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Проф. др Слободан В. Видаковић1

Универзитет Едуконс, Сремска Каменица – Нови Сад
Факултет пословне економије

мр Павле П. Парницки2

Универзитет Едуконс, Сремска Каменица – Нови Сад
Факултет пословне економије

УЛОГА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ЦИЉЕВА У 
ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ

САЖЕТАК: Рачуноводственој академској јавности 
(међународној и домаћој) намеће се као императив потреба 
респектовања основних особености пословног окружења. 
Све до 2008. године пословним окружењем доминирали 
су процеси глобализације, на „крилима“ Фридманове 
неолибералне економске доктрине. Управо у овом периоду 
рачуноводствена професија је доживела највећу кризу у 
својој вишевековној историји, што је за резултат имало 
огроман губитак кредибилитета. Данас, човечанство плаћа 
огромну цену за лажну економску теорију и погрешну 
економску политику. Највећи кривац за поменуто је, дакле, 
неолиберални економски модел, који се реализује у интересу 
светске олигархије и крупног капитала. Огромна моћ 
омогућава им да по сопственом нахођењу, креирају простор, 
политички, медијски, (квази) научни. Да би светска олигархија 
и крупни капитал успели у вођењу економске политике која 
им одговара (безобзирно згртање материјалних богатстава, 
пљачкање земаља у транзицији и сл.), била им је потребна 

1 slobodan.vidakovic@educons.edu.rs
2 pavle.parnicki@educons.edu.rs
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подршка рачуноводствене професије, тј. њено потчињавање 
реализацији главних покретача система (похлепа и 
страх). Са таквом рачуноводственом професијом, која се 
данас претворила у „рачуноводствено-административну 
дућанџијску културу“, није могуће обезбедити да она на 
задовољавајући начин послужи реализацији пословних 
циљева.

Кључне речи: ново пословно окружење, предстечајно стање 
српске привреде, напуштање неолибералног економског 
модела, успостављање поверења у рачуноводствену 
професију, нове парадигме ревизије...

УВОД

У лето 2012. чинило се да је еврозона на ивици колапса, наиме суоча-
вала се са страхом од изласка Грчке из зоне и од неодрживо високог раста 
кредита Италије и Шпаније. Ризик од распада данас је знатно мањи, јер је 
неколико ствари помогло да се ситуација смири. Средином августа 2013. 
године Еуростат (статистичка агенција ЕУ), објавила је податке који инди-
цирају да је у другом кварталу ове године окончана најдужа рецесија која 
је погодила еврозону од њеног оснивања 1999. године. Наиме, наводи се 
да је седамнаест чланова еврозоне забележило колективни раст од 0,3%, у 
периоду од априла до јуна, након шест узастопних квартала, односно, 18 
месеци рецесије.

Поменути оптимизам Еуростата мотивисан је директним утицањем на 
јавност о знатно повољнијем новом пословном окружењу у еврозони него 
што је то реално. Међутим, овај „анемичан“ напредак, углавном је резул-
тат рекордно ниске каматне стопе ЕЦБ и благог раста немачке и француске 
привреде, а не спровођења неких тешких, али кључних реформи широм 
ЕУ, које су и даље недовољне и у раној фази. Погубна би била сада преу-
рањена саопштења о томе да је кризи крај. Сасвим погрешно би, наиме 
било закључити да је дошао крај мукама презадужених европских влада.

Другим речима, узроци кризе углавном су остали нерешени, односно, 
испод поменуте површинске смирености нижих ризика, суштински про-
блеми и даље оптерећују еврозону. У већем делу периферне зоне, због ста-
рости становништва и ниског раста продуктивности, потенцијални раст 
БДП-а ће у наредних неколико година бити мањи од 1%, што индицира 
да ће стопа незапослености и даље бити на високом нивоу. Проблем пред-
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стављају и превисоки приватни и јавни дугови (домаћи и инострани), уз 
напомену да ће њихово учешће у БДП-у наставити да расте, углавном због 
спорог и негативног привредног раста.

За дугорочно одржавање еврозоне, међутим, највећи проблем предста-
вља врло спор напредак у правцу стварања банкарске, фискалне, привред-
не и политичке уније. Примена Базела III и предстојећих „стрес тестова“ (у 
финансијском сектору), указују да банке неће бити у стању да финансирају 
потребни економски раст, јер ће бити преокупиране прикупљањем додат-
ног капитала, с циљем повећања капиталне адекватности.

Додатни проблем представља и чињеница да на периферији еврозоне 
расте замор од сиромаштва, за разлику од центра еврозоне са врло индика-
тивним замором од спасавања. „Велика нагодба“ између центра и перифе-
рије је до сада функционисала, односно, центар је стрпљиво обезбеђивао 
финансијску подршку, заузврат земље са периферије су биле у обавези да 
спроводе мере штедње и реформе. Међутим, уколико у 2014. години на из-
борима за Европски парламент победу однесу популистичке странке (које 
се у центру врло оштро супротстављају мерама спасавања периферних зе-
маља, а у земљама периферне зоне се противе даљим мерама штедње), по-
литички притисак би ускоро могао достићи тачку кључања. У наведеном 
случају, нова рунда финансијских превирања би озбиљно могла да угрози 
крхки привредни опоравак еврозоне.

Влада Србије је средином октобра (с циљем покушаја избегавања бан-
крота), објавила пакет мера за консолидацију буџета за 2013. годину, од-
носно, за стварање услова за израду предлога буџета за 2014. годину. На-
име, познато је да је јулски ребаланс буџета умањио државне приходе за 92 
млд. динара, тј. за око 800 милиона евра.

Није још јасно од када ће „спасоносне“ мере почети да се примењују, 
али је познато да ће и поред увођења солидарног пореза и повећања ПДВ-
а, уз ригорозну контролу сивог тржишта, недостајати око 20 млд. динара. 
Међутим, чак и под претпоставком да пакет мера напуни буџет са око 800 
милиона евра, то неће бити довољно ни да се исплате камате на стране 
кредите за наредну годину. 

За главницу ће се постарати наравно ММФ са већ познатом шок те-
рапијом, која подразумева: строгу монетарну политику; циљно ниску ин-
флацију; нереално висок курс националне валуте; редовно подмиривање 
приспелих обавеза узимањем нових, још скупљих зајмова; увођење додат-
них пореза; замрзавање и смањивање плата и пензија; распродају природ-
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них ресурса (по правилу у бесцење); смањивање издатака за здравство, об-
разовање, социјална давања.

Светска олигархија и крупни капитал су (поред поменутих мера „шок 
терапије“, које су својевремено Аргентину дотерале до беде и сиромаш-
тва), кроз пљачкашке приватизације уништили банкарство и трговину и 
овладали привредама, како источноевропских, тако и земаља бивше СФРЈ. 
Еклатантан пример је Србија из које је, према подацима Global Financial 
Integrity, у последњој деценији извучено више од 50 млд. долара, а, од три 
хиљаде приватизованих фирми (по мизерним ценама), њих две хиљаде се 
налази на ивици стечаја или је већ банкротирало.

Управо то нас и наводи на закључак да закључивање споразума о кре-
диту (зову га и споразумом из предострожности) са ММФ-ом не предста-
вља поправљање кредибилитета државе, већ супротно индицира да су фи-
нансије земље у врло озбиљној кризи.  

НОВО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРИВРЕДНИ ОПОРАВАК 
СРБИЈЕ

Пословно окружење је динамичан систем који се мења из године у го-
дину, из месеца у месец, односно, из дана у дан. Навешћемо неколико ти-
пичних ставова који потврђују наведену тезу. У основна обележја глоба-
лизованог и либерализованог привредног амбијента крајем 90-их година 
XX века убрајају се, према проф. др Б. Новићевић3, интернационализација 
бизниса, високе технологије и компјутеризовани системи производње, 
скраћени животни циклус производа, флексибилне организационе струк-
туре, развијени партнерски односи и раст помоћних активности, док се 
као основни концепт управљања савременим предузећима могу означити: 
циљни трошкови, временски дисконтинуитети управљања и предвиђање 
настанка кризе.

У условима глобалне рецесије и финансијске кризе особености посло-
вног окружења, према проф. др Слободану Малинићу4, су се значајно про-
мениле, односно темељне карактеристике савременог пословног окружења 

3 Новићевић Б.: „Глобализовани и либерализовани пословни амбијент и основни 
концепти управљања предузећем, часопис „Економске теме“, Економски факултет у 
Нишу, Ниш, 2002. год., бр. 6, стр. 1/2

4 Малинић, Слободан: „Савремени рачуноводствени систем – одговор на изазове 
промена у окружењу, предузећу и менаџменту“, Зборник радова „40. година 
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представљају: глобализација, глобална рецесија и финансијска криза, ви-
соке производне технологије, информационе и комуникационе техноло-
гије, присуство све избирљивије и тешко предвидиве тражње, тенденција 
скраћења животног циклуса производа и интернационализација бизниса, 
бројних професија и самог образовања.

Рачуноводствена професија у овом периоду доживела је највећу кри-
зу у својој историји, која је резултирала губљењем поверења у професију. 
Највећег кривца за наведено треба тражити у неолибералној економској 
идеологији, која се реализује, скоро искључиво, у интересу светске оли-
гархије и крупног капитала, тј. богатих и моћних, који огромном финан-
сијском, и осталом, моћи обликују простор, политички, медијски, (квази) 
научни.

Да би светска олигархија и крупни капитал водили економску поли-
тику која им одговара (с циљем безобзирног згртања материјалних бо-
гатстава), требала им је и подршка рачуноводствене професије, односно 
потчињавање рачуноводствене професије реализацији главних покретача 
система (похлепе и страха).

Другим речима, глобално окружење је подразумевало подршку на 
пољу међународно упоредивог рачуноводства, што је резултирало интер-
национализацијом рачуноводства, на најбољи начин израженом у међуна-
родним рачуноводственим правилима (рачуноводственим стандардима и 
директивама ЕЗ, које се тичу рачуноводства и ревизије). Глорификовани 
су и истицани позитивни ефекти хармонизације и стандардизације рачу-
новодства, а подршку на афирмацији хармонизације и стандардизације 
пружали су: IFAC, националне берзе капитала, регионални рачуновод-
ствени савези.

С друге стране, занемаривани су и прећуткивани сви они који су оп-
равдано и аргументовано индицирали на „другу страну новчића“, тј. на 
постојање препрека и негативних ефеката хармонизације и стандарди-
зације рачуноводства (који су уосталом и резултирали дискредитацијом 
рачуноводствене професије). Један од жестоких критичара потчињавања 
рачуноводствене професије циљевима светске олигархије и крупног капи-
тала, Ирвинг Фоутл5, је сугерисао да стандардизацију треба одбацити, јер 

рачуноводства и пословних финансија – домети и перспективе“, СРРС, Златибор, 
2009., стр. 9/10.

5 Поменути теоретичар је још 1971. године (дакле, пре него што је и основан Комитет за 
међународне рачуноводствене стандарде) истицао да је рачуноводству, као друштвеној 
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представља сувише једноставно решење за тако комплексну проблемати-
ку.6 Наиме, три су главне препреке које стоје на путу међународној стан-
дардизацији рачуноводства, и то: разлике у националним специфичнос-
тима и традицијама, затим разлике у потребама различитих економских 
окружења и напокон, изазов стандардизације националном суверенитету.7

Став осталих критичара међународне стандардизације рачуноводства 
је био: да доношење Међународних рачуноводствених стандарда предста-
вља маневарско средство великих међународних професионалних рачуно-
водствених фирми да увећају своју зарађивачку моћ, затим, да Међународ-
ни рачуноводствени стандарди регулишу више формалну, а у мањој мери 
суштинску страну проблема, потом, износили су се и аргументи да преду-
зећа морају да одговоре на све израженији низ националних, друштвених, 
политичких и економских притисака и да се уз то тешко могу прилагодити 
сложеним и скупим међународним захтевима.8

На идентичан начин су ућуткивани и потискивани сви они који су од 
самог почетка тврдили да ЕУ није природна творевина, да ће функцио-
нисати уз низ проблема, те да ће на крају завршити сломом. Навешћемо 
неколико ставова од врло компетентних имена, који нас доводе у реалну 
сумњу да се питамо: стојимо ли у погрешном реду, чекајући на улазак у ЕУ, 
односно није ли приступање оваквој ЕУ улазак у кабину трећег разреда на 
„Титаник-у“.

Јирген Хабермас, суверен савремене филозофије, на недавном об-
раћању студентима Католичког универзитета у Белгији (присутан био и 
Херман ван Ромпеј – Председник Европског Савета), аргументовано је 
„осудио“ данашњу ЕУ и поручио да је једина њена нада за опстанак, со-
лидарност „успешних“ са „неуспешнима“, као и еволуција ЕУ у истинску 
демократску политичку заједницу.

Едмонд Фелпс, бивши добитник Нобелове награде за економију, из 
САД-а, је изјавио да не може да верује да ико данас озбиљно размишља о 

науци, особена флексибилност која омогућава прилагодљивост, као главну вредност.
6 Стандардизација се касније у тој мери отела контроли да је прогласила нестандардним 

(а, тиме и забрањеним) и само противљење стандардизацији.
7 Према, Frederick, D., S., Choi, Gerhard G., Mueler, International Accounting, Second Edi-

tion, Prentice Hall, Inc. New Yersey, 1992., 1992., стр. 259.
8 Видети, Видаковић, В., С., Рачуноводство – језик пословног споразумевања, ФАБУС, 

Нови Сад, 2002. године, стр. 351
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уласку у ЕУ, то је исто као да кажете, ово је прекрасна кућа, нема везе што 
тренутно гори, требало би је купити.9

Оскар Лафонтејн, бивши немачки министар финансија (након што је 
1998. године позивао на крај националне државе, „уједињење Европе“, бри-
сање националних граница и увођење заједничке валуте, био проглашен, 
од стране британског таблоида „Sun“, најопаснијим човеком Европе), не-
давно је изјавио да напуштање евра представља једини излаз из кризе, јер 
актуелни правац води у пропаст.10

Неумољивост и бруталност светске олигархије на „својој кожи“ је 
осетио Доминик Строс Кан, бивши председник ММФ-а. Наиме, након 
покушаја да промени смер политике ММФ-а, од неолибералне ка већој 
друштвеној корисности економије, овај угледни макроекономиста (по-
себно у пољу монетарних и јавних финансија) је смењен, јавно понижен и 
дискредитован у (према компетентним мишљењима), подметнутој, тј. на-
мештеној сексуалној афери.11

Угледни немачки професор економије, Јосеф Јофе, на предавању орга-
низованом на тему: „Да ли је ЕУ експеримент пропао“, направио једну врло 
интересантну, боље рећи, пластичну метафору, упоредивши ЕУ интегра-
цију са планинарењем на европски планински масив Алпе. У подножју 
планине, са истим циљем тј. преласком на другу страну, окупиле су се две 
групе планинара. Једна, малобројна, коју чине добро опремљени, физич-
ки издржљиви, утренирани и дисциплиновани планинари. Другу, много 
бројнију групу, представљају планинари са следећим особеностима: слабо 
опремљени, физички неспремни, авантуристи, неозбиљни и недисципли-
новани.

При покрету из подножја влада апсолутно задовољство код обе групе 
планинара, све иде глатко, лагано, уз песму. У наредној фази, успон постаје 
све тежи, ваздух разређенији, нижа температура, код друге групе плани-
нара, јављају се прве сумње, сметње, тешкоће, незадовољства. Долази се 
до стрме литице (метафора за срж националног суверенитета), шта даље, 
како савладати стрму литицу (ЕУ). Овде смо данас, отишло се предалеко 

9 Видаковић, В., С.: Улога рачуноводства и ревизије у управљању циљевима, стратегијама 
и перформансама предузећа, Зборник радова са 16. Међународног симпозија: Улога 
рачуноводствене професије у реализацији пословних циљева, Удружење рачуновођа 
и ревизора ФбиХ, Неум, септембра, 2013. године, страна 108.

10 Ибидем стр. 108.
11 Ибидем стр. 110.
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да би се неко враћао назад, односно, преломни тренутак, ко иде даље, а ко 
отпада.

Неће моћи да пређу они који нису способни за најтежу деоницу или 
они који немају довољно воље. Неће успети  ни они који су способни и 
имају воље, али нису у стању да се одрекну највећег дела демократског су-
веренитета, односно моћи да опорезују и да троше.

Читаво време са врха Алпа се чује хук, погледајте се само...сви ови, лу-
талице, безбожници, богаљи, готовани... нема правог уједињења без рата, 
када најјачи присиљавају све остале да уђу у јединствену државу.12 ЕУ се 
више не бави подножјем Алпа, односно, занимају је само они који су у 
стању да се суоче са литицом, односно да је пређу, а то је само она прва 
група планинара.

Напустићемо алпске метафоре и вратити се у реалност. Наиме, Европа 
је у дугогодишњој рецесији. Немачка не жели и не може више да плаћа 
за остале, а влада бојазан да ће се земље са највећим економским пробле-
мима ујединити и затражити промене у политици ЕУ, али на штету Не-
мачке. Нешто слично се, уосталом већ догађа. Наиме, француски председ-
ник Франсоа Оланд је пролетос најавио реализацију амбициозног плана 
„Офанзива за спас Европе“, с циљем да се 17 чланица еврозоне интегришу 
у федерацију са економском владом на њеном челу и „правим“ председ-
ником. Другим речима, Француска се јавља у функцији предводника, тј. 
гласноговорника земаља највише погођених кризом, насупрот мање по-
гођеним земљама које предводи Немачка, која инсистира на рачуновод-
ственом сређивању минуса, кроз одрицање и беспоговорну дисциплину 
сваке земље чланице еврозоне.13

12 Постоји једна класична теорија о томе, како настају државе, и та теорија каже да 
држава настаје само ратом, силом. Државе воде ратове и настају и нестају у ратовима. 
Према Францу Опенхајмеру,  држава је друштвена установа, коју је победничка људска 
гомила наметнула побеђеној људској гомили с једином сврхом да успостави власт 
над њом и да се осигура против унутрашње побуне и против спољашњих насртаја, 
видети: Franz Oppenheimer: The State, Van Guard Press, New York, 1926., стр 15

13 Велике су разлике између ова два супротстављена блока земаља. Наиме, марта 2013. 
године на нивоу еврозоне остварен је трговински суфицит у висини од 22,9 млд. евра. 
Немачка је имала трговински суфицит у износу од 30,4 млд. евра; Холандија , у висини 
од 9,3 млд. евра; Ирска, у износу од 5,1 млд. евра. За разлику од њих, трговински 
дефицит имају следеће земље: Француска, у висини од 15,3 млд. евра; Велика Британија, 
у износу од 17,9 млд. евра; Шпанија, у износу од 3,8 млд. евра; Грчка, у висини од 3,7 
млд. евра, видети: Видаковић, В., С.: Интерни надзор – ефикасан механизам у борби 
против криминалних радњи, Зборник радова са 4. научног скупа са међународним 
учешћем Универзитета Едуконс у Сремској Каменици: Глобална економска криза и 



17

СТР.  9-40

Као резултат евидентне нетрпељивости између два поменута блока, ја-
вљају се врло изражени анимозитети према „новим“ чланицама ЕУ, док се 
с друге стране јављају и све већи и организованији отпори ригидној би-
рократији ЕУ. Угледни словеначки професор економије на Универзитету 
у Љубљани, Јоже Менцингер, недавно је оштро критиковао ЕУ бирократе 
да своје фрустрације преносе на мале земље, које се плаше да било шта са-
мостално ураде. Словеначка влада, истиче Менцингер, данас не сме ништа 
сама да уради, односно, равна се искључиво по диктату ЕУ. Погрешно је 
увек радити онако, како вам се каже. Треба понекад рећи „не, нећемо то 
да урадимо на начин на који ви то тражите“. Погледајте шта се десило у 
Словенији, закључује Менцингер, били смо први сељак на селу, а сад смо 
последњи у ЕУ.

Само неколико месеци од уласка Хрватске у ЕУ, почео је већ опробани 
сценарио светске олигархије, везан за понижавање нових чланица ЕУ. На-
име, Хрватска се проглашава за „проблематично дете ЕУ“, износе се сумње 
у економско стање у Хрватској, уз изношење оптужби да је Хрватска фри-
зирала податке о стању економије, непосредно пре уласка у ЕУ. 

