралног руралног развоја, мулти-
секторски и мултидимензионални приступ развоју, уз поштовање прин-
ципа одрживог економског развоја и стварању услова и оквира за развој 
мултифункционалне пољопривреде. У раду је дат преглед развоја и рефор-
ме заједничке аграрне политике Европске уније, који би требао да поткре-
пи прву претпоставку и пример којим путем треба и Србија да иде. С једне 
стране, то је пример добре праксе, тј. учења из искуства оних који су пре 
нас већ прошли тај пут, а с друге стране императив, оквир, у који се мора-
мо уклопити и прилагодити, ако желимо да постанемо пуноправни члан 
Европске уније, у процесу евроинтеграција. 

Интегрални рурални развој генерално подразумева као основне циље-
ве смањење сиромаштва и повећања услова и квалитета живота руралних 
подручја, повећање руралне запослености, очување природних ресурса и 
заштита животне средине (ту посебно долази до изражаја концепт одржи-
вог економског развоја), као и обезбеђивање прехрамбене сигурности уз 
раст пољопривредне производње и њене конкурентности. 

Нови концепт интегралног и одрживог руралног развоја који је зажи-
вео у ЕУ последњих деценија, посебно после реформи CAP-a у виду Агенде 
2000. и 2003. године, не заснива се само на очувању природних ресурса, 
већ и на очувању социјалног и културног диверзитета као битног аспекта. 

Одржив пољопривредни и рурални развој је пре свега усмерен на упра-
вљање и очување природних ресурса, на технолошке иновације и њихову 
примену ради задовољења потреба садашњих генерација, као и омогућа-
вање будућим генерацијама да задовоље исте. Овај концепт развоја у себи 
сублимира, тј. подразумева техничку изводљивост, економску оправда-
ност, еколошку одрживост и друштвену прихватљивост. Институционал-
ни оквири одрживог развоја подразумевају добро управљање, како на 
међународном и регионалном, тако и на националном и локалном нивоу, 
уз веће учешће појединаца, разних привредних субјеката, невладиних ор-
ганизација, као и шире међународне сарадње. Будућност Европске уније, 
а и наше земље, зависи од способности за хармонизованим и уједначеним 
развојем појединих руралних подручја, која су у основи веома хетерогена 
по потенцијалима, степену развијености и као и по својим проблемима. 
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Ни Европска унија, а ни наша земља, нема за сада усклађену, јединстве-
ну и прецизну дефиницију појма руралног, као ни типологију региона по 
степену руралности. Рурални простор, па самим тим ни регионализација, 
није процес који се може урадити једном за сва времена. Рурални простор 
није непромењив нити хомоген. Потврђује се полазна претпоставка да је 
за успешно бављење питањем руралног развоја и за доношење правилних 
одлука неопходна регионализација руралних подручја, дефинисање коли-
ко-толико хомогених подручја, како би се уз познавање њених саставних 
делова и карактеристика, дошло до адекватнијих решења.

SUMMARY 
EVOLUTION OF EU RURAL DEVELOPMENT wITH 
EMPHASIS ON RURAL DEVELOPMENT IN SERBIA

The subject of this paper presents a comparative analysis of rural development 
as well as its diversification into zamaljama  EU. This paper discusses the main 
elements of rural development. It starts from the concept of integrated rural 
development (IRR), the EU Common Agricultural Policy (CAP) and experience 
of the developed countries of Europe, through which highlight important factors 
of rural development. Under the new concept of rural development are: rural 
development, rural economy, rural entrepreneurship, rural ecology. Through the 
work will be displayed and the evolution of policies of EU rural development, as 
well as the experience of farmers in the new member states. Serbia as a very rural 
country, its future development must be based on the promotion of investment 
in agriculture, which is the dominant activity. The author describes the reason 
for this situation, trends and allocate development problems of agriculture and 
rural areas of the Republic of Serbia, which form the basis of rural development. 
This paper analyzes the rural policy of the Republic of Serbia in order to make 
recommendations for adjustments ruralog development and rural policy Serbian 
EU good practice.

Key words: rural development, rural policy, rural areas, the EU agriculture...
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RESUME

With more than half the population of the 25 member states of the European 
Union, which lives in rural areas, which cover 90% of the territory of the Union, 
rural development is a vitally important part of EU policy. At the same time 
agriculture and forestry remain crucial for land use and management of natural 
resources in rural areas of the European Union, but also as a platform for 
economic diversification in rural communities.

The EU has in the last decade began radical CAP reform and modification 
of the system of agricultural policy. Introduced direct payments and rural 
development policy has become the second pillar of the CAP. Agenda 2000 
(Agenda 1997) introduced new rules of finance, restructuring the financing 
mechanism and introduced a decentralized approach to funding.

What are the current trends and primary concepts underpinning the politics 
of agrarian and rural development in developing countries, especially the 
countries of the European Union, the concept of integrated rural development, 
multi-sectoral and multi-dimensional approach to development, while 
respecting the principles of sustainable economic development and the creation 
of conditions and framework development of multifunctional agriculture. This 
paper provides an overview of the development and reform of the common 
agricultural policy of the European Union, which should substantiate the first 
example and assumption of the direction they need to go and Serbian. On the 
one hand, it is a best practice, ie. Learning from the experience of those who have 
gone before us, but this time, on the other hand imperative framework, in which 
we have to fit and adjust, if you want to become a full member of the European 
Union, the European integration process.

Sustainable agriculture and rural development is primarily focused on the 
management and conservation of natural resources, technological innovations 
and their application to meet the needs of present generations and to enable 
future generations to meet them. 

The concept of development in itself sublime, that is. means the technical 
feasibility, economic feasibility, environmental sustainability and social 
acceptability. Institutional framework for sustainable development mean good 
governance, both at the international and regional, and national and local 
level, with greater participation of individuals, different business entities, non-
governmental organizations, and the broader international cooperation. The 
future of the European Union and our country depends on the ability of the 
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harmonized and balanced development of some rural areas, which are basically 
very heterogeneous in potential, and the level of development and its problems.