Одмах је реаговала агенција Standard & Poor’s и снизила изгледе за кре-
дитни рејтинг Хрватској, са стабилних на негативне, а за задуживање у 
страној и домаћој валути, земља је задржала оцену ББ+, која се назива и 
смеће.14

У пружању отпора неумољивој и окошталој светској олигархији нај-
даље је отишла Мађарска, чији премијер је дао „црвени картон“ ММФ-у, 
водећем глобалном институционалном кредитору. Наиме, Мађари су пре 
рока (крај 2013. године), отплатили преостале кредитне обавезе и поручи-
ли ММФ-у да није нужно да надаље задржи канцеларију у Будимпешти.15

Симболичан отпор, за сада пружају још неке земље чланице ЕУ. Грчка 
је, на пример, септембра ове године одбацила предлог европске тројке о 
„реструктурирању“, тј. ликвидацији неколико великих предузећа из систе-
ма одбрамбене индустрије. Поред тога што би наведено смањило одбрам-
бену способност земље и очување пуне независности, Грцима је у највећој 

пословна економија – изазови теорије и праксе, Универзитет ЕДУКОНС, Научно – 
истраживачки центар, Сремска Каменица, 2013. године, стр. 28..

14 Видаковић, В., С.: Улога рачуноводства и ревизије у управљању циљевима, 
стратегијама и перформансама предузећа, стр. 104.

15 Ибидем стр.102.
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мери засметала ароганција и бахатост ЕУ бирократије у начину комуни-
кације.

На позив три главне синдикалне централе, почетком септембра 2013. 
године, у Пољској је протествовало 300 хиљада радника, окупивши се под 
паролом „Доста са омаловажавањем друштва“, против премијера Доналда 
Туска.

Све ово, дакле, увод је у „ново“ пословно окружење, које је наговестио 
М. Фридман (2005. године), признањем да је „владавина закона елементар-
нија од приватизације“. Данас, након разорних ефеката финансијске кризе, 
особеностима новог пословног окружења се сматрају: процеси деглобали-
зације; експанзија рачуноводствених превара; финансијско извештавање 
у функцији пословно-политичких циљева руководства компанија; аго-
нија земаља у транзицији; искоришћен сав арсенал противкризних мера; 
дискредитована рачуноводствена професија; присиљавање и беспоговор-
но дисциплиновање земаља најтеже погођених кризом, од стране протаго-
ниста и промотера неолибералне  економске доктрине да наставе са приме-
ном неолибералног економског модела, спашавање властитих корпорација 
(које су о огромној финансијској дубиози) и покривање њихових великих 
минуса, безусловним дотацијама и субвенцијама њихових влада, и сл.

Како, дакле, поправити крвну слику српске привреде у оваквом по-
словном окружењу, уз лошу перцепцију Србије као инвестиционе дестина-
ције, с обзиром на чињеницу да је наша земља на светским ранг – листама 
прилично лоше пласирана. Нафтна индустрија Србије, која је приходовала 
две милијарде евра и остварила нето добит од 402 милиона евра, у 2012. 
години заузимала је место број један на листи ТОП 500 предузећа у Србији. 
С друге стране, највећи губиташ, на поменутој листи, је Србијагас, и даље 
један од државних гиганата, са 330 милиона евра губитка. Највећа компа-
нија у домаћем приватном власништву, Делта холдинг, је назадовала (са 
четвртог је склизнула на осмо место), након што је белгијском Делезу про-
дала ланац малопродајних објеката Макси. Чак 72 компаније из 2011. (када 
се бележио благи опоравак привреде) нису успеле да се одрже на листи 500 
највећих у Србији.

Високи трошкови за камате и пад вредности динара од 12%, резулти-
рали су падом нето добити предузећа за невероватних 87,2 % (са 1,35 млд. 
евра у 2011. години нето добит је смањена на само 174 милиона евра у 2012. 
години).
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Најбоље пословне резултате су остварила предузећа у страном влас-
ништву, за разлику од великих државних система, који су најгоре посло-
вали. Наиме, губици државних система у висини од 740 милиона евра, 
„прогутали“ су нето добит „странаца“ од 617 милиона евра, као и нето до-
бит домаћих приватних предузећа од готово 300 милиона евра. Издвајања 
државе Србије за директне и индиректне субвенције и помоћ различитим 
предузећима била су скоро идентична износу губитака државних преду-
зећа.

Што се губитака државних предузећа тиче, 61% укупних губитака на-
правило је 25 државних предузећа, док су више од 40% укупних губитака 
направила четири лидера међу губиташима, и то: Србијагас, Железнице, 
Петрохемија и ЕПС. Са листе 500 највећих предузећа у Србији су испала 
углавном предузећа из области грађевинарства и трговине на велико, док 
су ушли из сектора пољопривреде, прехрамбене и металске индустрије.

Највећи део српске привреде налази се у „предстечајном и стечајном 
стању“, мада на то не треба гледати трагично, јер стечај није баук, већ при-
лика да се здрави део неке компаније врати у реалан привредни живот. 
Српској привреди недостаје 14,6 млд. евра, а у току кризе изгубљено је, у 
формалној и неформалној економији, више од 600 хиљада радних места, 
што је за државу каква је Србија погубно и Влада мора открити и отклони-
ти узроке који су довели до тако драстичног пада запослености.

Квалитативни искорак у односу на досадашњи период, у хватању са 
највећим проблемима наше државе је признање да имамо проблеме, што 
је, дакле, први и најважнији корак према њиховом постепеном решавању. 
Наша стратегија се мора мењати и заснивати економију на домаћој при-
вреди. Стране инвестиције јесу важе, али, оне не могу у целости да замене 
домаћу привреду. У реструктурирању је 179 предузећа, 615 предузећа је са 
већинским државним власништвом, а још њих 911 са мањинским учешћем 
државе. Највећи део субвенција одлази управо државним предузећима. Са 
субвенцијама се мора постепено престати и усмерити се ка стварању усло-
ва за развој привреде.

Предузећима са већинским државним власништвом је упућен захтев 
Министарства економије да доставе своје финансијске извештаје, како би 
им се утврдило реално финансијско стање. Чињеница је и да стратешка оп-
редељења за привредни опоравак морају бити регулаторна реформа, борба 
са сивом економијом и црним тржиштем и решавање судбине државних 
предузећа, као и власништва државе у великом броју предузећа. Међутим, 
без дефинитивног напуштања неолибералног сценарија уређења српске 
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економије, илузорно је доносити било какве мере намењене привредном 
опоравку Србије.

НАПУШТАЊЕ НЕОЛИБЕРАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ МОДЕЛА 
– ВАЖНА ПРЕТПОСТАВКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ

Наношењем знатне штете циљевима који су релевантни за развој, оп-
станак и преживљавање предузећа (нпр. добити или ликвидности), кризе 
угрожавају његов даљи опстанак, а у њиховим акутним фазама особене су 
по изненађењу, притиску времена и притиску на пословање (одлучивање). 
Свој траг симптоми кризе су оставили и у рачуноводству, уз напомену да 
је врло често неадекватно вођено рачуноводство и само узрок, по правилу 
прекасног уочавања кризе. Управо из наведених разлога, циљ савременог 
управљања и руковођења би требало да се огледа у томе да се процес кризе 
не уочи тек путем њеног регистровања у рачуноводству, него што је могуће 
пре њеног дефинитивног „изливања“.

Међутим, да би се овладало процесима који могу суштински да угро-
зе или онемогуће даљи опстанак предузећа, неопходно је идентификовати 
реалне и објективне узрочнике кризе. Не можемо се отети дојму да људи 
заправо и не знају тачно значење појма криза, при чему, описујући кризу 
као стање нестабилности или као преломни, одлучујући тренутак, лаици-
ма много не помажу речници и лексикони. Дефиниција која кризу описује 
као стање у коме је старо мртво, а ново нема снаге да се роди, најближа је, 
по нашем мишљењу, суштини проблема.16

Основни морални кредо неолибералне економске доктрине постао 
је економски и социјални макијавелизам иманентан америчком капита-

16 У нашем друштву, које је у дубокој кризи, мртво је све оно на чему темељи једна 
уређена заједница (основне вредности, од односа у породици, па до функционисања 
правде). Ништа од механизама који су до недавно покретали свет, не функционише. 
Нити један од стубова дојучерашњег стабилног друштва више не стоји усправно. 
С друге стране, нови погледи на основне вредности живота, дакле, немају снаге 
да се роде. Одлука да треба скочити у нову, непознату реку тешко се рађа, али ако 
желимо на другу обалу, онда треба запливати. Пред нама је кључна одлука: да ли 
ћемо прихватити ново или ћемо живети на крхотинама старог. Зашто смо, дакле, 
још у кризи? Зато јер још увек није достигнута критична маса оних који би да почну 
нови живот, видети: Видаковић, В., С.: Ревизија расположивих неискоришћених 
унутрашњих ресурса у функцији превазилажења другог таласа рецесије, Зборник 
радова са 15. Међународног симпозија, УРРФБиХ, Неум, 2012., стр. 605.
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лизму и друштву.17 Путем нових „научних“ теорија и масовних медија, у 
функцији личног богаћења менаџера, корпорација, шпекуланата и других 
економских актера, економски и социјални дарвинизам је промовисан за 
општеприхваћено и дозвољено средство.

Нити у ЕУ, нити у САД, промотери владајуће неолибералне економс-
ке доктрине (руководећи се политиком двоструких стандарда) нису желе-
ли да „невидљива рука тржишта“ успостави општу равнотежу и „очисти 
тржиште“ од корпорација које су се налазиле у стању финансијске дубио-
зе. Наиме, поменуте корпорације су (након покрића огромних минуса из 
безусловних дотација својих влада), потпомогнуте логистички од ММФ-
а, СБ-а и ЕЦБ-а, захтевале од других земаља погођених кризом беспого-
ворно дисциплиновање и настављање примене, по њих погубног, неоли-
бералног економског модела, као примарне идеологије транснационалне 
буржоазије.18

Светску олигархију као посебно наднационално друштво (које инсис-
тира једино на економској ефикасности, а тотално је индиферентна према 
категоријама као што су морал, праведност, социјална одговорност) фор-
мирала је управо транснационална буржоазија финансијских шпекулана-
та (чија похлепа не лимитира хедонистичке прохтеве, не одлаже испуњење 
жеља и живи у сопственом самоизолирајућем виртуелном простору) која 
је постепено потиснула стару аскетску националну буржоазију.19 Она је 

17 Бен Урванд, постдокторанд на Харварду, у књизи „Колаборација: Пакт Холивуда и 
Хитлера“, разоткрио једно од најсрамнијих раздобља у историји Холивуда (друга 
половина 30- – тих година XX века – непосредно пред Други светски рат). Наиме, 
челници филмске индустрије су годинама удовољавали нацистичким захтевима 
(склањали Јевреје из филмских шпица, нису им допуштали да режирају филмове, 
цензурисали сценаристе и премонтиравали филмове), не желећи да изгубе немачко 
тржиште, на коме су остваривали рекордне профите.

18 Видаковић, В., С.: Улога рачуноводства и ревизије у управљању циљевима, 
стратегијама и перформансама, стр. 110.

19 Са класичним либералима (са краја XIX и почетка XX века), савремени либерали 
имају много заједничких особености, а, највише се разликују по односу између 
морала и економије. С обзиром на чињеницу, да је либерализам, био идеологија 
националне буржоазије, као и да је била делимично укорењена у властитом народу, 
није могла, по природи ствари, бити сасвим равнодушна према његовом социјалном 
положају. На који начин ће да функционише економски систем зависи, у великој 
мери, управо од односа између економије и морала. Стара аскетска национална 
буржоазија (коју је карактерисала изузетна вредноћа, индивидуална моралност 
и социјална одговорност), била је главни покретач развоја капитализма до Првог 
светског рата. Како би што више уштедела и инвестирала у пословање, аскетска 
национална буржоазија се, за пример другима, одрицала многих животних радости, 
због чега је и од других очекивала склоност ка штедљивости, с једне стране, и имала је, 
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изгубила сваку легитимност и нема никакву основу да рачуна како ће 
бити схваћена и уважавана од осталог дела друштва. Њихов врховни иде-
ал постаје згртање материјалног богатства и апсолутно су индиферентни 
према патњама других и свега што се тиче његовог материјалног интереса 
и животног стандарда.

Главни покретачи система, похлепа (да се има више – да се свака при-
лика зграби како је не би уграбио нако други) и страх (да се све може брзо 
изгубити – да нико више није сигуран) довели су до ерозије моралне ди-
мензије капитализма. Одмереност и сигурност су замењени похлепом и 
страхом.20

Светска олигархија с циљем реализације сопствених интереса утиче 
на слабљење националних система безбедности и институција државне 
власти и националног суверенитета (замењујући их међународним пра-
вом и институцијама), те на уништавање националне економске структуре 
(потчињавајући их интересима транснационалног капитала). На различи-
те начине она остварује поменуте циљеве: увлачењем земље у велику дуж-
ничку зависност, подстицањем хаотичног стања у друштву, подривањем 
ауторитета државе и њених темељних институција, корумпирањем и де-
моралисањем њене националне елите, формирањем великог броја невла-
диних организација (чији се највећи број, углавном, обучава, финансира 
и подржава из иностранства и има анационалну усмереност), релативиза-
цијом устаљеног система вредности и оспоравањем кључних националних 
институција, као и позитивног наслеђа националне историје, обликовањем 
јавног мнења кроз средства масовног информисања која се (директно или 
индиректно) стављају под контролу фактора ван земље.21

Нови капитализам се, дакле, уместо на веру и савест, ослања на зако-
не, интерес и профит. Формално поштовање законских прописа (које врло 
често није у складу са моралом) и огољена логика (себичних личних) ин-
тереса и профита, превладали су над моралом, вером и савешћу, који по-

на тај начин, реалну шансу да, с друге стране,, буде схваћена и респектована од целог 
друштва. С обзиром на то, да би отуђење од заједнице значило, по логици ствари, и 
завршетак њене пословне каријере, јемство моралности и пословности националне 
буржоазије је, дакле, било управо укорењеност у друштву у коме она живи и ради, 
видети: Видаковић, В., С.: Ревизија расположивих неискоришћених унутрашњих 
ресурса у функцији превазилажења другог таласа рецесије, Зборник радова са 15. 
Међународног симпозија, УРРФБиХ, Неум, 2012., стр. 607.

20 Ибидем стр. 608.
21 Видети: Душанић, Б., Ј.: Washington Consensus (кодификовани програм економског 

неоколонијализма), Нова Европа, Београд, 2007., стр. 29.
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кушавају да се протерају у својеврсни црквени резерват (коме је до морала, 
нека иде у цркву). Неолиберализам, радикалнија и нехуманија савремена 
инкарнација либералног капитализма, управо је у највећој мери, одгово-
ран за актуелну економску кризу којој се не назире крај, а још мање сагле-
давају све њене последице.22

Рестаурација дивљег капитализма, у земљама у транзицији, резултира-
ла је, између осталог, падом стандарда животних могућности и квалитета 
живота. Поставља се једно логично питање, како и зашто су људи са прос-
тора бивше СФРЈ (који су имали какву-такву социјалну државу) дозволи-
ли себи да упадну у раље дивљег капитализма. Одговор лежи у истини да 
је инсистирањем на националној држави (по сваку цену), национализам 
одиграо примарну улогу у функционисању глобалног неолибералног ка-
питализма.

Наиме, када су људи бивше СФРЈ, 90-их година XX века захтевали своје 
националне државе, мислили су да ће то бити социјална држава. Међутим, 
та њихова „нова“ држава добила је потпуно другу улогу, односно, усклађи-
вање локалних ситуација потребама (не њених грађана), већ захтеви-
ма глобалног неолибералног капитализма. Била је то, дакле, смишљена 
припрема терена за улазак у дивљи капитализам, без било каквог отпо-
ра. Промотери глобалног неолибералног капитализма су несебично усту-
пили грађанима бивше СФРЈ да глођу „националну кост“, а истовремено 
су им врло транспарентно одузели фабрике, пољопривредне комбинате, 
земљиште, хотеле и социјална права. Уз наведено, и државама („новим“) 
су дали другачије прерогативе.

Наиме, задатак државе на периферним подручјима, као што је наше, 
постаје примарно за обезбеђење услова за већу продуктивност капитала 
(а она зависи од социјалног мира, инфраструктуре и образовања стано-
вништва). Главни проблем садашњих власти јесте како привући стране 
инвестиције. Другим речима, данашње државе нису више у конкуренцији 
једна са другом као некада, када су се бориле за што већу продуктивност 
националних економија и што виши животни стандард властитог стано-
вништва.

Функција државе данас је дакле, сасвим другачија, тј. она је константно 
под притиском капитала, услед чега долази до социјалног дампинга, у који 
су ушле све нове чланице ЕУ. Државе се, наиме, такмиче која ће у већој 

22 Видаковић, В., С.: оп. цит., стр. 608.
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мери смањити наднице својим радницима, умањити им социјална права и 
снизити економске стандарде.

Владимир Иљич Лењин је, дакле, био визионар када је, непосредно пред 
Октобарску револуцију, у спису „Држава и револуција“, у поглављу „Држа-
ва – оруђе за експлоатацију угњетене класе“, написао: „Држава је посебна 
организација, организација силе за угњетавање неке класе“.23 Или Маркс и 
Енгелс који су написали: „Новији француски, енглески и амерички писци 
се сви слажу у томе да држава постоји само ради приватне својине, тако да 
је то прешло и у обичну свест“.24

Неупитно је, дакле, да се овако, као до сада, више не може, односно, 
промена начина управљања економијом, за земље у развоју није никакво 
„идеолошко“, нити „теоријско“, већ сасвим практично питање, које се тиче 
дефинитивног напуштања неолибералног сценарија уређења њихових 
економија.

Владе земаља у развоју морају, у првом реду, бити, дакле, спремне да 
признају да је суноврат њихових економија изазван безрезервним и нео-
презним прихватањем неолибералног економског модела са катастрофал-
ним последицама у виду: велике криминализације друштва у привредној 
сфери (највећој препреци да се предузетништвом баве најспособнији, 
часни и савесни људи); „дивљег“ тржишта које кочи кретање привреде ка 
ефикасности и расту; стварању нових управљачких структура, упоредо са 
брзом либерализацијом и приватизацијом, на један прилично некоорди-
ниран и хаотичан начин; пљачкашке приватизације; пребрзог повлачења 
државе из економске сфере; „поплаве“ домаћег тржишта увозним произ-
водима (од којих је добар део био сумњивог квалитета); суноврата домаће 
валуте; драстичног смањивања прихода државног буџета; перманентно 
релативно високог дефицита буџета; покрића буџетског дефицита по-
већањем задуживања; плаћања високе реалне каматне стопе на државне 
обвезнице; системске корупције на свим нивоима; неконтролисане јавне 
потрошње; олаког задуживања; нефункционисања и игнорисања државне 
ревизије, итд.25

23 В. И. Ленин, Государство и революция, и: В.И.Ленин, Полное собрание сочинений, 
т.33, Издавательство политической литературы, Москва, 1969, стр.24.

24 Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Немачка идеологија, у: К. Маркс – Ф. Енгелс, Дела, том 
6, Просвета, Београд, 1974., стр. 69.

25 Видаковић, В., С.: Улога рачуноводства и ревизије у управљању циљевима, 
стратегијама и перформансама, стр. 112.
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Актуелно пословно окружење земаља у транзицији карактеристично је 
по:„дивљем“ тржишту; пљачкашким приватизацијама; огромној стопи не-
запослености (посебно младе популације); економској мизерији; ропском 
односу запослених; великој стопи инфлације; деградирању националне 
валуте; понижавајућем односу ММФ-а; дужничкој кризи; великим буџет-
ским дефицитом и јавним дугом; аферама и скандалима; великом степену 
корупције и привредног криминала; националном евро популизму; прив-
редама у предбанкротном стању; деградацији и урушавању кредибилитета 
рачуноводствене и ревизорске професије; итд.

Чињеница да се у пословном животу предузећа реално не може ништа 
догодити, а да то нема везе са средствима, изворима средстава, приходима 
и расходима, сасвим јасно индицира да у обезбеђивању информационе ос-
нове за управљање савременим корпорацијама најбитнију улогу има рачу-
новодство, као примарни део пословног информационог система.

Читава серија корпоративних финансијских скандала (крајем XX и 
почетком XXI века, на еклатантан начин је демантовала схватања према 
којима је рачуноводствена теорија и пракса (и у САД и у ЕУ), створила 
ново рачуноводство које развојем нових функција и задатака на задовоља-
вајући начин одговара компликованим изазовима финансијског извешта-
вања у првим деценијама XXI века.

Штавише, употребна вредност финансијских извештаја доведена је у 
питање бројним рачуноводственим преварама и великом финансијском 
кризом, доводећи до сада у највећу кризу кредибилитет у рачуноводстве-
ну и ревизијску професију. За изградњу усавршеног и савременог система 
финансијског извештавања (који за резултат треба да има већи степен упо-
ређивања и разумевања финансијских извештаја привредних друштава), 
развијена и компетентна рачуноводствена професија један је од темељ-
них услова. Да у земљама у транзицији рачуноводствени систем треба да 
постане проблематика од прворазредног значаја26 индицира чињеница 

26 У поменутим земљама, наиме, не постоји ничији интерес да се посредством 
рачуноводствене професије утврди реално стање и резултат пословања појединих 
осиромашених предузећа. Као истина се намеће само и искључиво оно што путем 
„слободних медија“, партијско – државни врх пласира широј јавности. У таквим 
околностима се, по природи ствари, ни од рачуноводствене професије не може 
очекивати да се путем ње сагледа истинито и поштено стање и резултат пословања, 
посебно, од стране државе, повлашћених предузећа и банака. С обзиром на чињеницу, 
да је у економијама транзиционих земаља, још увек, много већи број оних који су 
истински заинтересовани за рачуноводственим информисањем типа „лакировке“, 
сасвим је логично што у тим земљама (изузев декларативно) не постоји квалитетна 
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да су предузећа са неадекватним корпоративним управљањем и ниском 
корпоративном културом (иначе, особеном за економије земаља у тран-
зицији), изложена коришћењу финансијских извештаја за вршење бројних 
криминалних радњи у рачуноводству.

Да би се у транзиционим земљама, у којима се до сада није развијала 
менаџмент култура и тржишно привређивање, осећај о ризику од стране 
међународне финансијске заједнице свео се на прихватљив ниво (у погле-
ду инвестирања власничког капитала или кредитирања), неопходна је 
међународно призната рачуноводствена професија.27

С обзиром на чињеницу, да су рачуноводство и ревизија продукт еко-
номског и укупног друштвеног система (али симултано и детерминанта 
развоја система), очигледно је да кривца за врло низак ниво квалитета фи-
нансијског извештавања треба тражити на више страна.

Наиме, и на страни професије, као и у њеном окружењу, имамо већи 
број учесника, међу којима и оних који имају улогу креирања на обема 
странама, односно, утичу и на обликовање јавног интереса и на квалитет 
рачуноводствено-информационог одговора на изазове из окружења. По-
дсетимо ли се елементарних захтева рачуноводствене професије, сасвим је 
јасно зашто земље примитивне неразвијене економије, као и тоталитарне 
и семитоталитарне државе, немају потребе за истинитим, објективним и 
поштеним финансијским извештавањем.28

Напуштање (или барем знатно слабљење) традиционализма у рачуно-
водству међународни привредни токови захтевају од креатора нове Евро-
пе, да би се носиоцима савремених економских интереса омогућило ус-
меравање и преусмеравање својих привредних токова тамо где су за њих 
најповољније околности.

Непобитну чињеницу да се на подручју европског рачуноводства у по-
следњих неколико деценија ради озбиљно на смањивању реактивног, уз 
истовремени пораст проактивног рада европских фактора хармонизације 

рачуноводствена професија. Корак са савременим условима условима привређивања, 
објективно речено, економије у транзиционим земљама ће моћи ухватити само 
уколико се покаже реална воља и жеља да се раскине са праксом незаинтересованости 
за истинитим и поштеним финансијским извештавањем свих заинтересованих 
корисника.

27 Видаковић, В., С.: Финансијско извештавање – основа управљања бизнисом, ФАБУС, 
Нови Сад, 2005., стр. 47.

28 Ибидем стр. 47.
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финансијског извештавања (енгл. Proactive Accounting Activities in Europe), 
изузетно је важно да прихвате, с једне стране земље кандидати за чланство 
у ЕУ, као и оне земље које су започеле преговоре о приступању ЕУ. Наиме, 
рачуноводствени систем (који се у прошлости претежно бавио начинима, 
методама техникама евидентирања, проценама и предвиђањима економ-
ских околности, стања и успеха у предузећу) се све више усмерава у правцу 
рачуноводствене филозофије, која се огледа у томе да на мисаони начин 
сагледа сваку пословну активност кроз призму њеног утицаја на економс-
ку моћ и успех предузећа.

Свака пословна трансакција има за последицу промену економских 
категорија (приход, расход, трошак, средство, дуг, капитал, прилив и од-
лив новца, и сл.), које представљају предмет рачуноводственог прогнози-
рања, праћења и процењивања. Неопходно је имплементирати мишљење 
да је савремено предузеће пословни систем са кардиналним и основним 
пословним циљевима и све њихове првобитне финансијске поставке, њи-
хове утрошке, трошкове и расходе треба подредити обиму и вредности 
реализованих и продатих пословних учинака. Према стриктном респек-
товању претпоставки и основних принципа деловања пословног система, 
предузеће је вештачки систем који функционише налик живом систему, уз 
напомену да нема уграђене саморегулације, односно, онима који одлучују 
је поверен основни задатак, да га константно усмеравају и усклађују.29 Од 
лица која одлучују, такав систем захтева солидно познавање анатомије и 
физиологије његовог деловања, као његових предности и недостатака, а, 
такође и шанси и опасности.

У европским предузећима рачуновођа, данас, као главни привредник, 
односно главни контролор30, има константан увид у економско-финансијс-
ку слику о целокупној финансијској ситуацији – пословном и новчаном ус-
пеху предузећа и његових делова, као и свих његових пословних учинака, 
за које интерес показују пословни партнери.

У данашњим условима, дакле, рачуновођа све више постаје неко ко еко-
номски брине о предузећу, чије је пословање све више усмерено у правцу 
будућности; бави се питањима повезаним с прогнозама и прогнозирањем 
привредних околности и успеха предузећа у будућности; постаје главни 

29 Колетник, Ф., Колетник, М., К.: Развој рачуноводствених решења у државама ЕУ, 
Зборник радова са 10. Међународног симпозија: Финансијска и рачуноводствена 
ефикасност у функцији остваривања добрих пословних резултата, УРРФБиХ, Неум, 
2007., стр. 66

30 Колетник, Ф., Колетник, М., К.: оп. цит., стр. 66.
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економски вештак за избор визије, посланства и пословних стратегија; а 
сами начини, методе и технике рачуноводства поверени су креаторима ра-
чуноводствених доктрина на међународном и државном нивоу.31 Од свега 
му остаје само избор рачуноводствених усмерења у складу са прописаном 
доктрином рачуноводства и финансијског извештавања.32

Навешћемо кључне тезе33 које карактеришу европско рачуноводство (а 
о којима земље потенцијалне чланице ЕУ морају водити рачуна с циљем 
дефинитивног приближавања рачуноводству и финансијском извешта-
вању у државама ЕУ), и то:

• Рачуноводство ЕУ има многе специфичности, које су одраз развоја 
различитих рачуноводствених школа и из њих развијених доктри-
на;

• Рачуноводство ЕУ је усклађено у оном делу, који се односи на екс-
терно финансијско извештавање, пре свега у делу намењеном сау-
чесницима на међународним финансијским тржиштима;

• Рачуноводство за интерне кориснике информација има доду-
ше много заједничких карактеристика, иако је у претежној мери 
урађено по мери и потребама појединих предузећа;

• У традиционалним државама ЕУ рачуноводствена струка није исто 
организована као у неким другим транзиционим државама (данас 
чланицама ЕУ), у којима због дугог одсуства ревизијске и пореско-
саветодавне делатности није било струковних удружења, ни при-
вредних саветника;

• Развој рачуноводствених решења је све више под утицајем међуна-
родне (глобалне) економије и последично међународних стандарда 
финансијског извештавања, као и европских рачуноводствених ди-
ректива и уредби;

31 Банда, И., Петровић, Д.: „Реформисање рачуноводства и ревизије – битна претпоставка 
европске перспективе транзиционих земаља у посткризном периоду“, Зборник 
радова са 4. Научног скупа са међународним учешћем: „Глобална економска криза 
и пословна економија изазови теорије и праксе“, Универзитет ЕДУКОНС, Научно – 
истраживачки центар, Нови Сад, Мај 2013., стр. 66.

32 Колетник, Ф., Колетник, М., К.: Развој рачуноводствених решења у државама ЕУ, 
Зборник радова са 10. Међународног симпозија: Финансијска и рачуноводствена 
ефикасност у функцији остваривања добрих пословних резултата, УРРФБиХ, Неум, 
2007., стр. 66.

33 Колетник, Ф., Колетник, М., К.: оп. цит., стр. 47 – 54.
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• Развојни обриси и развојне тежње рачуноводственог система виде 
се у блиској будућности, а одатле је још пуно погађања и шпекула-
ција.

Значајни напори се константно чине (од почетка највеће кризе рачуно-
водства у његовој вишевековној историји) ка: побољшању квалитета фи-
нансијског извештавања, унапређењу система контрола у процесу финан-
сијског извештавања (почев од система интерних контрола, преко интерне 
ревизије, до екстерне ревизије), подизању на знатно виши ниво континуи-
ране едукације и овлашћених јавних рачуновођа.

Право и обавеза рачуноводствене јавности (и поред одређених постиг-
нутих резултата) јесте да стално прати реализоване резултате, као и да 
предлаже разне потенцијалне мере. Уважавајући наведено, за унапређење 
финансијског рачуноводства могу се предложити следеће мере34 чији је 
кључни циљ, поправљање фактичког стања, као и уобличавање финан-
сијског рачуноводства у целовит и конзистентан систем, способан да под-
несе изазове кризе и допринесе економској консолидацији, и то:

• Професионалне рачуноводствене асоцијације треба да предуз-
му низ мера (смернице, едукација, семинари, итд.) на глобалном 
(IFAC), регионалном (нпр. ЕУ) и на националним нивоима (нпр. 
Србија) у циљу унапређења квалитета специјалних рачуноводстава 
и специјалних биланса за кризна времена (биланс санације, стечај-
ни биланс и ликвидациони биланс);

• Извршити темељну реформу начина финансирања Одбора за међу-
народне рачуноводствене стандарде. Наиме, реформа из 2001. годи-
не, као и оне које су накнадно уследиле, нису дале задовољавајуће 
резултате. Неопходно је постићи међународни договор (нпр. На 
самитима Г-20) да се, поред постојећих финансијера, репрезента-
тивне међународне асоцијације инвеститора и чланице IFAC-а и 
државе из којих потичу, у значајној мери укључе у финансирање 
IASB-а. Наиме, стандарди се доносе превасходно за потребе инвес-
титора, а примењују их професионалне асоцијације у јавном (дакле 
и државном) интересу, па је поштено да управо они сносе трошкове 
израде MSFI;

• Завршити процес изградње рачуноводства фер вредности тео-
ријски и уградити га доследно у MSFI и коначно завршити фазу тзв. 

34 Стојилковић, М.: Рефлектовање економско –- финансијске кризе на рачуноводствени 
систем, Зборник радова: Економско –- финансијска криза и рачуноводствени систем, 
СРРС, Златибор, 2012., стр. 62.
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„хибридног“ финансијског рачуноводства и финансијског извешта-
вања. На тај начин ће бити завршена рачуноводствена револуција, 
а питање рачуноводства историјског трошка скинуто са дневног 
реда рачуноводствених форума;

• Формирати нову рачуноводствену дисциплину под називом „Ана-
лиза финансијског резултата“, пошто је у финансијским извештаји-
ма (састављеним према фер вредности), веома захтевно и сложено 
схватити шта показује квантификовани финансијски резултат;

• Завршити процес конвергенције MSFI и USGAAP, како би се добио 
јединствени глобални сет стандарда, прихватљив за англосаксон-
ске, европске, азијске и остале инвеститоре;

• Почети благовремено решавање проблема разлике између поје-
диних MSFI одобрених од стране ЕУ и MSFI одобрених од стране 
IASB-а, пошто постојећа пракса може да ескалира у озбиљан про-
блем.

Савремене промене у глобалном пословном окружењу, као и трендови 
у савременом менаџменту и пословању модерних корпорација, наложиле 
су и предузимање адекватних мера35 за адаптације и унапређење менаџер-
ског рачуноводства (које је дало битан допринос управљању модерним 
корпорацијама у протеклим деценијама), и то:

• Фокус управљачког рачуноводства, теоријски и практично, задр-
жати на сету информација које чине информациону подршку ме-
наџменту предузећа, али сада са нагласком на управљање мисијом, 
циљевима, стратегијама и перформансама предузећа у условима 
глобалне кризе и економско-финансијске консолидације која је у 
току. При остваривању ове базичне мере реализацијом низа пар-
цијалних мера значајно је ослонити се на истраживања и предлоге 
америчког IMA (The Institute of Management Accountants) и CIMA 
(The Chartered Institute of Management Accountants);

• Теоријски и практично продубити информациону базу управљач-
ког рачуноводства за управљање пословним процесима. Наиме, 
управљање пословним процесима један је од значајних  нових кон-
цепата управљања савременим корпорацијама и важан инструмент 
за постизање и задржавање конкурентске предности предузећа;

• Наставити континуирано побољшање система мерила перформан-
си у функцији управљања кључним факторима пословног успеха, 
како финансијских, тако и нефинансијских мера перформанси;

35 Ибидем стр.. 63 - 64.
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• Завршити уобличавање стратешког управљачког рачуноводства у 
целовит теоријски систем, тј. у интегративни модел заснован на си-
нергији;

• Уградити у одређена подручја управљачког рачуноводства калку-
лације и обрачуне засноване на новчаним токовима и нето сада-
шњој вредности.

Употреба форензичког рачуноводства36 које се означава и као истра-
житељско рачуноводство, укључујући и примену рачуноводствених кон-
цепата и техника на правне проблеме, било би од великог значаја за земље 
у транзицији, будући да је присутан изузетно висок ниво заступљености 
рачуноводствених превара и манипулација, корупције, привредне нераз-
вијености и скоро општих нерегуларности у финансијском извештавању. 
Рачуноводствене дисторзије биле су, наиме, верни пратилац током исто-
рије састављања и објављивања финансијских извештаја. Изостављањем 
и/или приказивањем информација на начин да се корисници (екстерни, 
али и интерни) наведу на погрешан закључак о ефектима пословања пре-
дузећа врше се, дакле, криминалне радње са финансијским извештајима.37

Читав низ негативних последица38 неминован је (како за предузеће које 
врши рачуноводствене преваре, тако исто и за све кориснике који се при 
пословном одлучивању ослањају на такве финансијске извештаје), уколи-
ко се криминалне радње са финансијским извештајима неблаговремено 
открију.

Да би се реализовала стратегија минимизирања последица удаљавања 
финансијских извештаја од реалности неопходно је на висок ниво подићи 

36 Ради се, дакле, о специјалностима које захтевају интеграцију истражитељских, 
рачуноводствених и ревизорских вештина. Према Уудружењу овлашћених 
истражитеља превара (Association of Certified Fraud Examiners – ACFEА) форензичко 
рачуноводство представља коришћење рачуноводствених вештина у потенцијалним 
и стварним цивилним и кривичним споровима, укључујући општеприхваћене 
рачуноводствене и ревизијске принципе; утврђујући губитке профита, прихода, 
имовине или штете; процене интерних контрола, превара и све друго што захтева 
укључивање рачуноводствених експертиза у правни систем.

37 Видаковић, В., С., : Улога рачуноводства и ревизије у управљању циљевима, 
стратегијама и перформансама, стр. 47.

38 Мисли се, пре свега, на: редуковану ефикасност тржишта капитала и успоравање 
политике капитала; пад стопа привредног раста, а, не ретко и негативан привредни 
раст који резултира уласком привреде у рецесију; појава креираних финансијских 
извештаја као последица огромних притисака на менаџмент предузећа, који да би 
исказао из године у годину растући или стабилан финансијски резултат, прибегава 
самовољном обликовању финансијских извештаја.
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превентивну линију одбране од негативних утицаја из пословног окру-
жења (корпоративно управљање, интерна контрола, интерна ревизија, due 
diligence процес), а с друге стране, симултано радити на успостави реак-
тивне линије поменуте одбране (екстерна ревизија и форензичка рачуно-
водствена ревизија).

Међутим, реализовање поменуте стратегије отежано је чињеницом да 
је читав низ узрока39 довео до дискредитације ревизијске професије, и то:

• нарушен кредибилитет државне ревизије у земљама чланицама ЕУ;
• неажурност и немарност Европског ревизорског суда;
• упорно избегавање САД-а, да се укључе у процес хармонизације 

финансијског извештавања и ревизије;
• неодговорно давање позитивног ревизорског мишљења компа-

нијама које су у том моменту биле у огромним финансијским про-
блемима (већина их је потом и банкротирала);

• матичне ревизијске фирме из САД-а (са мрежом зависних реви-
зијских предузећа широм света) су прописале, развијале и намета-
ле унифициране глобалне поступке, процедуре, директиве и тех-
нологије, коресподентним фирмама широм света, не респектујући 
њихове специфичности;

• оштра и беспоштедна конкуренција између велике четворке, дру-
горазредних фирми и осталих ревизијских фирми, резултирала је 
срозавањем квалитета обављених ревизијских услуга;

• неадекватно приближавање ревизорске „елите“ пословној елити (у 
условима беспоштедне конкуренције међу ревизијским фирмама, 
као и борбе међу самим ревизорима за што вишим нивоом на хије-
рархијској лествици у самој ревизорској фирми уз што већу плату 
и бонусе), навела је поједине ревизоре на нечасно обављање реви-
зијских услуга;

• скоро масовна појава криминалне повезаности између ревизора и 
корпоративног менаџмента (мотивисаног да приказом „лажног“ 
пословног успеха, обману власнике, стејкхолдере и остале корисни-
ке ревизорског извештаја);

• концепт „саморегулације“ у области ревизије финансијских из-
вештаја није издржао бројне изазове времена;

39 Видаковић, В., С.: Неопходност редефинисања праваца развоја ревизије у БиХ – у 
околностима озбиљно нарушеног кредибилитета, Зборник радова са 13. Међународног 
симпозија, УРРФБиХ, Неум, 2010., стр. 360.
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• симултано вршење ревизије финансијских извештаја и пружање 
осталих услуга код једног клијента, од стране исте ревизијске фир-
ме, такође је резултирало неквалитетном ревизијском услугом;

• појава нових економских и правних категорија (као и захтеви заш-
тите животне средине и адекватни прописи у вези са њима) изазва-
ла је врло сложене проблеме везане за признавање и вредновање у 
билансима, у смислу рачунводственог третмана.

Употреба савремене информационе технологије и Интернета за обја-
вљивање информација, као и захтеви да те информације буду ажурне, 
намеће данас, у XXI веку, нове задатке пред ревизоре, у условима конти-
нуиране ревизије у реалном времену, за коју упутства припрема Комитет 
за међународну праксу ревизије (International Auditing Practices Committee 
– IAPC).

С циљем дефинисања будућих праваца развоја ревизије, односно, на-
чина за враћање изгубљеног поверења у ревизијску професију, од ревизијс-
ке професије се очекују, како неопходна побољшања, тако исто и потпуно 
нови захтеви примерени актуелној ситуацији. Другим речима, неопходно 
је предузимање следећих активности40, и то:

• потенцирање улоге ревизије у задовољавању потреба најшире јав-
ности;

• отклањање стално присутног конфликта циљева између билансне 
теорије и политике биланса;

• рехабилитовање улоге ревизије инспирисане захтевом заштите по-
верилаца;

• позиционирање улоге ревизије у Принципима корпоративног уп-
рављања ОЕЦД-а;

• демонополизовање водећих ревизорских кућа, на подручју пру-
жања услуга ревизије финансијских извештаја, на глобалном, реги-
оналном и националном нивоу;

• реорганизовање структуре институције IFAC-а (која је тренутно 
приватна фондација под доминантно америчким утицајем) финан-
сиране прилозима бројних спонзора (истовремено и заинтересова-
них стејкхолдера у процесу финансијског извештавања), чиме би се 
омогућио знатно већи утицај заинтересованих чланица у процесу 
хармонизације ревизије и финансијског извештавања на глобал-
ном нивоу;

40 Ибидем, стр. 372.
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• безрезервно подржати члан „Sarbanes – Oxley“ акта, који ревизор-
ским фирмама не дозвољава симултано пружање других услуга из 
области рачуноводства и ревизије (што би у блиској перспективи 
резултирало формирањем две групе предузећа на свим нивоима, 
једне групе која би се бавила осталим бројним услугама из области 
рачуноводства и ревизије);

• компромитовани концепт „саморегулације“ заменити повећаним 
упливом државних регулаторних органа;

• у садејству са остала три ступа здравог привређивања (корпора-
тивно управљање, интерна контрола, финансијско извештавање), 
решавати будућност развоја ревизије (што значи да је било какво 
изоловано сагледавање перспективе развоја ревизије осуђено на 
неуспех, то су доказали бројни финансијски скандали, као уоста-
лом и актуелна економско-финансијска криза);

• у дефинисању будућих праваца развоја ревизије у транзиционим 
и посттранзиционим земљама уважавати све њихове посебности 
и специфичности, односно, избегавати наметање готових решења, 
која потичу из сасвим другог политичко-економског амбијента 
(другим речима, омогућити им равноправно учествовање у креи-
рању и доношењу адекватне регулативе из области рачуноводства 
и ревизије).