Овај рад је примљен 25.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 07.11.2012. године.
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ИНДУСТРИЈА ДОГАђАЈА КАО 
СПЕЦИФИЧНОСТ УСЛУЖНОГ СЕКТОРА И 
ОСНОВА ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

САЖЕТАК: Догађаји су свуда око нас и нису само пуки 
одговор на људску доколицу, већ су од својих почетака имали 
значајан утицај на квалитет живота људи. Историјски гледано, 
потреба људи да тргују је изнедрила догађаје. У савременом 
друштву догађаји имају изражену друштвену улогу, имајући у 
виду социјалне, културне, забавне, економске и друге потребе 
становништва. Значај ефеката постављења и реализације 
догађаја најбоље се огледа кроз дугорочне користи, које 
произилазе из догађаја. Уколико се сагледа савремена индустрија 
догађаја (посебно мега и ткз. халмарк догађаји), може се увидети 
висок степен утицаја догађаја на окружење. Утицаји догађаја 
на окружење могу се огледати кроз развој инфраструктуре, 
запошљавање, повећање БДП, социјалну интеракцију, културну 
и туристичку афирмацију, итд. Овај рад ставља фокус на 
економске утицаје догађаја, тј. како се испољавају економски 
утицаји догађаја на окружење. У раду су дати прикази користи 
од догађаја на примеру Олимпијских игара у Пекингу и Лондону, 
и Еxit фестивала, као главног забавног догађаја у Србији.

1 cekovicmilan@educons.edu.rs
2 muhi.bela@gmail.com
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Кључне речи: догађај, економски ефекти, окружење, мега 
догађаји, халмарк догађаји...

УВОД

Економске ефекте могуће је остварити вишим нивоом продуктивности 
у производном сектору и сектору услуга. Економски утицај на окружење 
је могуће остварити и специфичном услужном понудом – догађајима. 
Посебно атрактивни као генератори економских ефеката су мега и ткз. 
hallmark догађаји. Економски ефекти се могу испољити на више начина и 
као такви детерминисани су циљевима догађаја. У првом делу рада акценат 
је стављен на предуслове развоја индустрије догађаја и на приказ великих 
догађаја као специфичне услужне понуде, која има могућност да окупи ве-
лики број људи, привуче велику медијску пажњу, развије инфраструктуру, 
запосли становништво и у крајњој линији омогући стварање профита. У 
другом делу рада представљени су облици економских утицаја, трећи део 
рада намењен је примерима (Exit и Олимпијске игре у Пекингу и Лондону)

ДОГАђАЈИ КАО СПЕЦИФИЧНОСТ УСЛУЖНОГ СЕКТОРА

Не постоји јасан увид када је први догађај, у економском смислу, настао. 
Изложбе и трговачке приредбе су одржаване и пре античког доба, као до-
гађаји одржавани су у функцији задовољавања тржишних потреба људи. 
Спортске догађаје историја бележи у античком добу (Олимпијске игре), а 
фестивали су познати још из средњег века, мада се њихови почеци могу 
приметити и у доба Римског царства. Конференцијски догађаји само на-
изглед бивају везани за савремено друштво, мада потичу још од 18. века. 
Динамичан развој догађаја везан је за 20. век и индустријско друштво.

Не постоји општеприхваћене дефиниције догађаја. Андрејевић и Гру-
бор (2007) догађаје одређују као специфичну услужна појаву, базирану на 
аутентичној идеји, која се заједничким ангажовањем извршилаца и мате-
ријалних средства (примена менаџерског know-how-а) на тржишту испоља-
ва као оригинална идејна понуда. Специфичност догађаја се огледа у томе 
што и поред чињенице да спада у део услужне економије, он има свој про-
извод – програм. Управо програм догађаја одређује карактеристике самог 
догађаја: временска ограниченост, одређено место, ризик у постављaњу и 
реализацији, неопходност неретко високих финансијских средстава за ре-
ализацију, садржај који генерише јединствена искуства публике, итд. 
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Развој догађаја је био повезан са потребама људи да тргују, а модерном 
добу и са прекопотребним решењима за људску доколицу. Концерти, из-
ложбе, карневали, фестивали, спортски догађаји, филмске пројекције, по-
зоришне представе, итд., представљају прави одговор на захтеве да се сло-
бодно време људи испуни на што квалитетнији начин. Догађаји покрећу 
социјалну интеракцију и неретко су инструменти у креирању политичке 
стварности (митинзи, конгреси, конвенције, итд) и стварања предуслова 
да се анимира становништво у остваривању ширих друштвених циљева. 
Неретко догађаји представљају и мотив за предузимање туристичких пу-
товања, односно боравка у датој дестинацији за време одржавања одређе-
ног догађаја (забавни, музички, спортски, комерцијални догађаји).

Графикон 1. Ефекти догађаја

Извор: Аутор 

Испланирати, управљати и успешно реализовати догађај, подраз-
умева познавање значајних менаџерских функција. Менаџерске функ-
ције покривају читав сектор послова и односа, неопходних за оствари-
вање циљева догађаја. Успешна реализација догађаја подразумева јасну 
визију догађаја (време, место, величина, маркетинг, буџет, итд.), ефикас-
но управљање стејкхолдерима (медији, посетиоци, учесници, спонзори, 
утицајне структуре из окружења), адекватну анализу интерних и екстер-
них фактора (SWOT и PEST анализа), свест о значају инструмената про-
мотивног микса (економска пропаганда, економски публицитет, директна 
продаја, унапређење продаје и лична продаја) и друге значајне активности, 
које су предуслов успешног постављења и реализације догађаја. 

Догађаји се могу по основу различитих критеријума класификовати: 
критеријум величине, намера и карактеристика, критеријум учесталости, 
итд. Уколико се величина догађаја узме као критеријум, догађаје можемо 
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поделити на мега, hallmark и главне догађаје. Управо мега и hallmark до-
гађаји имају највећи утицај на привредни раст окружења. Ниво утицаја 
поменутих догађаја огледа се у карактеристикама ових догађаја. Имајући 
у виду да се, на пример, под мега догађајем подразумева сваки догађај који 
посети најмање милион људи и чији трошкови постављења и реализације 
износе најмање 500 милиона долара, јасно је да овакви догађаји утичу на 
развој инфраструктуре, стопу запослености, експанзију у сектору произ-
водње и услуге.