Нова парадигма ревизије, као одговор на актуелну економску кризу, 
уочава се на најадекватнији начин из савремених праваца развоја интер-
не ревизије, препознатљивих у целости из дефиниције интерне ревизије 
за XXI век, у коју су инкорпорирана најновија очекивања од интерне ре-
визије којима је у перспективи потребно удовољити. Интерна ревизија се, 
дакле, према Р. Алену и Д. Томасију41 дефинише као, независна, неприс-
трасна, заштитна и саветодавна активност, дизајнирана да додатно побољ-
ша активност организације. Она помаже организацији у постизању њених 
циљева увођењем систематског, дисциплинованог приступа процени и 
унапређењу ефективности у управљању ризиком, контроле и управљач-
ких процеса.

41 Allen, R., Tommasi, D.: Managing Public Expediture, A Reference Book for Transition 
Countries, OECD, SIGMA, Programme, 2001., стр. 367.
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ЗАКЉУЧАK 

Данас, пет година од избијања најтеже глобалне финансијске кризе од 
Велике депресије просперитет се није вратио. ЕУ се тек опоравља од дво-
цифрене рецесије, која је у појединим њеним чланицама била чак и тро-
цифрена. Вредност бруто домаћег производа, исто тако, не достиже ни-
вое из времена пре рецесије, скоро 27 милиона Европљана је незапослено, 
а стално запослење не може да нађе 22 милиона Американаца. Вредност 
просечне зараде радника у Америци нижа је него пре четири деценије.

Губитак у производном сектору Европе и САД премашује пет билиона 
долара, док америчко тржиште некретнина опстаје захваљујући „вештач-
ком дисању“, јер држава сада гарантује за више од 90% хипотека, уз на-
помену да администрација није предложила нови систем којим би се га-
рантовало одговорно додељивање зајмова под конкурентним условима. 
Упркос чињеници да је укинута предаторска и дискриминаторна пракса 
давања кредита, као и да је побољшано функционисање кредитних кар-
тица, експлоататорска пракса је настављена, о чему сведочи чињеница да 
су сиромашни радници и даље често жртве зеленашких позајмица, а исто-
времено порези и таксе не служе за задовољавање потреба пореских обвез-
ника већ за пуњење „приватних џепова“.

Дефинитивно, прекидање зачараног круга рецесије, незапослености и 
мера штедње, који већ дуже време погађају Европу, једини је начин да се 
превазиђе егзистенцијална криза ЕУ.

У суштинске реформе земље Западног Балкана су (за разлику од ос-
талих постсоцијалистичких земаља) кренуле са огромним закашњењем. 
Међународна заједница је (схвативши да лидери нових власти немају де-
финисан план који би их повео у правцу економског опоравка) њима на-
метнула готов универзалан, тј. унифициран програм радикалних економ-
ских реформи намењен скоро искључиво интересима светске олигархије 
и крупног капитала.

Један од највећих тренутно расположивих неискоришћених потен-
цијала за привредни опоравак Србије, уједно и први корак у њеној дру-
гој транзицији, јесте дефинитивно напуштање неолибералног економског 
модела и разрада сопствених економских програма који примарно треба 
да узимају у обзир специфичности сопствене привреде и интересе свог на-
рода.
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Опстанак, који шире посматрано подразумева раст и развој (као услов 
одрживог „преживљавања“), основни је циљ сваког система, укључујући 
и пословне системе. Симултано, опстанак конкурентног пословног сис-
тема (у складу са темељним поставкама савремене теорије система), није 
могућ без његовог адаптирања променама у пословном окружењу, које 
иницирају и промене у пословним корпорацијама. У складу са брзином, 
обимом и карактером промена (како у окружењу, тако и у савременим кор-
порацијама) мора да се мења савремени рачуноводствени систем. У склопу 
модерног рачуноводства у целини, а, у функцији економско-финансијске 
стабилизације (као одговор на економско-финансијску кризу), неопходно 
је с једне стране развијати нове парадигме, док је с друге стране неопходно 
поново успоставити поверење у рачуноводствену професију, као conditio 
sine qua non за изградњу модерног финансијског извештавања.

SUMMARY
ROLE OF THE ACCOUNTING PROFESSION IN 

IMPLEMENTING THE BUSINESS OBJECTIVES IN 
COUNTRIES IN TRANSITION

The need for respecting the basic features of the business environment is 
imposed upon the accounting academic public (international and local.) Up 
until 2008, the business environment was dominated by the globalization 
processes supported by Friedman’s neoliberal economic doctrine. It was in this 
period that the accounting profession faced the greatest crisis in its long history, 
resulting in massive loss of credibility.  Today, humanity is paying a high price 
for a false economic theory and wrong economic policy. The greatest culprit for 
the abovementioned is, therefore, the neoliberal economic model, implemented 
in the interest of the world’s oligarchs and major capital. An immense power 
enables them to create the political, media and (quasi) scientific space, at their 
own discretion. In order to succeed in managing the economic policy that suits 
them (independent accumulation of the material wealth, despoliation of the 
countries in transition, etc.), the world’s oligarchs and major capital needed the 
support of the accounting profession, i.e. its submission to the implementation 
of the main system drivers (greed and fear.) With such an accounting profession, 
which is now turned into „the accounting – administrative petty culture“, it is 
impossible to ensure its use for the implementation of the business objectives in 
a satisfactory manner.
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RESUME

Up until 2008, the business environment was dominated by the globalization 
processes supported by Friedman’s neoliberal economic doctrine. It was in this 
period that the accounting profession faced the greatest crisis in its long history, 
resulting in massive loss of credibility.  Today, humanity is paying a high price 
for a false economic theory and wrong economic policy. The greatest culprit for 
the abovementioned is, therefore, the neoliberal economic model, implemented 
in the interest of the world’s oligarchs and major capital. An immense power 
enables them to create the political, media and (quasi) scientific space, at their 
own discretion.
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Governments in developing countries must be prepared to admit that the 
collapse of their economy caused by unsuspecting and unreserved acceptance of 
the neoliberal economic model with catastrophic consequences as a: plundering 
privatization; too rapid withdrawal of the state from the economic sphere; 
“flooding” of the domestic market with imported products (of which a large part 
was of questionable quality); the decline of the domestic currency; permanently 
high budget deficit; cover the budget deficit by increasing debt; paying high 
real interest rates on government bonds; systemic corruption at all levels; 
uncontrolled public spending; dysfunction and ignoring the state audit, etc..

Use value of financial reports is now under questioning taking of 
consideration many accounting frauds and big financial crisis, all of that leading 
accounting and auditing profession into the greatest crisis of credibility. For the 
construction of the refined and modern financial reporting system developed 
and competent accounting profession is one of the basic conditions. That 
in the transition countries accounting system should become issues of major 
significance indicates the fact that the companies with inadequate corporate 
management and low corporate culture exposed to use financial reports for the 
execution of a number of criminal activities in accounting.

In order to defining future directions of development of audit, i.e., a way to 
returning the lost confidence in the audit profession, from audit profession can 
expect to need improvement, such as a completely new requirements appropriate 
to the current situation.

Овај рад је примљен 09.10.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. године.
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Кључне речи: политика конкуренције, статичка и 
динамичка конкуренција, иновације, Европска унија...

УВОД

Најважнији циљ ЕУ је изједначавање услова конкуренције на свим 
деловима заједничког тржишта. „Комисија ЕУ настоји да дефинише ре-
левантна тржишта, да регулише фузије кроз конзистентно одлучивање о 
вертикалном и хоризонталном повезивању које води нарушавању услова 
конкуренције, да тумачи и спроводи одредбе о доминантном положају“ 
(Стојановић, 2008: 166). Основна питања везана за политику конкурен-
ције садржана су у Уговору о ЕЗ у члановима 81-90 који су позиционирани 
у делу 3 – Политика заједнице којима се регулише конкуренција унутар 
Уније. У овом делу Уговора постоје два сегмента и то: први, који се одно-
си на правила примењена на привредне субјекте (чланови 81-86) и други, 
који се односи на државну помоћ (чланови 88-90). Земље чланице ЕУ, као 
и земље које претендују да то постану, обавезне су да уграде чланове 81 и 
82 у своја национална законодавства, чије одредбе представљају фунда-
менталне принципе политике заштите конкуренције. Чланови 81 и 82 Уго-
вора о ЕЗ су значајни са становишта заштите конкуренције на тржишту. 
Члан 81 се односи на забрану картела, односно на различите форме спора-
зумевања предузећа које спречавају, ограничавају или ометају ефективну 
конкуренцију. Овим чланом се предвиђа изузимање од опште забране у 
случају картела који имају позитиван утицај на конкуренцију, па тиме и 
на потрошаче, на изазивање иновативних процеса и слично. Чланом 82 
се регулишу питања монопола или предузећа која имају значајну тржиш-
ну моћ. Конкретно, овим чланом се не забрањује постојање доминантног 
положаја, већ његова злоупотреба која се огледа у угрожавању ефективне 
конкуренције на датом тржишту. За разлику од члана 81, члан 82 не пред-
виђа никакве изузетке, што значи да је коришћење тржишне моћи за огра-
ничавање конкуренције забрањено. 

Чланови 84 и 85 прописују процедуру антимонополског поступка. 
Члан 86 спречава ограничавања конкуренције која су проистекла из при-
вилегованог положаја јавних предузећа у односу на приватна и примењује 
се како на земље чланице, тако и на одређена предузећа. 

„Члан 87 у делу 2 регулише дампинг. Аспект политике конкуренције 
који се односи на дисторзије проузроковане државним мерама налази се у 
члановима 88, 89 и 90. Члановима 88 и 89 у основи се забрањују супсидије 
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влада држава чланица које, као државна помоћ предузећима, негативно 
утичу на конкуренцију. Члан 90 овлашћује Заједницу да уведе одредбе о 
спровођењу основних начела и поступака у случају нарушавања конку-
ренције“ (Стојановић, 2003: 50).

Креатор политике конкуренције ЕУ је Комисија ЕУ. Она проналази 
решења спорних примедби на примену члана 81, дефинише релевантна 
тржишта (релевантно географско тржиште и релевантно тржиште произ-
вода и услуга), регулише фузије конзистентним одлучивањем о вертикал-
ном и хоризонталном повезивању предузећа које води нарушавању услова 
конкуренције, тумачи и спроводи спорну одредбу о донацијама из члана 
82, итд. 

ПОЛИТИКА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ТРЖИШТУ ЕУ

Најважнији циљ ЕУ је остварење заједничког тржишта. Том циљу су 
подређена сва настојања да се обезбеди слобода економских трансакција. 
Без заједничког тржишта нема ни европске интеграције, па је изједнача-
вање економских политика земаља чланица последица тог процеса. Развој 
ЕУ се остварује привредним развојем сваке земље чланице на тржишти-
ма са ефективном конкуренцијом. Отвореност појединачних тржишта 
је услов за подстицање предузећа на економичност и иновативност. Не-
ометана конкуренција отвара простор за синергијско деловање разли-
читих фактора којима се повећава благостање предузећа, као и укупно 
благостање друштва. Одредбе које се односе на конкуренцију обухватају 
укупну област економије са изузетком пољопривреде и специјалним бло-
ком одредби регулисања и процедуре вођења поступака у области транс-
порта и здравства. С друге стране, слободна и ненарушена конкуренција 
је могућа само уз праћење околности на тржишту од стране надлежних 
институција које селективно врше интервенцију. Слободно деловање еко-
номских закона води ка удруживању предузећа ради повећања профита, 
ка стварању монопола на тржишту и слично. Такве активности доводе до 
ограничавања слободе осталих учесника на тржишту. Овакве неповољне 
тенденције за друштво у целини треба онемогућити превентивним мерама 
или санкционисати законским мерама. Треба имати у виду да различити 
облици државне помоћи могу да доведу до нефер конкуренције.

Прегледом литературе о политици конкуренције издвајају се три глав-
не теме за дискусију. Прво, динамика конкурентских процеса је далеко 
комплекснија од њене статичке структуре. У оквиру политике конкурен-



44

С. РАДУКИЋ, М. РАДОВИЋ, И. МАРКОВИЋ УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И ИНОВАТИВНОСТИ...

ције тешко је утврдити динамичку оптимизацију благостања, али је мо-
гуће у случају монопола који се посматра статички. То значи да ефективно 
право конкуренције мора да узме у обзир те хетерогености и мора да ус-
воји јасне циљеве благостања који узимају у обзир флексибилност која се 
захтева у примени закона на динамичким тржиштима. Посебно је значај-
но да закон захтева одређени временски хоризонт који је довољно дуг и не 
разматра само краткорочне консеквенце понашања фирми или акције др-
жавне интервенције. То захтева разматрање принципа који леже у избору 
тог временског хоризонта и адекватну дисконтну стопу. Друго, капацитет 
фирме игра кључну улогу на динамичком тржишту. Уствари, то је један од 
главних разлога зашто динамичка конкуренција је далеко комплекснија од 
статичке конкуренције. Дакле, шира политика конкуренције може да иде 
преко забране различитих типова понашања и обесхрабривања појединих 
типова тржишних структура, тражећи начина за повећање броја фирми и 
перспективних учесника способних да ефективно конкуришу (вероватно 
користећи средства као што су пословна политика и образовање). Треће, 
последице мерџера, алијанси и кооперације између фирми захтевају по-
новну евалуацију у динамичком контексту. У овом раду се истражују само 
импликације тога и друга запажања која се јављају на основу прегледа ма-
теријала о текућем праву конкуренције ЕУ.

Уговор о ЕЕЗ уз касније незнатне модификације пружа правни оквир у 
области заштите конкуренције. Основни принципи права конкуренције су 
садржани у члановима 2 и 3 Уговора ЕЗ. Одредбе о заштити конкуренције 
као амбијента у коме се одигравају економски процеси су базични прин-
ципи функционисања ЕУ. Заштита конкуренције у ЕУ има више циљева. 
Један од најважнијих је заштита тржишних учесника од прекомерне тр-
жишне моћи појединих актера и њене злоупотребе. Овај опште-друштве-
ни задатак се своди на заштиту појединаца и предузећа. Други значајан 
циљ је подизање нивоа способности предузећа и њиховог техничког на-
претка. Овај циљ води ка подизању животног стандарда становништва и 
општем друштвеном напретку. Дакле, заштита конкуренције је у интересу 
земаља чланица, али симултано и у интересу ЕУ као целине. Режим конку-
ренције у ЕУ је дат у Табели 1.

Основу за примену права чине закон о конкуренцији ЕУ који укљу-
чује чланове 81 и 82 Уговора о ЕЗ4 и национални закони о конкуренцији 
земаља чланица ЕУ. Чланови 81 и 82 регулишу трговину између земаља 

4 Директиве о интеграцији ЕУ су прописане Регулацијом (ЕЕЦ) Но. 4064/89, док су 
државна помоћ и јавна предузећа регулисана члановима 86-89 Уговора о ЕЗ.
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чланица ЕУ, док национални закони о конкуренцији постављају правила 
за интра-размену земаља чланица. Закон о конкуренцији ЕУ је прилично 
једнообразан широм ЕУ, док су се постепено допуњавали домаћи закони о 
конкуренцији, са циљем да се прилагоде садржини чланова 81 и 82.

Због давања доминантне улоге моделу статичке конкуренције на по-
четку, није изненађујуће да закон о конкуренцији ЕУ (који је формулисан 
у ово доба) даје значај том гледишту. Члан 81 ставља ван закона споразуме 
који стварају тржишну моћ, док члан 82 задржава коришћење тржишне 
моћи. До значајног степена, члан 81 покушава да утиче на структуру сек-
тора ограничавањем споразума који омогућавају концентрацију и ства-
рање тржишне моћи, док члан 82 истиче антиконкурентско понашање 
стављајући ван закона злоупотребу тржишне моћи. Бавићемо се сваким 
од њих редом.

Табела 1. - Режим конкуренције ЕУ

Област 
примене Садржина Правни акт Тржиште

Општа 
правила

циљеви и општи смисао
специфичан смисао

забрана дискриминације

Члан 2
Члан 3г
Члан 6

Сва тржишта
Интерно тржиште 

ЕУ
Интерно тржиште 

ЕУ

Понашање 
приватних 

фирми (анти-
труст)

картели, хоризонтални и 
вертикални споразуми

злоупотреба доминантне 
позиције

регулисање фузије 
(удруживање)

Члан 81

Члан 82

Регулација 
4064/89

Добра и услуге

Добра и услуге

Добра и услуге

Понашање 
јавних служби

фирме са специјалним или 
ексклузивним правима
државна и регионална 

помоћ
државни монополи

Члан 86

Члан 87/89
Стари члан 37

Мрежа тржишта

Добра и услуге
Добра

Специјални 
режим

транспорт

пољопривреда

Стари члан 77 
и 84

Стари члан 42

Ваздушни/
поморски 
саобраћај

Пољопривредни 
производи

Извор – Стојановић, 2003, стр. 49.
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Члан 81(1) забрањује (док члан 81(2) проглашава неважећим) посебан 
скуп споразума који омогућавају стварање или повећање тржишне моћи. 
Листа истакнутих споразума је повезана са статичким монополом. Дакле, 
традиционално одређивање цена картела би спадало у прекршај одређен 
члановима 81(1)а-ц, који се баве одређивањем цена, ограничењем произ-
водње и тржишним учешћем, респективно. Слично томе, Члан 81(1)д спре-
чава у вертикалном ланцу „горњег“ монополисту да склапа дискримини-
рајуће споразуме са „доњим“ фирмама који ће водити ка монополистичком 
одређивању цена на „доњим“ тржиштима. На исти начин, проширивање 
монополске моћи од куповине производа на конкурентном тржишту ка 
комплементарном производу на монополистичком тржишту је стављено 
ван закона чланом 81(1)е. Дакле, члан 81(1) садржи листу могућих антикон-
курентских радњи статичког монополисте.

Супротно томе, динамично монополско понашање, као што је преко-
мерна иновациона активност посматране фирме ради спречавања учес-
ника са ограниченим ресурсима да се развије у способнијег конкурента, 
није експлицитно забрањено чланом 81(1). Вероватно се може доказати да 
се у овом случају може позвати на члан 81(1)б, али на нивоу интереса за 
лимитирањем производње статичким монополима, члан 81(1)б истиче не-
довољност пре него прекомерну иновацију. Штавише, члан 81(1) се не бави 
стратегијама смањења богатства које су повезане са динамичком конку-
ренцијом, као што су „испразно“ патентирање, прекомерно рекламирање, 
тражење иновативне ренте, прекомерна диференцијација производа и 
слабљење капацитета конкурената са ограниченим ресурсима.

Члан 81

Забраниће се следеће као некомпатибилно заједничком тржишту: 
сви споразуми, који имају као њихов циљ или последицу превенцију, 
ограничење или извртање конкуренције унутар заједничког тржишта и 
посебно они који:

1. директно или индиректно одређују куповне или продајне цене или 
неке друге трговинске услове;

2. лимитирају или контролишу производњу, тржишта, технички раз-
вој или инвестирање;

3. деле тржишта или изворе понуде;
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4. примењују различите услове за еквивалентне трансакције са дру-
гим трговинским партнерима, ради њиховог довођења у неповољан 
конкурентски положај;

5. давање закључака у уговорима који су подложни прихватању до-
датних обавеза друге стране који, по својој природи или комер-
цијалној употреби, немају везе са предметом таквих уговора.

Динамичка разматрања су уведена преко члана 81(3), који проглаша-
ва да члан 81(1) може бити неприменљив ако споразум доприноси побољ-
шању производње или дистрибуције добара или промовише технички или 
економски прогрес, док дозвољава потрошачима праведну поделу резул-
тирајуће користи, и када не:

1. намеће предузимање конкретних ограничења која нису неопходна 
за постизање ових циљева;

2. допушта таква предузимања као могућност елиминисања конку-
ренције у погледу суштинског дела производа о којима се ради.