Графикон 2. Мега и hallmark догађаји 

Извор: Аутор 

Догађаји могу бити пословни, образовни, спортски, културни, заба-
ви, политички, итд., самим тим ефекти догађаја, као специфичне услужне 
понуде, могу бити економски, културни, социјални, и политички. Управо 
широк друштвени утицај догађаја указује на значај ове индустрије. Иако 
ће се у овом раду акценат ставити на економске ефекте догађаја, догађаји 
имају своју социјалну, културну и политичку димензију.

 ДОГАђАЈИ КАО ПОТЕНЦИЈАЛ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Велики догађаји представљају шансу за локални, регионални, а и 
државни развој. Поред економске експанзије, догађаји могу да побољшају 
имиџ самог места (велика медијска пажња). Међутим, треба имати у виду 
да увек постоји опасност да велики догађаји, након еуфоричних најава, 
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убрзо прерасту у промашене инвестиције. Једно од најважнијих питања за 
владе, организаторе, локалне самоуправе везано је за ефикасно коришћење 
новоизграђених капацитета након реализације догађаја. Није занемарљив 
број објеката, који су након завршетка догађаја започињали свој процес 
пропадања (као нпр. спортски комплекси након Олимпијских игара у 
Атини).

У теорији менаџмента присутно је неколико облика испољавања еко-
номског утицаја. Д. Гетз (1997) је навео најважније облике, који се могу 
увидети на следећем графикону:

Графикон 3: Економски утицаји догађаја

Извор: D. Getz, Event Management & Event Tourism, Cognizat Comunication Corpo-
ration, 1997 .

Маркетинг места догађаја се односи пре свега на тежњу да се изгра-
ди позитиван имиџ места, односно дестинације где се одржава догађај. 
Одржавањем догађаја у савременом друштву могуће је побољшати живот 
ширег аудиторијума, јер догађаји као такви привлаче пажњу спонзора (фи-
нансијера) и покрећу читав низ финансијски исплативих активности. 

На изграђивање имиџа места утичу пре свега велики, али и специјални 
догађаји, с обзиром на ниво медијске покривености. Изграђивање имиџа 
се постиже промовисањем ових догађаја, коришћењем инструмената про-
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пагандног микса: економска пропаганда, публицитет, односи с јавношћу 
и директни маркетинг. Позитиван имиџ односи се на наклоност јавности 
и позитивноj заступљености у свести становништва. За постављење и ус-
пешну реализацију великих догађаја једнако је важна медијска покриве-
ност и програм догађаја.

Катализаторски утицај догађаја односи се на велике догађаје и њихов 
утицај на животне стилове посетилаца, квалитет њиховог живота и однос 
према окружењу. Велики догађаји могу да запосле велики број извршила-
ца, привлаче велику пажњу јавности, утичу на развој пословне и комуни-
кационе инфраструктуре, што омогућава велики број посета мимо про-
грама догађаја (индукитвна тражња). 

Економски утицај догађаја у многоме зависи од постављења циљева до-
гађаја, а користи од догађаја могу бити краткорочне и дугорочне, а изража-
вају се у отвореном профиту, могућностима даљег раста и развоја догађаја.

ДОГАђАЈИ КАО ЕЛЕМЕНТИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Туристичка атракција догађаја детерминисанa је садржајима програма 
којим се привлачи интерес јавности за поједине туристичке дестинације. 
Атрактивним догађајима се повећава укупна атрактивност дестинације. 
Организовање догађаја даје компаративну предност појединих дести-
нација, посебно ако се узме у обзир тенденција савременог туризма, која 
превазилази само пружање услуга смештаја и исхране. Организовање до-
гађаја је добар одговор на карактеристичне сезонске осцилације тражње. 
Семинари, конгреси, фестивали, карневали, симпозијуми, такмичења, 
итд., представљају добар начин да се туристичка тражња задржи на завид-
ном нивоу и након завршетка сезоне. 

Имајући у виду утицај догађаја на развој туризма, све више се у ли-
тератури може пронаћи термин „туризам догађаја”. Туризам догађаја 
подразумева понуду специјалних догађаја, који омогућавају туристима 
активно коришћење слободног времена на начин да се проширује класич-
на туристичка понуда и развој додатних услуга. Развој туризма догађаја, 
заправо подстиче проширивање циљног тржишта на оне туристе који се 
не могу сматрати стандардним гостима.

Гетз (1997) истиче да се догађај посматра и као веома узбудљив и 
најбрже растући облик феномена произашлих из доколице, пословања и 
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туризма. У литератури се осим догађаја појављује и термин доживљаја. 
Доживљај је ужи појам од догађаја, будући да се он превасходно односи 
на заједничку реализацију одређених активности од стране извршилаца и 
публике. Доживљај може да буде саставни део догађаја, који у том случају 
обухвата кумулативни збир већег броја доживљаја, али исто тако може да 
буде и оригиналан приступ заједничкој реализацији одређеног програма 
извршилаца и публике.

Као што је раније истакнуто, догађаји могу да се деле на основу разли-
читих критеријума. Ако се као критеријум поделе догађаја узме њихова 
величина и обим, могуће је разликовати три врсте догађаја: мега догађај, 
hallmark догађај и главни догађај (Bowdin et al. 2001). Мега догађај јесте 
догађај који својим обимом и величином утиче на укупну привредну ак-
тивност земље домаћина, а медијски је глобално покривен. У економском 
смислу, мега догађај снажно се рефлектује на туризам и привредну инфра-
структуру земље домаћина, а омогућује и изграђивање имиџа и медијског 
престижа организаторима. Мега догађај се дефинише и као догађај који 
је циљно усмерен на тржиште међу народног туризма, а префикс мега оз-
начава његову величину и посећеност, циљно тржиште, финансијску за-
хтевност, медијску покривеност, изградњу објеката и места одржавања 
програма догађаја, односно економски и социјални утицај на земљу до-
маћина (Гетз, 1997). 