Рад се односи на везу између динамичке и статичке ефикасности по-
знате у економској литератури. Због тога је потврђено да потреба за по-
зитивним повећањем цена (и отуда прихватање друге најбоље-second bes, 
алокативне ефикасности) за покривање непрекидних опадања трошкова је 
повезана са истраживањем и развојем. Међутим, члан 81(3) даје недвосмис-
лено навођење права на равнотежу између ових конкурентских циљева. 
Наравно, економисти ће препознати да 81(3) мора имплицитно да се одно-
си на економско благостање, али закон то не помиње. Зато не постоји прав-
на декларација у којој би клаузуле као што су „... дозвољавање праведне 
расподеле потрашачима...“ (члан 81(3)) требало да буду интерпретиране у 
смислу економског благостања. У правној пракси, економско благостање 
је споменуто, али недостају експлицитне инструкције које дају суштинску 
слободу Комисији и судовима да изаберу које ће њихово разматрање бити 
коректна формулација. Штавише, закон разматра статичку неефикасност 
и злоупотребе које их стварају. Није изненађујуће, зато, да је пракса закона 
о конкуренцији ЕУ често критикована због одлука које су неконзистентне 
(вероватно због одсуства јасног циља друштвеног благостања) и створена 
је предрасуда о његовом нагласку на реализованим краткорочним профи-
тима у односу на профите који се очекују у будућности (на пример видети 
Корах, 1994). 
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Члан 82 је практично слика у огледалу члана 81(1) изузев уклањања 
члана 81(1)ц који се бави споразумима за поделу тржишта. Он не даје осло-
бађања (као што су она понуђена у члану 81(3) за члан 81). Чак и када члан 
81 наводи неке разлоге који су потребни за ослобађање по члану 81(3), члан 
82 се ослања на Комисију и судове за интерпретирање њиховог супротног 
значења. Члан 82 такође не спецификује циљ друштвеног благостања и 
потчланове закона који наглашавају злоупотребе повезане са статичком 
неефикасношћу. За динамичко благостање, вероватно је нека утеха да је 
члан 82 ретко коришћен у законској пракси због тога што адвокати сма-
трају да је превише тешко доказати да акције неке фирме врше злоупотре-
бу тржишне моћи. Уместо тога, они се обично одлучују за лакши задатак 
демонстрирања да је споразум, који је у позадини акције, антиконкурент-
ски, као што је дефинисано чланом 81.

Члан 82

Свака злоупотреба од стране једног или више оних који заузимају до-
минантни положај требало би се забранити. Такве злоупотребе могу, по-
себно, да се састоје из:

1. директног или индиректног наметања неправедних куповних или 
продајних цена или других неправедних трговинских услова;

2. лимитирања производње, тржишта или техничког развоја на ште-
ту потрошача;

3. примењивања различитих услова за исте трансакције са другим 
трговинским странама, због њиховог стављања у отежавајући кон-
курентски положај;

4. закључивања уговора тако да једна страна прихвата допунске оба-
везе које, по њиховој природи или према комерцијалној употреби, 
немају везе са циљем таквих уговора.

5. Дакле, на основу свега напред наведеног, може се рећи да постоје 
два недостатка са гледишта динамичке ефикасности у закону ЕУ: 
недостатак јасноће циља друштвеног благостања у закону и нагла-
сак на статичкој ефикасности. Сматра се да је економски рецепт за 
политику конкуренције релативно једноставан једино ако се иг-
норишу такви феномени као што су варијација у способности раз-
личитих фирми да експлоатишу посебне профитне могућности и 
еволуција такве способности са проласком времена, или манипу-
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лација баријерама за улазак или подстицај иновација и њена мо-
гућа злоупотреба као начина за подривање конкуренције.

6. Члан 82 се односи на лимитирање поступака предузећа и његове 
тржишне снаге. Сагласно члану 82, обухватна контрола огранича-
вања конкуренције састоји се из три главна корака:

1. Констатовање доминантног положаја једног или више предузећа 
на одређеном (заједничком) тржишту. За овај корак неопходно је 
егзактно дефинисање релевантног тржишта;

2. Испитивање и констатовање коришћења доминантне позиције за 
нарушавање конкуренције;

3. Испитивање да ли су инкриминисани поступци утицали на трго-
вину између земаља чланица ЕУ (Стојановић, 2008: 167).

ПОЛИТИКА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ДИНАМИЧНИМ ТРЖИШТИМА

Било би недопустиво покушати успоставити шаблон политика за ре-
гулацију и антимонополске активности на нивоу светске економије чије 
је главно обележје еволуција. Међутим, у оквиру традиционалних про-
цедура и циљева постављају се питања која могу бити решена пројекто-
вањем рационалне политике. Главна особина која разликује динамички 
приступ од статичке политике конкуренције је фокус на иновацијама, пре 
него на ценама и профитима, и на флексибилности у употреби ресурса, 
пре него на статичкој ефикасности у њиховој расподели у датом тренутку. 
Преоријентација ка флексибилности значи да креатори политике морају 
да буду мање заинтересовани за обезбеђење „правог броја“ фирми, а више 
за попустљивост да тај број може да буде променљив. Повећани интерес за 
иновације може довести до координације између фирми и величине фир-
ме, која је мање непожељна од оне у економији у којој је промена ретка и 
безначајна.

Ова разматрања подстичу нека очигледна питања. Адекватно олак-
шавање уласка: примарна потреба за пожељном флексибилношћу у ко-
ришћењу ресурса је елиминација неприкладних сметњи за улазак. Један 
приступ је коришћење, пре свега координисано, политике предузећа да би 
се повећала моћ нових учесника. Други обухвата ограничавање актуелних 
реакција код уласка на шта се обраћа значајна пажња. Одбијање такве фле-
ксибилности актуелних предузећа очигледно чини улазак атрактивнијим 
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и може давати придошлицама „простор за дисање“ да развију њихову спо-
собност до нивоа до кога могу бити на своме. Међутим, у исто време, то 
може охрабрити коришћење ресурса од стране неспособних и неефикас-
них нових предузећа која не би опстала уколико би се допустила већа сло-
бода конкуренције. Коначно, опасност је да неко може склопити споразум 
вођен аргументом инфантилне индустрије и онда, како је више пута ре-
чено, постоји мали подстицај за нове учеснике док не ојачају. Тада је про-
блем динамичне економије да ограничава домен политике конкуренције, 
уколико заиста промовишу благостање (у виду подстицаја или подршке за 
улазак на тржиште). 

Адекватна сарадња између фирми: у статичком моделу јасно је да се 
благостање (богатство) смањује као последица договора између хоризон-
талних конкурената. Међутим, у случају када је иновација више него цена 
основно средство којим се благостање може повећати, није сасвим јасна 
пожељност превентивне координације. Теорија предлаже да примарни 
негативни подстицај за инвестирање у иновације су њихови суштински 
повратни ефекти (расипања), чињеница је да значајна пропорција користи 
од иновација често одлази другима, а не онима који су је произвели. То је 
посебно погодно за кочење иновативног процеса када су конкуренти међу 
главним корисницима. Трговина технологијом од стране ривала може по-
моћи код интернализације њихових екстерналија и може стога повећати 
благостање, посебно на дуги рок. Штавише, фирме које сарађују могу бити 
способне да поднесу трошкове које захтева иновативни процес. Онда се 
може закључити да правила за разликовање допустљиве од недопустљиве 
сарадње међу конкурентским фирмама морају бити поново размотрена за 
високо динамичну економију.

 Иновације, трговина и монополска моћ: иновације воде ка повећању 
аутпута и потрошње. Maddison (1995) процењује да од 1820. године, учешће 
међународне трговине у светском GDP-у се повећало 13-тоструко, што је 
заиста невероватан број. Тај пораст се, наравно, увелико приписује инова-
цијама у транспортној и комуникационој технологији и не постоји разлог 
за очекивање да ће се прекинути у догледно време. То је и биће круцијални 
фактор олакшања уласка на тржиште. Сектори који имају висок ниво кон-
центрације у домаћим условима су склони да буду далеко од концентра-
ције или конкуренције у глобалној економији. Очигледно питање је начин 
на који би ривалство из иностранства требало узети у обзир у политици 
конкуренције.

Антиконкурентске иновације: у свету у коме је иновација главно кон-
курентско оружје фирми, то оружје може понекад да буде злоупотребљено. 
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На пример, фирме могу да се ангажују у испразним иновацијама и патен-
тирању да би отежале новим учесницима или чак тренутним ривалима да 
дају успешне иновације. Такође, фирме се могу ангажовати у ономе што се 
сматра пљачкашком иновацијом, на пример, трошећи превише на истра-
живање и развој да ривали не могу пратити те трошкове и да би се отерали 
са тржишта. Која правила и процедуре су погодне да би се бавили таквим 
могућим правцем акције?

Монополизација иновативног тржишта: понекада се сматра да у ино-
вативним секторима монополска моћ је генерално високо транзиторна. 
То може смањити подстицај за трошење напора и ресурса на покушај за 
стицање монополске моћи на други начин пре него иновацијама. Да ли 
би требало у политици конкуренције експлицитно захтевати да се укључи 
иновативност сектора, поред олакшавања уласка и одсуства концентра-
ције као доказа да је монополска моћ слаба, и када је то случај, иновација 
има ограничен значај зато што ће њено трајање вероватно бити кратко?

Ценовна дискриминација када су трошкови истраживања и развоја 
значајни и континуирани: у секторима где је иновација главни инстру-
мент конкуренције, трошкови развоја проналаска не могу да се разматрају 
као ирелеватни вештачки трошак који се јавља једанпут и у свим фирма-
ма. Опстанак фирме захтева континуиране велике трошкове иновативног 
процеса. Међутим, у оквиру ових трошкова се не издвајају маргинални 
трошкови. Униформно одређивање цена базирано на маргиналном трош-
ку може евидентно да спречи појаву и повећање иновативних трошкова и 
тиме да уништи фирму. Једино ценовна дискриминација може омогућити 
фирми да опстане. Како би требало прилагодити саму политику конку-
ренције том проблему? Када не би требало обесхрабрити ценовну дискри-
минацију и које околности ће омогућити фирми која има тржишну моћ да 
прихвати неуниформне цене?

Евидентно, ова листа се лако може проширити. Није сврха да се траси-
рају проблеми пројектовања политике конкуренције за динамичку еконо-
мију до детаља, али је потребно да се укаже на питања која се могу јавити.

ЗАКЉУЧАК

Питање које се поставља код анализе политике конкуренције је тврдња 
да се антимонополски закон односи на статичке неефикасности, али често 
занемарује динамичка разматрања. У овом раду смо приказали садржину 
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овог проблема и дали преглед еволуције економске литературе са стано-
вишта политике конкуренције. Пронашли смо да закони о конкуренцији 
ЕУ изгледа наглашавају оптимизацију статичког благостања. Такође је 
очигледно да је економска анализа динамичких тржишта комплекснија 
и даје много богатији опис конкуренције, у односу на онај о статичким 
тржиштима. Али много анализа је потребно урадити пре него што еконо-
мија буде у позицији да даје одбранив и разумљив скуп претпоставки за 
привреду чија је трајна особина брза промена. Ипак, лако је закључити да 
ако би се почело испочетка и дефинисала нова антимонополска политика, 
резултат би био прилично различит од важећег закона и садашње праксе. 

Потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању између Ев-
ропске уније, њених држава чланица и Републике Србије (2008) имало је за 
предмет стварање зоне слободне трговине. Усклађивање законодавства са 
прописима Европске уније је неопходно за правилно функционисање зоне 
слободне трговине између Европске уније и Србије, а то је и критеријум за 
чланство у ЕУ који је дефинисан у Копенхагену 1993. године. Према овом 
критеријуму, преузета је обавеза постепеног и ороченог усклађивања до-
маћег законодавства са acquis communautaire – правним тековинама Ев-
ропске уније. Области које представљају срж функционисања јединстве-
ног тржишта ЕУ обухватају следећа правила о: заштити конкуренције и 
контроли државне помоћи, стандардизацији и усклађености техничких 
прописа, заштити права интелектуалне својине, додели јавних набавки и 
заштити потрошача. Такође, поред усклађивања законодавства, неопход-
но је у пракси доказати да се усклађени прописи ефективно примењују, а 
за то је неопходно изградити одговарајуће административне и судске ка-
пацитете.

Правила о заштити конкуренције и контроли државне помоћи имају 
велики значај за стварање јединственог тржишта Европске уније, па се 
наводе у члановима 81. до 93. Уговора о стварању Европске заједнице и у 
секундарним актима органа Европске заједнице. Такође, овлашћења Ев-
ропске комисије, као извршног органа ЕУ, у ове две области су најјача, а у 
области контроле доделе државне помоћи су чак искључива. 
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SUMMARY
IMPROVEMENT OF COMPETITION AND INNOVATION 

AS FACTORS OF ECONOMIC RECOVERY

The purpose of this paper is to analyze and explain the importance and 
possibilities of the fundamental principles of competition policy in the EU, which 
Serbia needs to incorporate into its legislation, as a country which aspires to join 
the EU. Equalization of competitive conditions brings benefits to companies and 
requires an active role of the state. In the paper, authors link the facts known 
from the literature on industrial organization in the dynamic and evolving 
markets with competition policy. Members from 81 to 90 of the Treaty of EC are 
the most important from the standpoint of the protection of competition on the 
market and are the basis for the understanding of competition policy in dynamic 
markets.

Keywords: competition policy, static and dynamic competition, innovation, 
European Union...
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RESUME

Competition policy within the EU regulates two segments: the first, which 
refers to the rules applied to business entities (Articles 81-86) and the other 
relating to state aid. In the literature on competition policy there are three main 
topics for discussion. First, the dynamics of the competitive processes that is 
more complex than its static structure. It is difficult to determine the dynamic 
optimization of well-being in relation to monopolies, which are viewed as static. 
For dynamic markets, should be taken into account heterogeneity and flexibility 
in applying the law. Second, the capacity of the company plays a key role in 
a dynamic market. Competition policy seeks ways to increase the number of 
companies and prospective participants able to effectively compete (probably 
using resources such as business policy and education). Third, the effects of 
mergers, alliances and cooperation between firms require re-evaluation in a 
dynamic context. Protection of competition in the EU has several objectives. 
One of the most important is to protect market participants from excessive 
market power of individual actors and their abuse. This general social task is 
reduced to the protection of individuals and companies. Another important goal 
is to raise the ability of companies and their technical progress. This objective 
leads to the raising of living standards and overall social progress. Protection of 
competition is in the interests of member states, as well as simultaneously in the 
interest of the EU as a whole. From the point of view of dynamic efficiency, in EU 
law there are two drawbacks: not clearly defined objective of social welfare in the 
law and the emphasis on static efficiency.

Овај рад је примљен 03.10.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. године.
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АНАЛИЗА ЕУ ФОНДОВА НАМЕЊЕНИХ РУРАЛНОМ 
РАЗВОЈУ И РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА СРБИЈУ

САЖЕТАК: Рурални развој у Европској унији (ЕУ) добија 
све већи значај у оквиру Заједничке аграрне политике ЕУ. 
Развој руралних подручја од посебног је интереса не само 
за државе чланице ЕУ, већ и за државе које су у процесу 
придруживања ЕУ. У раду ће се анализирати инструменти 
ЕУ којима се подстиче рурални развој у периоду након 2000. 
године, са посебним освртом на инструменте руралног 
развоја које су нове земље чланице ЕУ (НЗЧ) користиле у 
посматраном периоду. Сагледавањем политике руралног 
развоја ЕУ кроз инструменте пред и постприступне помоћи, 
од велике су користи за Србију и њено придруживање ЕУ. 
У раду ће бити приказани инструменти руралног развоја 
који су на располагању Републици Србији, као и степен 
припремљености Србије за коришћење расположивих 
инструмената подршке развоју руралних подручја. Циљ 
рада је да се на основу анализе и искуства европских земаља 
које су у периоду од 2000. до 2012. године користиле пред и 
постприступне инструменте руралног развоја ЕУ, оцене 
перспективе Србије у коришћењу претприступних фондова 
ЕУ намењених руралном развоју. Државе које су обухваћене 
овим истраживањем су нове земаље чланице ЕУ (Чешка 

1 stegicmilan@gmail.com
2 sanja.filipovic@ecinst.org.rs
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Република, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, 
Словенија, Словачка, Бугарска, Румунија и Хрватска), као 
и земаље које су у тренутно у процесу придруживања ЕУ 
(Турска, Македонија). 

Кључне речи: рурални развој, пољопривреда, ЕУ фондови, 
претприступни инструменти ЕУ, IPARD, заједничка аграрна 
политика ЕУ...

УВОД

Након Другог светског рата, указала се потреба стварања заједничког 
тржишта на чијим принципима је формирана Европска унија (ЕУ). Мар-
шалов план3 је био велики покретач пољопривредне производње који је 
већ почетком 1950-их година довео до стварања првих вишкова пољопри-
вредних производа у Европи и указао на потребу за стварањем заједнич-
ког тржишта. Иако су први разговори на тему заједничке организације тр-
жишта покренути још тада од стране Холандије и Француске,  конкретног 
договора није било. 

Стварање Заједничке аграрне политике ЕУ (ЗАП) везује се за Римски 
споразум, а основни принципи на којима је успостављена били су: 

• Успостављање јединственог тржишта земаља чланица Европске 
економске заједнице (ЕЕЗ), односно слободан и бесцарински про-
ток производа уз дефинисање јединствених царинских стопа;

• Првенство Уније, што подразумева стабилизацију тржишта и заш-
титу домаће производње кроз мере царинске заштите и подсти-
цање извоза; и

• Финансијска солидарност, односно учешће свих земаља чланица 
ЕЕЗ у финансирању ЗАП, уважавајући величину и финансијске по-
тенцијале свих држава чланица.

Стварање ЗАП-а и велика финансијска издвајања за пољопривреду 
убрзо доводе до стабилизације снабдевања храном што је и био основни 
циљ успостављања ЗАП-а. Већ крајем 1960-их година, због појаве великих 
тржишних вишкова, указала се потреба за спровођењем структурних ре-

3 Маршалов план је службено назван и „Планом европске обнове“, креиран од стране 
Сједињених америчких држава са циљем сузбијања комунизма после Другог светског 
рата. План је усвојен 1947. године и спроводио се у наредне четири године. Након 
реализације Плана, све земље, осим Немачке, оствариле су привредни раст. 
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форми које су подразумевале увођење мера као што су: рано пензионисање 
фармера, пошумљавање пољопривредног земљишта, заштита животне 
средине, подршка неразвијеним подручјима и сл. Наведене структурне 
мере сматрају се претечом политике руралног развоја.4

Најзначајнија реформа ЗАП у контексту руралног развоја, односи се 
на усвајање Агенде 2000 која подразумева дефинисање два стуба аграрне 
политике: 

• први стуб: подршка тржишту кроз систем загарантованих цена, и
• други стуб: подстицање руралног развоја.

Наредни период примене ЗАП-a претрпео је одређене промене које су, 
пре свега, биле усмерене ка стварању услова за повећање конкурентно-
сти пољопривредних произвођача уз тежњу да се, у релативном смислу, 
смањују издвајања из буџета ЕУ за пољопривреду.

Тренутно важећа политика руралног развоја ЕУ дефинисана је кроз 
четири осе:5

• подизање конкурентности пољопривредног и шумарског сек-
тора,

• заштита животне средине и управљање земљиштем,
• квалитет живота и диверзификација руралне економије,
• L E A D E R6 програм.

ИНСТРУМЕНТИ И МЕРЕ ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЕУ 

Реформе ЗАП током времена све више су истицале значај руралног раз-
воја имајући у виду је 91% територије ЕУ класификовано као рурално, док 
се 59% становништва сматра руралним становништвом. Са друге стране, 
рурална подручја учествују 49% у стварању бруто додате вредности (БДВ), 

4 Структурна политика је превасходно била усмерена према фармерима у циљу 
реструктурирања и модернизације, да би се временом оријентисала ка подршци 
географским подручјима.