Hallmark догађај је догађај са препознатљивим квалитетом програ-
ма, односно са аутентичним постављањем и извршењем, на основу чега 
поседује дистинктивне карактеристике у односу на истоврсне догађаје. 
Hallmark означава дестинацију догађаја, објекте или организацију до-
гађаја. Hallmark догађаји имају за учеснике и посетиоце посебан значај и 
атрактивност, привлаче велику пажњу јавности, доприносе изграђивању 
имиџа, одржавају и ревитализују традицију, а организатору омогућују 
остваривање конкурентске предности. 

ЕКОНОМСКИ УТИЦАЈИ ДОГАђАЈА - ПРИМЕР EXIT ФЕСТИВАЛА 
И ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА У ПЕКИНГУ И ЛОНДОНУ

1. Пример –  „Exit“ 

На примеру музичког фестивала Exit, који се одржава у Новом Саду, се 
најбоље може сагледати утицај једног догађаја са тачке гледишта катализа-
торског утицаја, маркетинга места и туристичке дестинације. Нулти Exit 
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је настао као последица младалачког бунта и аутентичне идеје и као такав 
био је пре свега домаћи музички фестивал. Неколико година касније Exit 
је постао препознатљив фестивал у Европи, који сваке године привлачи 
респектабилан број странаца.

Hа следећем графикону приказани су неки економски утицаји овог до-
гађаја на окружење: 

Графикон 4.  Примери директних економских користи од фестивала Exit

Извор: Аутор 

За потребе овога рада урађен је кратак интервју са Бојаном Бошко-
вићем, генералним менаџером Exit-a, који је саопштио да је у претходних 
пет година просечан број странаца износио двадесет хиљада. Ово не ука-
зује само да је продато двадесетак хиљада комплета карата, већ долазак 
странаца подразумeвa домино ефекат унутар услужног сектора: хотелски 
капацитети, приватан смештај, повећан промет у угоститељским објекти-
ма, услугама превоза, итд. 

Exit не привлачи само странце него и велики број посетилаца из других 
градова и места у Републици Србији. Фестивал Exit као главни музички 
догађај читав град, па тако и комуналне, здраствене и безбедносне службе 
ставља у своју функцију, а грађанима омогућава читав низ алтернативних 
могућности за зараду. Утицај Exit-a на Нови Сад посебно је значајан, ако 
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се има у виду афирмација и побољшавање имиџа града, али и региона и 
читаве државе.

Фестивали оваквог типа су својеврсна интеракција између људи, с об-
зиром да постоји могућност да се остваре нова познанства и странцима 
представи Нови Сад са свим својим историјским обележијима, културним 
и инфраструктурним капацитетима. У том смислу, препознатљив знак 
Новог Сада и Exit-a је Петроварадинска тврђава, која без изузетка импре-
сионира својом лепотом сваког туристу. Општи је утисак да је Exit код 
великог броја странаца срушио предрасуде о Србији, држављанима Репу-
блике Србије, имајући у виду дешавања у претходној деценији.

Једна од карактеристика догађаја је да они подразумевају ризичност 
приликом постављења и реализације. Exit је пример и за то да сваки 
догађај може имати и другу страну медаље, тамну страну. Трагичан 
догађај који се десио пре две године у импровизованом Exit кампу отвара 
питање могућности да ли је уопште могуће организовати овакве велике 
догађаје без негативних последица. Концентрација великог броја људи са 
собом повлачи читав низ пратећих негативности: насиље, дрога, алкохол, 
несрећни догађаји, итд. Појачано ангажовање безбедносних служби је 
једно од главних претпоставки стварања свих неопходних услова да се 
догађаји оваквог типа успешно реализују. Чињеница да Петроварадинска 
тврђава као историјско и културно благо Новог Сада, овом фестивалу 
даје посебно обележје, само одржавање фестивала наилази на опречне 
ставове када је у питању место одржавања догађаја. Ова и друга питања 
указују да поред несумњивих позитивних ефеката организација оваквог 
типа догађаја повлачи читав низ других питања која тангирају трошкове 
реализације, културну баштину, урбанистчке стандарде, у крајњој линији 
и политичке односе. 

Управо због тога, веома је значајно да се приликом организовања овак-
вих догађаја укључе све релевантне градске, покрајнске и државне инсти-
туције. Планирање оваквих догађаја подразумева и предвиђање могућих 
опасности и превентивно деловање, што је можда и најкомплекснији зада-
так организатора. Догађај треба да буде у функцији организатора, посети-
лаца и окружења. Ефекти догађаја на окружење треба да омогуће, не само 
развој, у овом случају Exit фестивала, него и читавог града, имајући у виду 
све ефекте догађаја, посебно економске.
Пример Exit фестивала на најбољи начин показује значај догађаја и 
сложеност планирања, организовања и реализације истог. 
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Слика 1. Промотивни постери Exit фестивала

   

Извор: www.exit.org
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Слика 2. Wеб сајт Exit фестивала

Извор: www.exit.org

2. Пример – Олимпијске игре у Пекингу

Олимпијске игре спадају у мега догађај и као такве представљају ве-
лику шансу за економски развој града, државе и региона, али и велику 
опасност, с обзиром да постављање и реализација догађаја подразумева и 
управљање ризицима, а они расту сразмерно са величином догађаја. 

Слику о величини догађаја најбоље осликавају следећи подаци, пред-
стављени у следећој табели.
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Табела 1. Олимпијске игре у Пекингу у бројкама

Бр. 
земаља 

учесница

Број 
спортиста

Број 
волонтера

Број 
акредитованих 

новинара

Број 
изграђених 

објеката
Улагање

204 10.924 100.000 24.562 34 67 милијарди 
долара

Извор: http://en.beijing2008.cn/

Организација Олимпијских игара имала је велики утицај на економ-
ски развој земље, на промоцију Кине (посебно ако се узме у обзир више-
деценијски политички положај), развој Интернета, телевизије, мобилне 
телефоније, чистих извора енергије, спортских сектора. Организација ОИ 
утицала је и на обнову и развој 25 историјских области, градских лока-
литета из империјалистичког периода, као и „Забрањени град”. Изграђе-
ни су модерни системи транспорта у ширем региону Пекинга (воз који је 
опремљен по стандардима хотела са пет звездица, који повезује Пекинг и 
Лхасу), а поједини загађивачи су затворени, а уграђени су еколошки фил-
тери у многе фабрике. 

Око 15 милијарди долара уложено је у мере против загађења, укљу-
чујући премештање фабрика и ограничавање аутомобилског саобраћаја 
током одржавања игара. Уложено је 57 милиона долара у реновирање 
5000 санитарних објеката. Својеврсну икону Олимпијских игара у Пекин-
гу представља национални стадион „Птичије гнездо”. Стадион је био до-
маћин церемоније отварања и затварања игара, као и атлетског такмичења. 
Трошкови изградње овог стадиона износили су 423 милиона евра. Посебна 
архитектонска достигнућа представљају и наткривени олимпијски базен, 
„Водена коцка” капацитета 17.000 места, као и трећи терминал Пекиншког 
аеродрома „Кинески змај” чија је изградња коштала 3,8 милијарди долара.

Одштампано је укупно седам милиона улазница, а домаћин је од ТВ 
права зарадио износ већи од милијарду и седамсто милиона долара. Кине-
ске власти су објавиле како су од организације ОИ у Пекингу зарадиле 146 
милиона долара. Према подацима Организационог одбора приходи од ОИ 
су износили 3 милијарди долара, док су трошкови превазишли очекивања 
и износили су 2 милијарде и 854 милиона долара. Велики трошкови су 
објашњени променом курса, високом ценом увођења нових технологија, 
еколошким и трошковима осигурања.3 

3 http://en.beijing2008.cn/
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Организација ОИ у Пекингу је покренула читаву машинерију услуга, 
од угоститељских до финансијских, а велики број људи је у трајању игара 
пронашла финансијски интерес, имајући у виду пробуђени град и долазак 
великог броја туриста.

Оцену о дугорочним економским ефектима ОИ у Пекингу још је рано 
дати, с обзиром да се ради о кратком временском периоду, али оно што 
се са сигурношћу може рећи односи се на маркетинг места и изградњу 
имиџа, чему су ОИ игре свакако допринеле, а посебно треба акцентовати 
коришћење нових технологија и изградњу објеката који по својим техно-
лошким потенцијалима представљају гаранцију економског раста града и 
региона.

Слика 3. Рекламни плакат ОИ у Пекингу

Извор: http://en.beijing2008.cn

3. Пример - Олимпијске игре у Лондону

Летње олимпијске игре 2012.  године одржане су у главном граду Ве-
лике Британије, Лондону. Лондон је тако постао први град у историји мо-
дерног олимпизма који је три пута био домаћин игара, захваљујући прет-
ходним домаћинствима из 1908. и 1948. године. На играма је учествовало 
10.500 спортиста из 204 земље који су се такмичили у 36 спортова и 302 
дисциплине. Величину овог догађаја осликава и податак да је на свеча-
ној церемонији било више од 60.000 гледалаца на Олимпијском стадиону, 
а церемонију је преко TВ екрана гладало више од пола милијарди људи 
широм света. Отварању Олимпијских игара присуствовало је више од 80 
председника држава и влада, чланови британске краљевске породице, 
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као и краљевске породице из Брунеја, Луксембурга, Холандије, Шпаније, 
Шведске, итд.

Првобитни буџет за игре износио је 2,4 милијарде  фунти, међутим 
трошкови су рапидно расли и већ у 2007. достигли 9,3 милијарде фунти. 
Највише новца потрошено је у изградњи спортских и других пратећих 
објеката (5,3 милијарде) а на непредвиђене трошкове отпало је 2,7 милијар-
ди. Један део новца Организациони одбор је обезбедио потписивањем 
спонзорких уговора са бројним компанијама, док је један део средстава 
донирао Међународни олимпијски комитет (МОК).

Из безбедносних разлога игре у Лондону је обезбеђивало око 10.000 по-
лицајаца и око 14.000 војника којим су кординирали Министарства одбра-
не и унутрашњих послова. Трошкови обезбеђења игара су износили нешто 
преко пола милијарде фунти. 

Рио де Жанеиро, бразилски град ће бити домаћин 31. Летњих Олим-
пијских игара 2016. године. Долазак заставе означио је званични почетак 
олимпијских припрема Рио де Жанеира. Том граду предстоји реализовање 
близу 200 пројеката изградње спортских борилишта и остале инфраструк-
туре у наредне четири године. Рио де Жанеиро ће бити први јужноамерич-
ки град домаћин највеће спортске смотре света.

Слика 4. Маскота и логотип ОИ у Лондону

   

Извор: http://www.london2012.com
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ЗАКЉУЧАК

Примери Exit фестивала и ОИ у Пекингу и Лондону на најбољи могући 
начин осликавају значај догађаја као модерене потребе становништва. До-
гађаји су можда најбољи начин да се у једном периоду покрену сви факто-
ри развоја, укључујући и становништво. Они као својеврсна интреактвна 
економска делатност задиру у сферу доживљаја, односно емоција и као 
такви су веома погодни као инструменти привредног и економског раста, 
али и политичког утицаја, под једним значајним условом, да се приликом 
постављења и реализације догађаја адекватно управља ризицима и стејк-
холдерима и јасно одреде циљеви догађаја.

Економска корист од организације догађаја и његове реализације не 
огледа се само у новцу, већ од читавог низа других економских користи. 
У том смислу значајно је истаћи увођење нових технологија, изградњу 
инфраструцтуре, побољшање имиџа места, покретање услужног ланца, а 
што је изузетно значајно, догађај мобилише велики број људи, који сти-
цањем нових искустава, пролажењем кроз разне видове обука постају 
ретки ресурс и основ будућих догађаја. За кључне факторе управљања 
једним друштвом важно је да имају свест о значају догађаја, његовој мул-
тифункционалности, свим ланчаним ефектима који из догађаја прозилазе, 
имајући у виду социо-културни, економски и политички утицај. 