5 Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by European Ag-
ricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Official Journal of the European Union, 
Brussels, 2005., p.14, 18, 24 and 25

6 Скраћено од Liaison Entre Actions de Developpement Rural.
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док је 56% укупно запосленог становништва радно ангажовано у рурал-
ним подручјима.7

Већа подршка руралном развоју манифестовала се и кроз већа фи-
нансијска издвајања у буџету ЕУ у периоду од 1995. године, да би се, као 
резултат Агенде 2000, издвајања за рурални развој додатно увећавала. У 
периоду након 2000. године, издвајања за рурални развој износила су у 
просеку 13,4% укупног буџета намењеног пољопривреди. Већ у наредном 
програмском периоду (2007-2013) ниво издвајања је увећан на 21%. Иако 
је за програмски период 2014-2020 Европска комисија предложила номи-
нално већа издвајања за област пољопривреде, коначна одлука Савета ЕУ 
је номинално смањење укупног буџета ЕУ, па самим тим и буџета намење-
ног пољопривреди. Међутим, просечан удео издвајања за рурални развој 
у буџету намењеном пољопривреди износиће 22,8% што представља по-
већање удела за рурални развој од 1,8% (Графикон 1). 

7 European Commission (2012): „Rural Development: Statistical and Economic Information 
Report“, European Comission, Brussels, Belgium, p.49-62.
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Графикон 1. -  Структура издвајања средстава у оквиру ЗАП у периоду од 
1980-2020 изражено у млрд. ЕУР 
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Извор - Borchardt K.D., EPAs and CAP Reform: a chance for innovative approaches 
to global food security, www.mazungumzo.eu/sites/default/files/Borchardt.ppt, 2012. 
и „List of Programmes under the MFF 2014-2020“, European Commission, Ref.Ares 

(2013) 517415-27/03/2013

Фондове ЕУ намењене руралном развоју, можемо поделити у две вели-
ке групе:

• Фондови руралног развоја у претприступном периоду и
• Фондови руралног развоја у постприступном периоду.
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Графикон 2. -  Приказ инструмената подршке руралном развоју у ЕУ 
за период 2000-20138

2000-2003 2004-2006 2007-2013

TRDI

EAGGF Guidance
Бугарска, Румунија

Хрватска
Македонија

Турска
НЗЧ-8 - Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Словенија, Словачка

IPARD
SAPARD*

НЗЧ-8 SAPARD

SAPARD

EAFRD

Извор – „Rural Development in EU – Statistical and Ecnomic information Report 2012“, 
European Commission, Brussels, Belgium, прилагодио аутор

SAPARD – Претприступни инструмент ЕУ намењен руралном 
развоју

Државе које су у процесу придруживања ЕУ, односно државе које имају 
статус кандидата за чланство у ЕУ могу да користе претприступне инстру-
менте помоћи руралном развоју. У претходном програмском периоду (2000-
2006), као резултат Агенде 2000, успостављен је програмски инструмент 
SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) 
намењен земљама кандидатима за чланство у ЕУ (Чешка Република, Есто-
нија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Словачка, Словенија, Бугар-
ска, Румунија и Хрватска).9 Основни циљ SAPARD инструмента јесте по-
моћ државама у правцу усаглашавања са законодавством ЕУ, као и помоћ 
у повећању ефикасности и конкурентности пољопривредно-прехрамбене 
производње подстичући запошљавање и економски развој у руралним 
подручјима. За програмски период 2000-2006., укупно је обезбеђено 2,963 
млрд. евра које су распоређене по годинама и по земљама уважавајући сле-
деће критеријуме: пољопривредна популација, пољопривредно земљиште, 

8 Турска је у периоду пре IPARD-а користила посебан претприступни инструмент 
помоћи намењен само Турској, те имајући у виду специфичност тог инструмента, као 
и релативно мала издвојена средства за поменути програм (126 мил. ЕУР) исти није 
обрађен у оквиру овог рада

9 Малта и Кипар, иако земље кандидати за чланство у ЕУ у периоду 2000-2006., нису 
имали право на коришћење SAPARD инструмента, већ је за те земље коришћен 
посебан инструмент претприступне помоћи. Хрватска је користила SAPARD само у 
2006. години.
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бруто домаћи производ (БДП) по глави становника мерено кроз куповну 
моћ и територијалне специфичности.

SAPARD се спроводио кроз укупно 15 мера, при чему су државе мора-
ле да дају приоритете мерама којима се побољшава ефикасност тржишта, 
достижу стандарди квалитета и здравствени стандарди и мере које допри-
носе запошљавању у руралним подручјима, а све имајући у виду пошто-
вање стандарда у области заштите животне средине.

Графикон 3 - Преглед учешћа појединачних мера у оквиру SAPARD 
програма по државама за период 2000-2006

Извор – „Rural Development in EU – Statistical and Economic information Report 
2007“, European Commission, Brussels, Belgium, и „SAPARD Annual report – Year 

2007 – Annex to the Report“, European Commission, SEC (2009) 660, Brussels, 
Belgium

Од укупно 15 мера SAPARD програма, у пракси је коришћено 12 мера, 
при чему су највећа издвајања биле за мере развоја руралне инфраструк-
туре (33,4%), прераду и маркетинг пољопривредних производа (28,6%), 
инвестиције у пољопривредна газдинства (22,6%) и диверзификацију у 
непољопривредне активности (7,9%). Збирно посматрајући, највећа из-
двајања била су за мере подршке инвестицијама у пољопривредна газдин-
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ства и инвестиције у прераду и маркетинг у које је уложено 51,2% укупних 
средстава из SAPARD фонда. 

Уколико би се сагледала структура коришћења SAPARD фонда по др-
жавама, могуће је закључити да је Европска комисија имала слуха за спе-
цифичне потребе сваке државе кориснице SAPARD-а. Тако је, примера 
ради, Литванија за подршку инвестицијама у пољопривредна газдинства 
и подршку инвестицијама у прераду и маркетинг издвојила највише сред-
става за ове намене са учешћем од 77,2% расположивих средстава,10 док су 
најмања издвајања била код Чешке Републике и износила су 39,3% распо-
ложивих средстава. Са друге стране, највећа издвајања за развој руралне 
инфраструктуре остварена су у Пољској у износу од 47% расположивих 
средстава, док су најмања издвајања за ове намене била у Естонији са уде-
лом од свега 3% расположивих средстава (Графикон 3).

TRDI – привремени инструмент ЕУ намењен руралном развоју 
нових земаља чланица у периоду 2004-2006

Уласком НЗЧ-8 у ЕУ 2004. године, државе које су користиле SAPARD 
инструмент изгубиле су право на коришћење истог. За све НЗЧ које су 
постале пуноправне чланице ЕУ 2004. године, у периоду 2004-2006, на рас-
полагању су била два инструмента подршке руралном развоју:

• Привремени инструмент руралног развоја (TRDI – Temporary Rural 
Development Instrument) и

• мере интегрисане у оквиру циљева 1 финансираних од стране Ев-
ропског фонда за смернице и гаранције – сектор смерница (EAGGF 
Guidance Section – European Agricultural Guidance and Guarantee 
Fund).

Кроз TRDI инструмент, подстичу се четири групе тзв. „пратећих мера“ 
(агро-еколошке мере, рано пензионисање, пошумљавање и компензацио-
на плаћања подручјима са отежаним условима рада), док су остале мере 
као што су инвестиције у пољопривредна газдинства, подршка младим 
фармерима, обука, прерада и маркетинг, остале мере у области шумарства, 
унапређење квалитета земљишта, препарцелација, обнова села, развој ру-

10 Удео у случају Хрватске није узет у обзир имајући у виду да је SAPARD коришћен 
само у 2006. години те да су једине две мере које су биле коришћене – мере подршке 
инвестицијама у пољопривредна газдинства и инвестиције у прераду и маркетинг.
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ралне инфраструктуре финансиране од стране Европског фонда за смер-
нице и гаранције – сектор смерница.

НЗЧ су, након уласка у ЕУ 2004. године, оствариле право на коришћење 
значајно већих финансијских средстава за подршку руралном развоју. 
Само у периоду 2004-2006, НЗЧ-8 су користиле средства у износу од 4,6 
млрд. евра за компоненту TRDI и још додатне 2,1 млрд. евра из EAGGF 
фонда. 

Инструменти ЕУ намењени руралном развоју у периоду 2007-
2013.

Тренутно важећи програмски период 2007-2013. са собом носи 
и одређене измене које су подразумевале да се све мере руралног 
развоја намењене земљама чланицама ЕУ спроводе кроз Европски 
фонд за пољопривреду и рурални развој (EAFRD – European Fund for 
Agriculture and Rural Development), док је за земље кандидате за члан-
ство у ЕУ намењен Инструмент претприступне помоћи намењен 
руралном развоју (IPARD – Instrument for Pre-Accession Assistance on 
Rural Development).11 

Оснивање новог инструмента помоћи руралном развоју EAFRD, 
као и променама у оквиру ЗАП, довеле су до значајно већих издвајања 
за рурални развој. Наиме, у програмском периоду 2007-2013 за НЗЧ-
1012, укупно је издвојено 37,3 млрд. евра, што на годишњем нивоу из-
носи 5,3 млрд. евра просечно, односно 2,5 пута више него у односу на 
просек периода 2004-2006.

11 IPA инструмент предприступне помоћи ЕУ успостављен је за период 2007-2013 
и састоји се од укупно пет компоненти, од којих су прве две намењене државама 
потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ, а преостале три су доступне државама 
са статусом кандидата за чланство у ЕУ.

12 НЗЧ-10 представљају све земље обухваћене НЗЧ-8, укључујући и Бугарску и Румунију.
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За земље кандидате за чланство у ЕУ намењен је IPARD инструмент.13 
Увођењем IPARD инструмента, тежило се усавршавању SAPARD инстру-
мента који се примењивао у периоду 2000-2006. IPARD инструмент је у 
великој мери наставио са остваривањем циљева SAPARD програма, али 
је сама структура мера била коригована и усаглашена за основним прин-
ципима ЗАП-а и EAFRD инструмента који важи за земље чланице ЕУ. У 
складу са наведеним, IPARD инструмент се спроводи кроз девет мера у 
оквиру 3 осе.14

За разлику од SAPARD инструмента који је користило укупно десет зе-
маља које су биле у процесу приступања ЕУ, IPARD инструмент су корис-
тиле свега три земље: Хрватска, Македонија и Турска, док су остале земље 
кандидати за чланство у ЕУ у процесу припрема за коришћење IPARD 
фондова. Укупно издвојена средства за IPARD инструмент у периоду 2007-
2013. године износи 1,1 млрд. евра. Сам процес акредитације за IPARD 
показао се доста компликованим и дуготрајним што показује чињени-
ца да су прве акредитације остварене тек крајем 2009. године иако је ин-
струмент доступан од 2007. године. Наиме, Хрватска је коришћење IPARD 
компоненте остварила кроз два процеса акредитације. Прва акредитација 
реализована је у новембру 2009. године и то за мере 101 – Инвестиције у 
пољопривредна газдинства и 103 – Инвестиције у прераду и маркетинг, 
док је друга акредитација реализована у марту 2011. године за мере 301 
– Развој руралне инфраструктуре и 302 –Диверзификација. Укупно одо-
брена средства Хрватској за период 2007-2013. године износе 156 мил. евра. 
Македонија је окончала процес акредитације децембра 2009. године и то за 
мере 101– Инвестиције у пољопривредна газдинства, 103 –Инвестиције у 
прераду и маркетинг и 302 –Диверзификација. Укупно одобрена средства 
Македонији за период 2007-2013. износе 86 мил. евра.

Турска је своју, до сада једину акредитацију, окончала августа 2011. 
године акредитацијом истих мера као у случају Македоније, с тим да су 
укупно обезбеђена средства за период 2007-2013. на нивоу од 855 мил. евра.

13 Иако се добијањем статуса кандидата за чланство у ЕУ, стварају предуслови за 
коришћење средстава из IPARD фондова, у моменту писања овог рада, једино 
Македонија и Турска користе средства из IPARD фондова, док је Хрватска изгубила 
право на коришћење IPARD фондова уласком у ЕУ 01.07.2013. године.

14 „Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June 2007, Implementing Council regulation 
(EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA)“, Official 
Journal of the European Union, Brussels, Belgium, p. 56-58.
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У складу са планираним мерама у оквиру IPARD програма за Хрват-
ску, Македонију и Турску, може се закључити да је највише средстава на-
мењено за меру 101– Инвестиције у пољопривредна газдинства са уделом 
од 38,8% укупних средстава, затим за меру 103 – Инвестиције у прераду и 
маркетинг са уделом од 26% укупних средстава и за меру 302 – Диверзи-
фикација са уделом од 19,8% укупних средстава (Графикон 4). Поред наве-
дених мера, одобрене су и апропријације за све друге мере у оквиру IPARD 
програма, али је мало вероватно да ће се исте успети искористити имајући 
у виду да до момента израде овог рада, није било нових акредитација.15 

Графикон 4 – Преглед учешћа појединачних мера у оквиру IPARD 
инструмента по земљама за период 2007-2013.

Извор – „Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June 2007, Implementing 
Council regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession 

assistance (IPA)“, Official Journal of the European Union, Brussels, Belgium, 
и „IPARD Програм – План за пољопривреду и рурални развој 2007-2013“, 

Министарство пољопривреде, Република Хрватска (2012)

15 Неопходно је имати у виду да свака акредитација која се евентуално реализује до 
краја 2013. године, подразумева могућност да се средства из IPARD фонда искористе 
у периоду од наредне три године.
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ФОНДОВИ ЕУ НАМЕЊЕНИ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У СЛУЧАЈУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Србија са статусом кандидата од марта 2012. године створила је основ-
ни предуслов за коришћења претприступних фондова у области руралног 
развоја (IPARD) са циљем одрживог развоја пољопривреде16 и руралних 
области, те успешнијој имплементацији EU aqcuis у области ЗАП-а.

Међутим, само добијање статуса кандидата за чланство у ЕУ не под-
разумева аутоматско коришћење средстава из свих компоненти IPА фон-
дова, већ је неопходно да државна администрација буде усклађена са пра-
вилима Европске комисије те прође кроз процес акредитације како би се 
утврдило да су испуњени сви стандарди које захтева Европска комисија. 
Наиме, за успостављање система који омогућава коришћење IPARD компо-
ненте, неопходно је успостављање децентрализованог система управљања 
који у основи подразумева детерминисање оперативних и управљачких 
структура које су технички, кадровски и финансијски способнe да реали-
зују програме ЕУ. Ово је посебно значајно због чињенице да акредитација 
система подразумева пренос свих права одлучивања на институције др-
жаве Србије (принцип ex post контроле).

Успостављање институција врши се на релацији Министарство фи-
нансија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Ре-
визорско тело. Иако је реч о комплементарној структури, одговорности за 
успостављање структура су подељене. Обавезе које се односе на Министар-
ство финансија, превасходно су везане за финансијски део аранжмана, али 
и за успостављање оперативних структура за прве две IPА компоненте. 
Тако успостављене структуре, основна су за надоградњу структура за пре-
остале три компоненте IPА фондова (Слика 1). 

16 Пејановић, Р, Његован, З. 2009, „“Актуелни проблеми пољопривреде и села Републике 
Србије“, Индустрија, вол. 37, но. 1, стр.. 87-99
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Слика 1. – Структура институција неопходних за акредитацију IPА 
инструмента са посебним освртом на IPARD

Извор – Стегић, М. (2010): „Претприступни фондови Европске уније у области 
пољопривреде и руралног развоја“, Изазови европских интеграција 2010/8, 

Службени гласник Републике Србије, Београд

Са друге стране, Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде, има обавезу да успостави Оперативне структуре за IPARD компо-
ненту, а то су Управљачко тело (Managing Authority) и Платна агенција 
(Paying Agency). Управљачко тело је превасходно задужено за израду IPARD 
програма, праћење и евалуацију спровођења IPARD програма, израду го-
дишњих и коначних извештаја и сл. У оквиру Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, формирано је одељење за рурални развој 
које је предвиђено да буде будуће Управљачко тело. У периоду од 2010. го-
дине, интензивно се радило на изради IPARD програма који је у више на-
врата неформално усаглашаван са генералним директоратом за пољопри-
вреду ЕК, а први нацрт IPARD програма је израђен крајем 2010. године и 
у међувремену није претрпео значајније промене. Нацрт IPARD програма 
фокусиран је на укупно три мере: Инвестиције у пољопривредна газдин-
ства, Инвестиције у прераду и маркетинг и Техничка помоћ. 
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Средином 2009. године основана је Управа за аграрна плаћања17 при 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде као будућа 
IPARD агенција чији је основни задатак имплементација IPARD програма 
што подразумева објављивање јавних позива и конкурса, обрађивање за-
хтева, спровођење контрола на лицу места, реализација исплате по основу 
субвенција и сл. Оснивањем Управе за аграрна плаћања, успостављен је 
изузетно важан сегмент будућег децентрализованог система плаћања чија 
је организациона структура усклађена са правилима и принципима ЕК.18

Систем који се успостављао за акредитацију IPARD компоненте, као 
конкретан резултат у претходном периоду, довео је до успостављања ор-
ганизационе структуре уз комплетну информациону подршку чиме се 
избегавају грешке, смањују могућности манипулације документацијом и 
евентуални санкције. 

Србија неће отпочети процес акредитације за IPARD компоненту до 
краја тренутно важећег програмског периода (2007-2013), што указује да су 
изгубљене могућности за коришћење фондова намењених руралном раз-
воју који би на годишњем нивоу износиле од 54,5 до 63,5 мил. евра.19 Разлог 
томе је политичко-административне природе, односно Србија добијањем 
статуса кандидата за чланство у ЕУ, изменама IPA регулативе (1085/2006) се 
пребацује у Анекс I групу земаља. Иако је предлог одлуке сачињен од стра-
не Европске комисије још јуна 2012. године, измене још увек нису усвојене. 
Основни проблем произилази из чињенице да је у оквиру IPА регулативе, 
Србија приказана уз клаузулу „укључујући Косово“, што отежава процес 
пребацивања Србије у категорију Анекс I држава имајући у виду да Косо-
во20 има свој посебан процес придруживања ЕУ у којем се Косово води као 

17 „ Закон о пољопривреди и руралном развоју“, Сл.гласник РС број 41/2009 и 10/2013, 
Београд, Србија, члан 7

18 Организационо и техничко усклађивање оперативних структура (PA и MA) вршено је 
на основу нацрта Секторског споразума (Sectoral Agreement) који се потписује између 
Владе Републике Србије и ЕК, а верификује га Дом Народне Скупштине Републике 
Србије

19 Уколико се на годишњем нивоу губи 60 мил. евра ЕУ средстава намењених руралном 
развоју, што представља 75% укупних јавни издвајања (Србија мора да на ова средства 
обезбеди 20 мил. евра буџетских средстава као неопходну партиципацију), те да 
сами корисници морају да обезбеде 50% укупне инвестиције, јасно је да ће Србија 
на годишњем нивоу бити ускраћена за 160 мил. евра инвестиција у рурални развој. 
Незванична процена Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на 
бази критеријума узетих у SAPARD и IPARD инструменту. 

20 Имајући у виду да ЕК има статусно неутралан однос према Косову и Метохији, у 
документима ЕК се Kosovo UNSCR 1244
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држава потенцијални кандидат за чланство у ЕУ. У том смислу, ни фор-
мално није могуће отпочети процес акредитације за IPARD фондове све 
док се ово питање не реши.

Други разлог зашто Србија још увек није започела акредитацију за 
IPARD везан је за успостављање структура у оквиру Владе Републике Ср-
бије. Према извештајима ревизора Европске комисије, Србија није учини-
ла довољно да се отпочне са процесом акредитације за IPARD компоненту, 
пре свега због чињенице да честе промене у Министарствима доводе и до 
промена у приступу припрема за процес акредитације. Међутим, очеки-
вања су да би процес акредитације за прву и другу IPА компоненту могао 
да се деси најкасније 2014. године, што ће у великој мери олакшати будућу 
акредитацију мера у оквиру IPARD-а у Србији.

У наредном програмском периоду ЕУ (2014-2020) дефинисаће се нови 
инструмент претприступне помоћи под називом IPА 2 (IPARD 2 за рурал-
ни развој). Обриси новог IPА 2 инструмента су познати и није за очекивати 
да ће доћи до значајнијих промена. Основна идеја новог претприступног 
инструмента јесте тежња да се сам процес акредитације поједностави, што 
ће у одређеној мери олакшати доступност фондовима. Међутим, чињени-
ца да неће бити значајнијих промена у новом програмском периоду указује 
да сви напори који су до сада учињени у правцу подизању институционал-
них капацитета, треба да буду само надограђени.  