SUMMARY 
EVENTS INDUSTRY AS A SPECIFICITY OF SERVICE 

SECTOR AND BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

Events are everywhere around us, and they are not merely representing a 
response to human leisure, but a significant impact on the quality of people’s 
lives. It might be said that, through history, human’s need for trading directly 
created events. In modern society, events have a strong role in social and cultural 
life, and they can give great contribution in the field of entertainment and 
economy. The importance of the effects of events is mostly reflected in the long-
term benefits. If we consider the industry of contemporary events (especially 
the so-called mega events and hallmark events), stands out that events have a 
great impact on the environment and the society in general. The effects of events 
on the society are reflected by the development of infrastructure, employment, 
GDP growth, social interaction, cultural and tourism promotion, etc. This paper 
puts the focus on the economic impacts of events and considers their possible 
demonstrations in the social environment. The paper also presents specific 
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advantages of event organisation based on examples, such as the Olympic Games 
in Beijing and London, and Exit festival, as a major entertainment event in Serbia.

Key words: event, economic effects, society, mega and hallmark events.
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RESUME

Examples of the Exit festival and the Olympic Games in Beijing and London 
reflects the importance of events as a modern need of the population. Events are 
possibly the best solution in a specific time period to initiate all the development 
factors of the society, including population. Events, as a kind of interactive 
economic activity intrude into the sphere of experience and emotion, and as 
such they are very suitable as instruments of economic growth and also political 
influence, but under one important condition, that during the realization of 
events clear aims and objectives are pointed out, and the risks and stakeholders 
are adequately managed. 

The benefits of the organization and realization of events are not pointed out 
only by profit, there are a various other economic benefits also. In this context, it 
is important to note the introduction of new technology, building infrastructure, 
improving the image of the place, running the service chain. 

Also its important to mention that events mobilizes a large number of people, 
and by that gaining new experiences, passing through various forms of training 
are becoming rare resource for the basis of future events. For the key factors of 
managing a society it is important to have an awareness of the importance of the 
events, its multi-functionality, all chain effects that arise from events, bearing in 
mind the socio-cultural, economic and political influence.

Овај рад је примљен 30.08.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 10.10.2012. године.
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ABSTRACT: One of the crucial issues for this discussion is 
how to achieve consistency in the promotion of security concepts 
for maintaining peace in the long period in this region. To achieve 
the goal of security in the Balkans the expert community proposed 
solutions for incorporating the popular concept of “security com-
munity” developed in the political ideas of Karl Deutsch, although 
in today’s terms the concept of “pluralistic security community” 
would correspond more. According to this model, his expected 
that members do not have to settle disputes by violent means and 
methods but to settle them in another way. Since the criteria for 
this kind of community is obviously very basic and low and do 
not provide for a high degree of cooperation and integration, this 
concept can be used as a foundation for development of mature 
stages of the cooperation of members of the security community.

Since its independence in 1991, Republic of Macedonia has 
experienced several types of the “security community” concept. 
They varied from the extreme proposals for obligatory connec-
tions with former super powers in the new post Cold War era to 
maintaining the former Yugoslav model of the so called neutral-
ity though with a hidden agenda. The concept of Euro Atlantic 
integration that Republic of Macedonia has chosen was “served” 

1 zoran.filipovski@mit.edu.mk
2 jana.ilieva@mit.edu.mk
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to the new pluralism, an alternative to all retrograde influences 
inside and outside the country, and further democratization of all 
spheres of functioning of a state.

Key words: Macedonia, European Union, NATO, integration, 
Greece veto…

ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE 
REALIZATION OF ITS EURO INTEGRATION PERSPECTIVES 

Membership in NATO is a permanent obligation of Republic of Macedonia, 
supported by broad political and social consensus. The country’s decision 
to join NATO was result of its strategic determination to have active role in 
creating wider security architecture in the Euro-Atlantic area. The governmental 
policies, officials’ statements and program actions clearly demonstrate the euro-
atlantic directions and beliefs of the country that the future in NATO is a solid 
guarantee for the overall European security and stability and fundamental basis 
for the new European security architecture. 

It is beyond dispute that Macedonia’s membership in NATO shall provide 
long-term guarantees for peace and stability in the region i.e. in the Southeastern 
Europe. The fact that this region throughout history has been a “region of 
contention” of great powers, region without “policy of peace” as well as region 
of numerous wars, conflicts and changing borders, reinforces the need for a 
permanent presence of the North Atlantic Alliance, not as a generator of stability 
but as the only alternative that can affect to abandonment of the nationalistic 
“big-state” ideas and enhance the collaboration and progress in all key areas and 
in all countries.

However, the road of the Republic of Macedonia towards NATO was long and 
filled with many challenges and energy. Since it’s joining in NATO Membership 
Action Plan (MAP) in 1999, Macedonia has worked closely with NATO in the 
implementation of a wide range of reforms to its own membership in the North 
Atlantic Alliance. Macedonia’s efforts were and still have the support of citizens 
favoring the idea of   NATO membership. Macedonia, its relations with NATO 
realized in different ways but mostly through its Office in Skopje, that gives 
advice on military reforms and support for the conduct of NATO operations in 
the Balkans. In fact it was quite a long and complex process of reform, covering 
all other sectors and areas of military and civilian aspects3: 

3 Our way to NATO, Ministry of defence, December 2003  
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•	 Professionalization of the army structure and changing the strategy and 
tactics of action as well as the use of force;

•	 Rationalization of the over-employment and writ-off of non-essential 
and wasteful parts of the military and civilian defense complex;

•	 Strengthening the democratic control of the armed forces and 
development of democracy and civil society, especially reforms in the 
judiciary, fight against organized crime and corruption, etc. 

Macedonia was successful in the implementation of the defense reforms 
and in the promotion of security cooperation at regional level. The Army of the 
Republic of Macedonia was under restructuring and efforts were made to reduce 
its content, thus to became smaller, lighter and fully professional force under 
rational command structure. From about 11,000 members of armed forces in 
2007, Macedonia has continued to reduce its forces in order to reach the number 
of active troops to 8,000 by the end of 2008, with the increasing deployment and 
release of its forces and avoiding conscription as a way of increasing the number 
of military potential4.

Efforts to restructuring of the armed forces of Macedonia were focused 
towards developing capabilities for use in allied operations that possess special 
powers - including special units to fight insurgents and unconventional 
operations - and military police.

As part of its activities for integration into the North Atlantic Alliance, 
Macedonia in the past ten years has made a lot in the field of structural 
reforms internally, and recently made efforts to improve the political climate 
of the external plan. In this respect, Macedonia has realized many projects in 
the framework of regional cooperation, and the example of good behavior has 
contributed to the development of good neighborly relations with the countries 
that emerged from the former Yugoslav federation and the countries of its 
immediate surroundings5.

Regional cooperation

Macedonia continuously contributes to enhancing regional cooperation. 
In this direction should be stressed the fact that the country is chairman of 
several regional projects. Representatives of state bodies have a high position 
in the secretariat of the RCC, and one candidate from Macedonia was elected 

4 NATO Membership Action Plan 10 cycle, 2009, Ministry of defence
5 Macedonian annual program for NATO membership 2010-2011.
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as a special envoy of Secretary General of the Regional Cooperation Council 
for Cooperation with the EU. Number of Macedonian experts work also in 
the SRS and SECI secretariat. Macedonia demonstrated its commitment and 
active approach to regional cooperation, also through active participation in 
the US-Adriatic Charter, then participation in meetings of defense ministers 
of Southeast Europe, and the work of the MARRI and RACVIAC - Centre for 
Security Cooperation.

Improvement of good neighborly relations 

Relations and cooperation with countries in the immediate neighborhood 
of the Republic of Macedonia is characterized by a spirit of good neighborly 
relations and friendship, expressed readiness for cooperation in many areas of 
common interest, as evidenced by intensive contacts on bilateral, regional and 
multilateral plan at all levels. Equivalence of the strategic foreign policy goals of 
the Republic of Macedonia and nearby neighboring countries also resulted in 
deepening the cooperation in the process of integration into European and Euro-
Atlantic integration, regardless the fact that the level of realizing the aspirations 
vary from country to country.

Special emphasis was placed on economic cooperation with the above 
countries, although intensified from year to year, is still below the actual 
capabilities and interests. Further intensification of this kind of cooperation 
and overcoming the obstacles that have occurred in the past, was enabled by 
signing a regional agreement to liberalize trade in goods. Macedonia is making 
efforts to expand the total cross-border cooperation to potential international 
institutions to provide financial support for local infrastructure construction 
in border regions. Thus, it is expected to intensify activities to open new border 
crossings with all countries in the neighborhood.

Border management

Good progress can be reported in the area of   external borders and Schengen. 
The border demarcation process in Kosovo is over and the police cooperation 
agreement, including the possibility of joint border police patrols, was signed by 
Kosovo authorities. The country maintains good cooperation with Frontex on 
the basis of employment contract.

Also activities upgrade Strategy for integrated border management and 
Action plan for the period 2009-2013 were adopted. Within the border police 
mobile unit was set up to detect illegal migrants, and completed the first phase of 
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implementation of the TETRA system for radio communication. Macedonia in 
this field has further issues to resolve and refer to the strategy and implementation 
of standard procedures for analysis or for providing risk analysis6.

The name dispute

From the very beginning Macedonia has a fast pace for integration into NATO. 
The country was one of the first countries in the region to join PfP and MAP, 
since there are a number of successful annual programs in MAP. From 2008 
to the Summit in Bucharest, Macedonia met all the technical standards and it 
was clear and highly expected that the country will be invited. Furthermore, 
Macedonia proved to be a good contributor in regional and international 
initiatives and is widely recognized as a Balkan country with a reformed army. 

By 2007, Macedonia met the criteria of the Action Plan. Unfortunately at 
the Bucharest Summit in 2008 the entrance in this international organization 
was blocked and vetoed by Greece, due to the name dispute7 between the two 
countries. Greece using its veto power in NATO changed the conclusions of the 
Bucharest summit and blocked the Macedonian entrance despite the Interim 
Accord between the two countries which explicitly prohibited such an action.  

6 National programme for adoption of the acquis communautaire - revision 2011
7 Briefly, that Macedonian culture and identity pose some sort of existential treat against 

Greece.
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Greece undertook not to object to the Republic of Macedonia’s membership 
in international, regional and multi lateral organizations and institutions of 
which Greece was a prior member, however under the provisional reference “the 
Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)”8. 

The Republic of Macedonia initiated proceedings before the International 
Court of Justice (the ‘World Court’), asking the Court to adjudge Greece’s 
actions as illegal. In its judgment9, the ICJ accepted the argument of the Republic 
of Macedonia that Greece violated the Interim Accord when it objected to the 
Republic of Macedonia’s membership of NATO 2008. However, instead to 
observe the world’s most authoritative court’s ruling and hence to change its 
course towards Macedonia and thereby correct the injustice inflicted on the 
country, NATO remained on its original decision. As expected, it had huge 
repercussions onto the public and the previous high support it gave to NATO 
membership. It ruined as a “house of cards” when the alliance once again 
reiterated the conditions for admission of Macedonia: NATO nations agreed 
that the country would receive an invitation upon resolution of the Macedonia 
naming dispute10.

However, despite the Greek opposition11 to Macedonia’s membership in 
NATO, Macedonia continues to be a stable partner of the NATO alliance12. 
Macedonia participates and contributes to three NATO missions: Althea 
mission in Bosnia, Freedom for Iraq and ISAF mission in Afghanistan. Declared 
commitment of the state is that in future it will continue to support the NATO 
activities and will contribute to strengthening the stability in the region (by 
creating positive climate for development and investment), co-operation and 
exchange of information in many areas of interest for the Republic of Macedonia 
and the other countries in the neighborhood.