ЗАКЉУЧАК

Раст издвајања за рурални развој недвосмилено је присутан у оквиру 
ЗАП ЕУ, пре свега због чињенице да рурална подручја, као и рурално ста-
новништво, имају изузетно значајну улогу у оквиру ЕУ. Значај руралног 
развоја за ЕУ произилази и из чињенице да се у претприступном периоду 
такође идзвајају средства за развој руралних подручја кроз претприступ-
не инструменте SAPARD и IPARD чија се политика у основи није значајно 
мењала током посматраног периода. Мере које су намењене кроз ова два 
инструмента, конзистентне су, а коришћење и употреба мера, превасходно 
зависи од потреба земаља корисница претприступних инструмената. За 
разлику од SAPARD инструмента, у IPARD инструменту није заступљена 
мера развоја руралне инфраструктуре која је веома била заступљена у ок-
виру SAPARD-а. Анализа је показала да се у првој фази више средстава ус-
мерава у подизање конкурентности и усклађивање примарне производње 
и прераде са стандардима ЕУ како би се повећала конкурентност фармера.
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Анализа руралних фондова у изабраним земљама је показала да са 
уласком у ЕУ долазе и значајно већа финансијска средстава, а политика 
која се успоставља у претприступном периоду, има свој континуитет и у 
постприступном периоду. Наиме, све институције и механизми који се ус-
постављају у претприступном периоду коришћењем претприступних ин-
струмената намењених руралном развоју, готово су идентични онима које 
користе и у постприступном периоду, с тим да се дијапазон могућих мера 
проширује. Једна од основних разлика која се може уочити у програмима 
руралног развоја у НЗЧ након уласка у ЕУ, јесу значајно већа издвајања за 
сегмент заштите животне средине.

Имајући у виду да нови програмски период подразумева и припрему 
за IPARD 2, као и саму процедуру усвајања регулатива у оквиру ЕК, реал-
но је очекивати да ће Србија бити у могућности да се акредитује тек 2016. 
године. У том смислу, неопходно је обезбедити континуитет у политици 
припреме за акредитацију, јер је искуство земаља које смо анализирали 
показало да свака промена у оперативним структурама неминовно дово-
ди до пролонгирања доступности фондова. Наиме, сам процес припрема 
за формалну акредитацију и формална акредитација сама по себи, пред-
ставља дуг процес који траје најмање две године, те и најмања промена у 
политици припрема за акредитацију доводи до одлагања читавог процеса. 
Из свега наведеног, неопходно је да државна администрација без одлагања 
издвоји време, финансијска средства, те да ангажује стручне људе који ће 
обезбедити повећање кадровских и техничких капацитета у циљу што бр-
жег окончања процеса акредитације. Наравно, сви наведени процеси за-
хтевају и снажну политичку подршку имајући у виду и да је успостављање 
институција за коришћење претприступних фондова ЕУ у директној вези 
са процесом приступања ЕУ. 

Како је у нацрту IPARD програма Републике Србије акценат стављен на 
мере којима се подстичу примарна и прехрамбена производња, препорука 
је да се искористи тренутни период за проширивање спектра мера, и то на 
диверзификацију руралне економије (са посебним акецнтом на рурални 
туризам) и мера развоја руралне инфраструктуре која је у многим делови-
ма Србије доста неразвијена. На овај начин, прошириће се дијапазон мо-
гућих инвестиција, као и потенцијални број корисника, а самим тим ће 
и ефекти уложених финансијских средстава бити на далеко већем нивоу. 

Имајући у виду да је Србија изгубила могућност да се акредитује у про-
грамском периоду 2007-2013, неопходно је константно радити са ЕК како 
би се што боље припремили за IPARD 2 инструмент који ће важити у про-
грамском периоду 2014-2020. Један од потенцијалних проблема јесте рок у 
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којем ће Европска комисија усвојити нову регулативу везану за IPARD 2, 
што ће одредити и формалну могућност почетка процеса акредитације. 
Међутим, има много елемената које је могуће спремати у међувремену с 
обзиром да већ сада постоје предлози ЕК о IPARD 2 регулативи. 

И на крају, неопходно је указати и на чињеницу да сам процес акре-
дитације не подразумева да ће Србија добити више новчаних средстава у 
целини за пројекте у претприступном периоду, већ да се акредитацијом 
појединих компоненти, па и компоненте руралног развоја, врши прерас-
подела средстава у оквиру већ раније одобрених финансијских средстава 
за Србију у претприступном периоду.

SUMMARY
ANALISYS OF EU RURAL DEVELOPMENT FUNDS AND 

DEVELOPMENT POSSIBILITIES FOR SERBIA

Rural Development in European Union (EU) gains importance within EU 
Common Agricultural Policy. Development of rural areas is of particular interes 
not only for EU member states, but also for countries in EU accession process. 
In scope of this paper, EU instrument for rural development will be presented 
from year 2000 with special attention on rural development instruments which 
were used by New member States in the observed period. By reviewing EU 
rural development policy instruments in the pre- and post-accesion period 
are of great benefit for Serbia and its accession to EU. This paper will present 
rural development instruments available for Republic of Serbia and its level of 
preparedness to use available instruments supporting rural development. The 
aim of this paper is to, based on analysis and experience of European countries 
in the period since 2000. by 2012. that use of pre-and post-accession rural 
development policy instruments, assess perspective of Serbia in the use of pre-
accession funds for rural development. The countries chosen for this study are 
new EU member states (Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, 
Poland, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Romania and Croatia), as well as countries 
that are currently in the process of joining the EU (Turkey and Macedonia).

Key words: Rural Development, agriculture, EU funds, EU pre-accession 
instrument, IPARD, Common Agricultural Policy...
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RESUME

EU Common Agricultural Policy (CAP) has changed over the time 
identifying importance of rural development especialy after year 2000. Share 
of rural development support in the overall EU budget dedicated to Agriculture 
increased over the time raching around 20% share. All the countries that were in 
the pre-accession period developed systems and procedures in order to manage 
pre-accession funds for rural development. After EU accession, new member 
states were eligible to use even greater funds for rural development thanks to 
management system developed in the pre-accession period. In the programming 
period 2000-2006, SAPARD was used as the pre-accession instrument for rural 
development. Eleven countries have used this instrument and gained 2.963 
billion EUR. For the current programming period 2007-2013, new pre-accession 
instrument for rural development (IPARD) has been established, but with no 
significant policy change. Having in mind that only three countries have used 
IPARD, 1.1 billion EUR has been dedicated to rural development projects. In 
the post-accession period, new member states gained 4,6 billion EU only in 
the period 2004-2006, but in the current programming period new member 
states gained total of 37.3 billion EUR which is 2.5 times more than average in 
2004-2006. Serbia, even with the candidate status for EU membership haven’t 
managed to use IPARD instrument since accreditation criteria were not reached. 
New pre-accession instrument in the 2014-2020 programming period (IPARD 
2) will continue rural development policy with minor changes and Serbia has to 
work very hard in order to be capable to use EU fund for rural development in 
the upcoming years.

Овај рад је примљен 26.09.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. године.



с тр. 75-94

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
B U S I N E S S  E C O N O M I C S

Година VI I
Број I IОригинални научни рад

УДК: 005.96:330.34 (497.11)

др Јелена Вемић Ђурковић1, доцент
Универзитет Едуконс, Сремска Каменица
Факултет за услужни бизнис

МСц Петра Здјеларић2

MA MAXIM & Co. d.o.o.
Нови Сад

РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ – 
НЕЗАОБИЛАЗАН ПУТ ОПОРАВКА СРБИЈЕ

САЖЕТАК: Ефекти економске кризе само су још више 
нагласили недовољну конкурентску способност домаће 
привреде. Време које долази захтева измену схватања 
конкуретности. Стицање конкурентске способности зависиће 
превасходно од људи, њихових компетенција, знања, али 
и од способности привредних субјеката да их препознају, 
развијају и мењају, односно да на адекватан начин управљају 
њима. У условима тражења могућности за ублажавање и 
превазилажење негативних ефеката економске кризе, у раду 
се наглашава потреба изградње и јачања другачије пословне 
оријентације српске привреде према знању као кључном 
ресурсу за унапређење конкурентности.

Кључне речи: људски ресурси, компетенције, економија 
знања, конкурентност, развој, менаџмент људских ресурса...

1 djurkovic.jelena@yahoo.com
2 petrazdjelaric@gmail.com
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УВОД

Иако се привредна пракса није довољно њоме бавила, нити је дожи-
вљава као једну од кључних фактора за опоравак и унапређења пословања, 
тема овог рада је од изузетне важности за економски и социјални развој 
наше земље. На недовољну „популаризованост“ ове теме највише је ути-
цало то да је српска привреда у великој мери оптерећена бројним финан-
сијским проблемима који замагљују переспективе њеног развоја на дужи 
рок. Главна сврха овог рада јесте у томе да позиционира ову тему као зна-
чајно питање у оквиру сагледавања последица економске кризе и тражења 
могућности за опоравак и даљи развој наше привреде. 

Околности на тржишту и његов развој намећу прелажење на другачији 
модел грађења конкурентности привреде. Све турбулентније пословно ок-
ружење створило је услове за појаву и развој знања као одговора на убрзане 
промене до којих је долазило. Развија се нова технологија, отварају нова тр-
жишта, све је већа повезаност, комуникација и размена информација ши-
ром света, долази до све већих, бржих, а понекад и неочекиваних промена. 
Све ове промене довеле су до потребе да привреде постају све флексибил-
није, спремне да се прилагоде и у кратком року одговоре на промене како 
би сачувале своју конкурентност и позицију. Не тако давно, појам капита-
ла и стварања вредности био је у сфери новца, материјалних средстава. Да-
нас речи капитал и вредност имају сасвим друго значење – то постају људи 
и њихова знања. Начин на који се управља знањем постаје круцијалан за 
дугорочну конкурентску предност, развој привреде. Конкурентност која 
се раније градила на поседовању специфичних ресурса уступила је место 
конкурентности која се базира на поседовању знања и на ефективном уп-
рављању главним носиоцима тог знања – људима. Развој све више зависе 
од људског знања, а све мање од материјалних и других ресурса. Велики 
број аутора су препознали све већи значај знања као средства за постизање 
конкурентске предности (Sveiby, 1996; Norton i Kaplan, 1996; Edvinsson i 
Malone, 1997; Drucker, 1993; Nonaka i Takeuchi, 1995; Stewart, 1997; Pfau i 
Kay, 2002; Fitz-enz, 2002; Becker i Gerhart, 1996). 

Полазећи од значаја знања за развој конкурентне привреде, главна пи-
тања на која се траже одговори у овом раду су колико је оправдан значај 
улагања у знања људи у време транзиционих реформи, реструктуирања и 
приватизације предузећа, тражења нових стратешких партнера, привла-
чења страних инвестиција, суочавања са проблемима велике незапосле-
ности, раста сиромаштва становништва, негативног трговинског биланса 
и спољне задужености који су се очито са ескалирањем економске кризе 
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још више продубили. Да ли је неосновано истицати важност иновација, 
улагања у знања, вештине, способности радника у време када многа пре-
дузећа немају могућности да им исплате зараде, доприносе, омогуће нор-
малне услове за рад, смањују обим пословања или пак, стоје пред вратима 
банкрота и стечаја? Које су то главне промене настале у области компе-
тенција којима треба да се прилагодимо? Зашто се пред предузећа стално 
постављају нови захтеви за обогаћивањем листе кључних знања и које су 
последице њиховог неуважавања? 

КОЛИКО ГРАДИМО КОНКУРЕНТНОСТ НА ЗНАЊУ?

Економије широм света претрпеле су велике губитке услед кризе. У ве-
ликом броју земаља забележена је рекордно висока стопа незапослености, 
велики број њих суочава се са финансијским нестабилностима које су по-
следица кризе, а конкурентска снага њихових привреда још увек је дале-
ко испод нивоа пре кризе. Међутим, значајан развојни помак постижу, у 
краћем временском периоду, оне привреде које су се брже трансформисале 
у привреде знања. Експанзија и успех јапанске привреде најбоље потврђује 
то. Значај знања за развој привреде, осим у научним и стручним истражи-
вачким студијама, истиче се и у више светских, стратешких докумената и 
предлога за вођење економске политике земаља. Европска унија је у сколо-
пу Лисабонске стратегије истакла улагање и развој људског капитала као 
једне од главних претпоставки за стварање савременог друштва утемеље-
ног на знању. ОЕЦД у својој познатој Jobs Strategy као један од важних раз-
лога растуће незапослености и неразвијености привреда наводи неуспех 
у управљању знањем, компетенцијама те позива на развијање тог важног 
ресурса. Да знање и његов развој играју важну улогу у унапређењу конку-
рентности привреде потврђује и Индекс о глобалној конкурентности Свет-
ског економског форума који многе оцене везује управо за квалитет знања 
(ниво образовања, истраживања и развоја, иновативности и ефикасност 
радне снаге).

Индекс глобалне конкурентности Светског економског форума за 
2011/12. годину, Србију ставља на 95. место у свету, од 144 посматране 
земље. У поређењу са претходном годином, Србија је на истом месту, са 
непромењеном оценом од 3.9 на скали 1-7 и незнатно унапређеном просеч-
ном оценом у односу на извештај од пре две године, када је оцена била 3.8. 
Подаци у Табели бр. 1 показују забрињавајући пад конкурентности Србије 
када су у питању оцене везане за знање као што су оцене високог образо-
вања и обуке, ефикасности радне снаге и иновација. 



78

Ј. ВЕМИЋ-ЂУРКОВИЋ, П. ЗДЈЕЛАРИЋ РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ...

Табела бр. 1: Стубови конкурентности

Индекс глобалне 
конкурентности
(ГЦИ)

2008-09
позиција

2009-10
позиција

2010-11
позиција

2011-12
позиција

Промена 
у 

позицији 
2008-2012

Промена 
у индексу 
2008-2012

Основни захтеви 88 97 88 95 -7 0
Први стуб: 
Институције 108 110 121 130 -22 -0.2
Други стуб: 
Инфраструктура 102 107 84 77 +25 +1.1
Трећи стуб: 
Макроекономска 
стабилност

86 111 91 115 -29 -0.8

Четврти стуб: 
Здравство и основно 
образовање

46 46 52 66 -20 -0.1

Фактори 
ефикасности 78 86 90 88 -10 0
Пети стуб: Високо 
образовање и обука 70 76 81 85 -15 +0.1
Шести стуб: 
Ефикасност 
тржишта роба

115 112 132 136 -21 -0.1

Седми стуб: 
Ефикасност 
тржишта  рада

66 85 112 100 -34 -0.4

Осми стуб: 
Софистицираност 
финансијског 
тржишта

89 92 96 100 -11 -0.2

Девети стуб: 
Технолошка 
спремност

61 78 71 58 +3 +0.6

Десети стуб: 
Величина тржишта 65 67 70 67 -2 0
Фактори иновације 
и софистицираности 91 94 118 124 -33 -0.3
Једанаести 
стуб: Пословна 
софистицираност

100 102 130 132 -32 -0.4

Дванаести стуб: 
Иновативност 70 80 97 111 -41 -0.3

Извор: Светски економски форум, извештаји од 2008. до 2012. године

Данас није спорно схватање да је ово век знања који је кључни нема-
теријални ресурс и покретач даљег развоја. Оно што је спорно јесте шта 
конкретно то значи за развој наше привреде. И поред тога, што је много 
речено и написано о значају знања за развој привреде и друштва у савреме-
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ном свету, у пракси наше земље још увек постоји велики раскорак између 
оног што се прокламира и чини. На пример, у многим корпоративним до-
кументима наших организација могу се пронаћи изјаве о важности знања, 
запослених, иновација за будући развој, али управо је то прво на удару 
када се примењују потези смањивања трошкова предузећа. Неспособност 
наше привреде да уђе у друштво знања задржава је на дну развојне лестви-
це. Привреда на бази знања утемељује организације које знају како да пре-
познају, развијају и користе знање као изузетан ресурс и од њега стварају 
додату вредност. Уз релативно смањивање домаће потрошње српска при-
вреда ће морати да изврши прилагођавање у два правца: прво, да значајно 
повећа извоз и друго, да повећа прилив страних директних инвестиција 
(Савић, Н., 2010: 9). Заједнички предуслов за обе кључне ствари јесте поди-
зање нивоа компетентности пословног окружења, пре свега радне снаге. 

Из приказаних података у Табели бр. 1 може се увидети да је један од 
значајнијих проблема конкурентности српске привреде управо везан за 
знање. Ови подаци указују на недовољну посвећеност транзиционим ре-
формама са циљем унапређења привреде на бази знања и других чиниоца 
конкурентности. Зато је веома важно анализирати главне проблеме нераз-
вијености компетентности како би се дошло до њихових решења која су 
значајна за побољшање конкурентности Србије.

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА

Колико смо оријентисани на грађење конкурентности привреде засно-
ване на знању, најбоље осликава пети стуб општег индекса конкурентно-
сти – високо образовање и обука. Високо образовање и обука сматра се 
посебно важним чиниоцем конкурентности и оцењује се као посебан стуб 
конкурентности са једнаким учешћем у укупној оцени  (индексу). Подаци 
у Табели бр. 2 показују да је у овој области забележен значајан пад, што 
забрињава, јер указује на губитак конкурентности базираној на знању са 
последицама на средњи и дуги рок.
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Табела бр. 2: Пети стуб: Високо образовање и обука

Индекс глобалне конкурентности
(ГЦИ) 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Високо образовање и обука 70 76 81 85
Упис у средње школе 64 67 67 58
Упис на установе високог образовања 56 59 49 52
Квалитет образовног система 49 71 86 111
Квалитет образовања из математике и 
природних наука 31 43 48 60

Квалитет образовања из менаџмента 87 90 101 116
Интернет приступ у школама 79 83 87 92
Расположивост услуга истраживања и 
обуке 74 90 100 125

Обим обуке кадрова 121 120 130 138

Извор: Светски економски форум, извештаји од 2008. до 2012. године

Образовни ниво и компетенције људи од пресудне су важности за 
оживљавање привреде у Србији. Образовни ниво и улагање у знање су од 
великог значаја за раст запослености, мобилности људи и иновативног ка-
пацитета организација. Привреда заснована на знању подразумева стално 
унапређење научних и иновационих капацитета, побољшање квалитета 
образовања и прилагођавање система образовања савременим условима 
(развој система доживотног учења, промоција знања, трансфер знања, 
убрзани развој и примена информационе технологије, бржа реализација 
иновативних идеја, квалитетније запошљавање, развој и награђивање). 

Према Извештају о развоју Србије у 2011. години, улагања у образовање 
у Србији су, иако бележе тренд раста, и даље мала. За образовање из буџета 
издваја се око 4.5% БДП, за науку око 0.8%, а више од 90% тих средстава 
одлази на зараде запослених у овом сектору. Уколико се као стандард за 
поређење узме препорука организације UNESCO да учешће јавних расхода 
треба да износи око 6% БДП, лако се може извести закључак да су улагања 
у образовање и даље недовољна као и то да се у нашој земљи знање још увек 
не третира као основа за даљи развој и просперитет привреде. Подаци да 
просечан број година школовања у Србији износи 10.2 године, да свега 13% 
популације завршава вишу или високу школу, да је учешће високообра-
зовних људи у запослености свега 20.5%, показују да образовни систем Ср-
бије знатно заостаје за образовним системом у ЕУ и да не може у довољној 
мери да одговори на потребе привреде засноване на знању. Просечан број 
година очекиваног школовања у земљама ЕУ износи 17.2 године, а учешће 
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високообразовних људи у запослености је 33.6%. Решења овако неповољне 
ситуације у претходној деценији, осликавала су се у простој хиперпродук-
цији високообразованог кадра без сагледавања потреба привреде. Дошло 
се у ситуацију да услед одсуства пројекција потреба за специфичним про-
филима образовања, ствара се прекомерна понуда једних уз истовремени 
дефицит других профила. Слаба или никаква сарадња између привредних 
субјеката, послодаваца и образовних институција проузроковала је вели-
ки број дипломираних, младих, незапослених људи који немају потребне 
компетенције, знања и вештине да би закорачили у свет рада. Из тих раз-
лога, а у сврху јачања конкурентности наше привреде, један од приоритет-
них циљева у годинама које долазе требало би да буде унапређење система 
образовања и обуке кроз укључивање и сарадњу више партнера (образовне 
институције, привредни субјекти, владине и невладине организације) како 
би квалитет радне снаге био у складу са потребама и захтевима привреде. 