8 Article 11 of the Interim Accord states: Upon entry into force of this Interim Accord, The 
Party of the First Part agrees not to object to the application by or the membership of the 
Party of the Second Part in international, multilateral and regional organizations and insti-
tutions of which the Party of the First Part is a member; however, the Party of the First Part 
reserves the right to object to any membership referred to above if and to the extent of the 
Party of the Second Part is to be referred to in such organization or institution differently 
than in paragraph 2 of the United Nations Security Council resolution 817 (1993)

9 The court ruled overwhelmingly (15-1) in favor of Macedonia
10 Lungescu, Oana (2008-04-02). “Nato Macedonia veto stokes tension”. BBC News. Archived 

from the original on 8 April 2008. Retrieved 2012-24-08.
11 the position of Greece is known - without acceptable solution to the name it will not support 

the candidacy of Macedonia in NATO through the known methodology of putting a veto.
12 Macedonia committed 4th most troops per capita in NATO missions. 
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MACEDONIA TO EUROPEAN UNION

Having acquired the EU membership candidate status in December 2005, 
the Republic of Macedonia embarked upon the key stage in the European 
integration process.  It is the first non-EU country in the Balkans to sign the 
Stabilization and Association Agreement in 2001. This was a historical step 
forward in advancing the EU, because it activated numerous processes in the 
political life: harmonization of national legislation and practices with the EU 
legislation and practices, commitment to strengthen relations with country’s 
neighbors and cooperation with the EU on certain issues. 

Today, Macedonia has met all preconditions for EU membership. This position 
is confirmed by the positive country report and annual recommendations (in 
2009, 2010, 2011 and recently 2012) of the European Commission for starting the 
accession negotiations for full-fledged membership of the Republic of Macedonia. 
Unfortunately, the recommended start three times has resulted in Council’s 
conclusion with identical content:  maintaining good neighbor relations and 
mutually acceptable solution of the name issue as a key condition for joining the 
EU family. It seems that the Stabilization and Association Agreement, meeting 
all additional indicators set by EU, the EU rules and policies, and in particular 
the Copenhagen criteria for aspirants i.e. all EU legal framework that has been 
built on for decades and which is based on the universal values: freedom, 
democracy, rule of law and respect for human rights “falls” before the abused 
principle of solidarity. Once again, hiding behind the principle of consensus, the 
EU countries tolerate the violation of basic rules of the international law. 

As for the EU perspectives of Macedonia, the country remains dedicated 
to fully implementing the acqui and other EU practices and standards while at 
the same time, it begins the high-level accession dialog with the EU - another 
precedent in the current expansion of this organization. The start of the high-
level accession dialogue between Macedonia and the EU is not and cannot 
be a substitute for the start of accession negotiations. However, the dialogue 
gives special opportunity to improve processes with the EU and to give new 
encouragement in reforms in spheres intended to be discussed, so that when the 
official negotiations begin they will be considerably shorter.

INSTEAD OF CONCLUSION

It is clear that as for Republic of Macedonia even after the NATO summit 
in Bucharest, the process of integration into NATO and EU has no alternative. 
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Integration into the family of free democracies is not a matter of choice or 
imposed obligation for the Republic; it is a matter of natural fusion of aims and 
values to which the country is fully committed.

NATO and EU bodies have already seen the benefits and impact that 
Republic of Macedonia has over the positive trends in the region. In order to 
give positive impulse to a further successful integration of Macedonia, and 
thereby circumvent the unjustified Greek veto, additional programs and ways of 
cooperation are already taking place. 

Finally, the Euro-Atlantic perspectives of Macedonia are nowadays facing 
the following challenges:

•	 Public support for NATO and EU membership significantly weakened 
and there is a serious downwards trend. The initial 80-85% support for 
Euro-Atlantic integration in 1994, the same in 2008 (after the Bucharest 
summit) is reduced to 60-75% support, while in 2012 (after the Chicago 
summit) is reduced to 50-55% support of joining the NATO and EU. 
The trend of decreasing support had the biggest drop when despite the 
International Court rulings in favor of Macedonia the supreme NATO 
bodies did not correct the injustice of Bucharest.

•	 The need for reform of these organizations in the decision making process 
and prevention of possibility to abuse the benefits of the membership. 
There is no reasonable justification and argumentation for any state 
to block the system of “win-win” situation and politics – the case of 
Republic of Macedonia is already pragmatic in this regard. NATO and 
EU must find mechanisms and political will to overcome the injustice 
and that might become practice in other similar cases which will lead 
to loosing the deep sense of these two institutions. EU and NATO must 
ensure that full respect of their own rules (the one contained in their 
basic documents) and the international laws are observed. On a contrary, 
it will lead to misconceptions in the public thus will violate the public 
trust enjoyed among the aspiring member countries. 
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РЕЗИМЕ

Једно од кључних питања ове дискусије је како постићи доследност у 
промоцији безбедносних концепата за одржавање мира у дугом периоду 
у овом региону. Да би се постигао циљ безбедности на Балкану стручна 
заједница предлаже решењe у виду инкорпорирања популарних концепа-
та “безбедносних заједница” развијен у политичким идејама Карла Дојча 
(Karl Deutsch), иако у данашњим условима концепт “плуралистичких без-
бедносних заједница” би више одговарао. Према овом моделу, очекује се 
да чланови не решавају спорове насилним средствима и методама, већ да 
их реше на други начин, односно мирним путем. Пошто су критеријуми 
за ову врсту заједница, очигледно веома ниски и базични и на тај начин не 
обезбеђују висок степен сарадње и интеграције, овај концепт може да се 
користи као основа за развој будућих, зрелих фаза сарадње чланова „без-
бедносних заједница”.

Од стицања независности 1991, Република Македонија је искусила не-
колико типова концепта «безбедносних заједница». Они су варирали од 



екстремних предлога за обавезне везе са бившим супер силама у новом 
пост Хладном рату до одржавања бившег југословенског модела такозва-
не неутралности, иако са скривеном агендом. Концепт евроатлантских 
интеграција које је Република Македонија изабрала «служио» је новом 
плурализму, као алтернатива свим ретроградним утицајима унутар и ван 
земље, као и даљој демократизацији која се одвијала у свим сферама функ-
ционисања државе.

Овај рад је примљен 17.10.2012. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 24.10.2012. године.
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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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