Забрињавајући пад позиције наше земље у петом стубу конкурентно-
сти (високо образовање и обука) не треба смо посматрати кроз призму 
проблема везаних за систем формалног образовања, већ и кроз лош квали-
тет неформалног образовања. Неформално образовање је вид образовања 
које у пракси ствара највеће конкурентне предности. Брза и стална про-
мена услова привређивања ствара потребу за континуираним прилагођа-
вањем предузећа њиховим окружењима. Нови услови привређивања под-
разумевају и стално прилагођавање запослених новонасталим захтевима 
посла. Прошла су времена када су знања стечена редовним школовањем 
била довољна за цели живот. „Рок трајања“ знања стечених формалним об-
разовањем све више се скраћује. Успех предузећа, у добу знања, све више 
зависи од приступа развоју нових знања и брзини њихове имплементације 
у пракси, а успех запослених у послу све више зависи од њихове опредеље-
ности и привржености перманентном образовању. Схватајући изузетан 
значај образовања за савремену организацију, предузећа у свету издвајају 
све више средстава за ову активност (између три и пет одсто прихода) са 
уверењем да је то добро уложена инвестиција која се враћа (Пржуљ, Ж., 
2011: 87). 

Предузећа у Србији не инвестирају пуно у обуку, а само мањи део рад-
ника има могућност да унапреди своје квалификације кроз образовање на 
радном месту. Према резултатима истраживања Привредне коморе Ср-
бије, 2012. године, од 151 предузећа из узорка, 49% нема у свом годишњем 
финансијском плану предвиђена средства за додатно образовање и обуку 
запослених. Иако се 51% може тумачити као изненађујуће висок проценат 
предузећа која имају предвиђена средства за додатно образовање и обуку, 
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поставља се питање колико се у стварности та средства и користе за поме-
нуте сврхе, с обзиром да је у овој категорији Србија најлошије рангирана 
од свих индикатора ГЦИ и да се налази на 138. месту од 144 посматране 
земље. Резултати овог истраживања показали су да просечан број дана ут-
рошених на додатно образовања и обуку у анкетираним предузећима, у 
просеку, износи пет до десет дана, да се у 64% случајева додатна обука реа-
лизује током радног времена, а што се тиче структуре запослених који по-
хађају обуке, највише је запослених на руководећим функцијама. Оно што 
се као проблем посебно издвојило у овом истраживању јесте да највећи 
број анкетираних организација нема развијену методологију за утврђи-
вање потреба за обукама и процену ефеката спроведених обука (Истра-
живање о потребама привреде за зањима и вештинама, Привредна комора 
Србије, 2012: 5-11).

До закључка да наша предузећа мало улажу у додатну обуку радника 
дошло је и истраживање Pricewaterhouse Coopers – PWC компаније 2010. 
године. Ова компанија је на узорку од 50 српских предузећа из најраз-
личитијих делатности, истраживала које су се то главне активности ме-
наџмента људских ресурса предузимале ради превазилажења кризе. Ре-
зултати истраживања су дати у оквиру студије назване – HR Barometar. 
Студија је показала да је једно од првих решења било усмерено на смањи-
вање трошкова везаних за услуге и подршку запосленима: трошкови пу-
товања, организовања корпоративних дешавања, запошљавања и значајно 
су редуковани трошкови обуке и развоја (укидање тренинга која захтевају 
путовања, смањење броја тренинга, смањење ангажовања екстерних тре-
нера и агенција за организацију обуке и тренинга, ослањање на интерне 
ресурсе за реализацију тренинга, организација тренинга само за кључне 
запослене, итд). Са погоршањем услова пословања већина предузећа која 
су учествовала у истраживању пооштрила су мере у правцу ревидирања 
структуре зарада и смањивања броја запослених (HR Barometar 2010; 6).

Драстично смањивање расхода у време кризе предузећима је често је-
дини избор у настојању да одрже профитабилност и конкурентност. Ра-
дије него да сасвим стопирају запошљавање и укину све програме развоја 
запослених предузећа треба ово време и да искористе за усавршавање 
запослених у циљу њиховог бољег ангажовања. Другим речима, да реин-
вестирају део капитала ослобођеног смањивањем трошкова у програме 
развоја како би увећали људски капитал и остварили боље пословне ре-
зултате. 
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ЕФИКАСНОСТ ТРЖИШТА РАДА

Ефикасност тржишта рада представља седми стуб општег индекса кон-
курентности према методологији Светског економског форума и чини 17 
одсто укупне оцене конкурентности и може бити значајан показатељ коли-
ко је пословање наше привреде базирано на знању. Ови бодови се равноп-
равно деле на оцену флексибилности тржишта рада (која обухвата сарадњу 
у односу послодаваца и запослених, флексибилност у одређивању зарада, 
праксе запошљавања и отпуштања, трошкове отпуштања, обим и утицај 
опорезивања)  и ефикасне употребе талента (овде се оцењује однос зараде 
и продуктивности, ослањање на професионално управљањем предузећем, 
одлив мозгова и учешће жена у радној снази). Подаци у Табели бр. 3 по-
тврђују да је и у овој области забележен значајан пад. Оквир радних односа 
и однос зарада и продуктивности стављају нас на дно конкурентности у 
свету, а изузетно висок одлив мозгова потврђује лошу пословну климу.

Табела бр. 3: Седми стуб: Ефикасност тржишта рада

Индекс глобалне конкурентности
(ГЦИ) 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Ефикасност тржишта рада 66 85 102 88
Сарадња послодавца и запослених 111 113 135 139
Флексибилност у одређивању зарада 47 63 70 41
Праксе запошљавања и отпуштања 32 48 80 98
Трошкови отпуштања 44 45 47 21
Однос зарада и продуктивности 93 66 91 106
Ослањање на професионално 
управљање предузећем 118 118 128 135

Одлив мозгова 131 132 136 141

Извор: Светски економски форум, извештаји од 2008. до 2012. године

Процес транзиције ка тржишном моделу привређивања а приори је 
праћен великим отпуштањима запослених услед приватизације и ре-
структурирања и преласка са загарантованог сталног запослења на модел 
запошљавања заснован на тржишним принципима. У Србији су изоста-
ли позитивни резултати у процесу креирања динамичног тржишта рада 
на којем постоји интензивно отварање нових радних места у приватном 
сектору, регулатива која фаворизује мобилност запослених и систем об-
разовања који је у складу са потребама тржишта рада. Уместо стварања 
ефикасне тржишне привреде, покретања производње, привредног развоја 
и повећања или барем одржавања постојећег нивоа запослености, транзи-
ционе реформе у Србији проузроковале су потпуну деиндустријализацију 
и још већу незапосленост праћену осиромашењем великог дела станов-



84

Ј. ВЕМИЋ-ЂУРКОВИЋ, П. ЗДЈЕЛАРИЋ РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ...

ништва Србије. Стопа незапослености од 24.1% (РЗС, 2013) сврстава нашу 
земљу у ред земаља са највишом незапосленошћу у Европи, што је уједно и 
један од њених највећих социјалних и економских проблема. 

Проблем незапослености посебно се усложњава када се има у виду да 
у структури незапослених лица доминира: дуготрајна незапосленост, не-
активност, све веће учешће високообразовних људи, посебно младих ви-
сокообразовних кадрова. Стопа дугорочне незапослености у 2012. години 
износила је 20.4% и повећала се за 2,3 процентна поена у односу на 2011. 
годину, а удео дугорочно незапослених лица (оних који посао траже го-
дину дана и дуже), у броју незапослених, износио је 78% (РЗС, 2012). Дуго 
чекање на запослење доводи до губитка мотивације, знања и смањивања 
могућности за запошљавање чиме се свакако угрожавају перспективе ду-
горочног развоја наше привреде засноване на знању. Незапосленост мла-
дих људи је веома изражена и знатно је изнад опште стопе незапослености, 
50.9% (Извештај о развоју Србије, 2012: 78). Како млади људи представљају 
најпрогресивнији део привреде засноване на знању јасно је да њихова 
висока стопа незапослености озбиљно угрожава конкурентност Србије. 
Из овога произилази још један проблем који директно утиче на губитак 
конкурентности привреде, а он се зове „одлив мозгова“, велике миграције 
младих стручних кадрова. Изразито неповољне перформансе на тржишту 
рада Србије, слабе могућности проналажења адекватног посла, мале зара-
де, несигурност посла, неповољни услови рада, немогућност напредовања 
у каријери, немогућност додатног образовања и напредовања у струци, 
прилив вишкова радне снаге из предузећа која се трансформишу и при-
ватизују, представљају главне разлоге високообразовних кадрова, посебно 
младих, за одлазак у иностранство. 

Понуда радне снаге је велика, што показује и висока стопа незапосле-
ности. С друге стране, и тражња за радом је све већа. То би требало да ре-
зултира падом стопе незапослености. Међутим, то се не дешава, због тога 
што постоји велика неусклађеност понуде и тражње радне снаге, што је 
вероватно, поред недовољног нивоа привредне активности, највећи про-
блем за значајније смањење незапослености. Основни узрок великог рас-
корака између понуде и тражње су недовољна и застарела знања армије 
незапослених. Знања запослених, а поготово незапослених су често заста-
рела. Уколико се укупна незапосленост диференцира на три врсте и то на: 
1) фрикциону незапосленост; 2) структурну незапосленост и 3) циклич-
ну незапосленост (Mankju, 2005: 611), чини се да ће у дугом року највећи 
проблем тржишта рада бити управо структурна незапосленост настала 
као последица неодговарајућих вештина и знања незапослених у односу 
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на захтеве послодаваца. Процес се додатно компликује чињеницом да се 
популација становништва у Србији смањује и да у понуди радне снаге, 
поред проблема квалитета, у наредних неколико година може ескалирати 
проблем квантитета, нарочито у ситуацији када се повећава просечна ста-
рост становништва. Имајући у виду претходно наведено, може се истаћи, 
да је прва и кључна ствар, у трасирању пута за ефикасније тржиште рада у 
нашој земљи, јачање перформанси људи, односно побољшавање квалитета 
понуде радне снаге у смислу обогаћивања знања како незапослених, тако 
и запослених што даље подразумева значајне инвестиције у људски капи-
тал. Једино ће се на тај начин створити услови за рационалније коришћење 
радног потенцијала становништва Србије што је један од кључних пре-
дуслова за развој привреде засноване на знању. 

Начин на који се послодавци односе према запосленима, оличен кроз 
праксе запошљавања, отпуштања, развоја и награђивања, као кључ-
ним ресурсима пословања има вишеструке импликације на пословање и 
конкурентност предузећа, али и на укупне друштвене односе, социјалне 
проблеме и здравље појединаца, као и нације. Из њега произлази сис-
тем вредности, мотивација и сатисфакција као основни покретачи људ-
ских активности, развоја и креативности. Организације тако имају шири 
друштвени утицај који се прелива изван граница пословног простора. Зато 
је начин на који се управља организацијама одавно препознат као пресу-
дан генератор привредног развоја. 

Велики број поништених купопродајних уговора у досадашењем про-
цесу приватизације потврђује претпоставку да су предузећа исувише чес-
то продавана власницима са сумњивим капиталом и недовољним послов-
ним компетенцијама. Према спроведеној анкети у 80 српских предузећа 
са више од 100 запослених, корупција је један од највише спомињаних 
ограничавајућих фактора пословања и развоја организација (Извештај о 
развоју Србије, 2012: 96). Начин на који су нови власници предузећа посло-
вали потпуно је обезвреднио радни потенцијал и у многим случајевима 
није генерисао развојне и дугорочне привредне интересе, него уске лич-
не потрошачке апетите и краткорочну профитну оријентацију. Најчешћи 
разлози раскида купопродајних уговора били су: неплаћање уговорене 
купопродајне цене, купац не инвестира у купљено предузеће онолико 
новца колико се уговором обавезао, купац три месеца не исплаћује накна-
де запосленима, односно минималне зараде и доприносе, неиспуњавање 
инвестиционог програма, непоштовање радно правних прописа, непо-
штовање континуитета производње. Из овога можемо да закључимо да 
је највећи број уговора поништен због лошег односа према запосленима. 
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Као последица тога дошло је до опште нестабилности и пада продуктив-
ности, изостанка производње и лоше реализације производа и услуга на 
тржишту, повећања стопе незапослености и егзистенцијалне угрожености 
многих људи.

Ескалација протеста и штрајкова радника као израз тешког положаја 
у предузећима, неисплаћивање зарада и доприноса за здравствено и пен-
зионо осигурање у дужем временском периоду, екстремно велика експло-
атација радне снаге (ниске зараде, неплаћени обавезни прековремени рад, 
рад на црно, непоштовање прописа о заштити на раду), однос према за-
посленима као баласти којег се треба што пре решити и примити младе 
људе без искуства, и друге који због велике незапослености прихватају да 
раде у условима који су често испод људског достојанства, третман који 
ствара односе на раду које карактерише страх од отказа, притајено незадо-
вољство и револт, најгрубље угрожавање радних, економских, социјалних 
права запослених, стихијско отпуштање, отпуштање кључних запослених 
који су потребни за развој предузећа, неетичко давање отказа, испољеност 
смањене лојалности, посвећености и радног морала, свеопшти пад у ква-
литету обављања посла, високе стопе флуктуације, апсентизма, демотива-
ција услед неизвесности и несигурности запослења, заузимају доминантно 
место у пословној стварности Србије. Овакав однос према запосленима не 
само да не подстиче развој њихових потенцијала, знања, нових, економ-
ски здравих, конкурентских предузећа, већ је многа предузећа угасио, до-
вео пред стечај. Изузетак су само велика страна предузећа са озбиљним 
предузетничким намерема у Србији, која и поред коришћења неповољне 
ситуације на тржишту рада (за држање релативно ниске цене рада и непла-
жање прековременог рада) стварају услов за развој људских потенцијала. 
Лоши рангови у индикаторима сарадња послодаваца и запослених, прак-
се отпуштања и запошљавања, флексибилност у одређивању зарада као и 
професионално управљање предузећем у оквиру седмог стуба конкурент-
ности Ефикасност тржишта рада последица су претходно описаног стања 
у нашим предузећима и њихове мале или ниакве конкурентности.

Због свега тога потребно је променити однос које наше организације 
још увек имају према запосленима сматрајући их као лако заменљив ре-
сурс. Третирање главних носиоца знања у предузећу као терет или тро-
шак који би отпуштањем могао лако да оствари значајније уштеде, неп-
рофесионални и некоректни однос према њима, сматрајући да у тешким 
временима запослени треба сами по себи да буду задовољни што су за-
држали запослење, а не као покретачка снага, креативни потенцијал који 
треба мотивисати у смеру предузимања оних активности које би довеле до 
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бољих организационих перформанси и изласка из кризе, у великој мери 
негативно утиче на степен радног ангажовања запослених, на њихове рад-
не резултате, потенцијал, иновативност, креативност, а управо је то кључ-
но оружје у опоравку од негативних последица светске економске кризе. 
Управо људски потенцијал (главни носилац знања) детерминише способ-
ност коришћења свих осталих организационих капацитета. У томе је спе-
цифичност овог ресурса која се мора уважавати у управљању предузећем. 
Зато је важно очување људских ресурса и у условима кризе. Много је оп-
равданије (економски и етички) запослене посматрати као потенцијал за 
развој пословања, а перспективу тражити у шансама за развој, а не у редук-
цији. Додатно образовање руководећег кадра у вези са знањима, вештина-
ма и приступима најбоље праксе у управљању људима, ресурсима знања, 
увођење савремене праксе управљања људским ресурсима, развијање 
метода и техника квалитетног обезбеђивања, развоја и награђивања за-
послених, развој организационе културе која ће промовисати знање као 
најзначајнијег извора конкурентске предности и моћи, потребно је како би 
се променила демотивишућа радна клима у нашим предузећима. 

ИНОВАТИВНОСТ

Иновације су од суштинског значаја за унапређење конкурентности 
привреде. Иновациона способност једне привреде одређује динамику њене 
транзиције у привреду засновану на знању. Из тог разлога иновативност се 
посебно оцењује у оквиру општег индекса конкурентности и представља 
дванаести стуб. Иновативност и привреда заснована на знању се међусоб-
но прожимају и једно без другог не могу. На њихову међузависност ука-
зује и чињеница да привреде које су се најбрже опорављале су истовремено 
биле и најиновативније. Иновациони заостатак српске привреде показују 
подаци у Табели бр. 4 према којима се у овом стубу конкурентности налази 
на забрињавајућем 111 месту. Према Извештају Светског економског фору-
ма наша земља припада последњој групи земаља са скромним системом 
иновација и још скромнијем њиховом утицају на конкурентност привреде. 
Србија са просечном вредности индекса иновативности од 0.282 значајно 
заостаје од већине земаља у ЕУ (0.539). 
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Табела бр. 4: Дванаести стуб: Иновативност

Индекс глобалне конкурентности
(ГЦИ)

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Иновативност 70 80 97 111
Капацитети за иновације 92 82 82 120
Квалитет научно-истраживачких 
установа

49 54 56 67

Потрошња предузећа на 
истраживање и развој

97 110 108 132

Истраживачка сарадња универзитета 
и привреде

62 81 71 99

Набавка производа напредне 
технологије

92 86 98 115

Расположивост научника и 
инжењера

50 77 92 78

Примењивост патентата 49 67 78 119

Извор: Светски економски форум, извештаји од 2008. до 2012. године

Према Извештају о развоју Србије у 2011. години, највећи иновациони 
заостатак Србије сигнализирају показатељи: 

• Српска привреда не располаже довољним бројем високообразвов-
не радне снаге која је кључни услов за неометано одвијање инова-
ционих процеса, са просечном вредности индекса од 0.390 значајно 
заостаје од већине земаља у ЕУ (0.563);

• Отвореност, квалитет и привлачност система истраживања, са 
просечном вредности индекса од 0.345 значајно заостаје од већине 
земаља у ЕУ (0.530);

• Велики проблем у унапређењу конкурентности српске привреде 
је недовољна расположивост финансија за иновационе пројекте и 
недовољна подршка државе за обављање иновационе делатности 
(расходи за истраживање и развој у нашој земљи износе 0.5% БДП-
а), са просечном вредности индекса од 0.238 значајно заостаје од 
већине земаља у ЕУ (0.667);

• Српска предузећа бележе велики пад у улагању у иновативне ак-
тивности, са просечном вредности индекса од 0.230 значајно зао-
стаје од већине земаља у ЕУ (0.440):

• Заштита права интелектуалне својине у Србији је скоро никаква и 
са просечном вредности индекса од 0.019 значајно заостаје од већи-
не земаља у ЕУ (0.551);
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• Према броју предузећа која су увела иновације на тржишту (про-
извода, услуга, процеса) или у оквиру организације и маркетинга 
наша земља се налази на последњем месту и са просечном вреднос-
ти индекса од 0.091 значајно заостаје од већине земаља у ЕУ (0.506);

• Економски успех иновација у области запошљавања, извоза и про-
даје због иновативних активности у нашој земљи је већи само у од-
носу на две земље (Бугарска и Хрватска), са просечном вредности 
индекса од 0.376 значајно заостаје од већине земаља у ЕУ (0.585).

Да би повећала своју конкурентност предузећа би требало да се ре-
структуирају како би могла да се суоче са захтевима савременог пословања 
и како би постала продуктивнија. То значи да је потребно посветити зна-
чајно већу пажњу иновацијама. Оно што данас у највећој мери даје кон-
курентску предност предузећу јесте његова иновативна способност као и 
брзина примене иновација кроз нове производе, услуге и процесе. У том 
парвцу, јачање људског капитала, унапређење односа са потрошачима и 
маркетиншких потенцијала, већа издвајања за истраживање и развој могу 
да буду значајни фактори унапређења лошег стања на пољу иновативности 
наше привреде на путу ка опоравку и транзицији у привреду засновану на 
знању. 

ЗАКЉУЧАК

Развијене привреде све више препознају значај улагања у развој знања, 
јер су схватиле да је опстанак у глобалној економији првенствено одређен 
квалитетом овог ресурса који поседују. Овакав став према знању као ре-
сурсу за унапређење конкурентности још више је постао уочљив у борби са 
економском кризом, јер за разлику од других ресурса који се под дејством 
кризе и лоших услова пословања троше и нестају, ресурс знања је неисцр-
пан. У том смислу, основни циљ овог рада био је да укаже на суштинске 
проблеме који стоје на путу транзиције наше економије у економију знања, 
а који су објективизирани кроз лоше оцене у оквиру Индекса глобалне 
конкурентности Светског економског форума за 2012. годину.  

Лоше оцене и рангови у оквиру стубова конкурентности везаних за 
високо образовање и обуку, ефикаснот тржишта рада и иновативност 
указују на то да је српска привреда још увек далеко од привреде засно-
ване на знању и да уколико жели да унапреди своју конкурентску пози-
цију мора што пре да учини велике напоре управо на побољшању стања 
на овим пољима. Решења нагомиланих проблема српске привреде лежи 
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у троуглу: држава, чија је улога доминантна због функције обезбеђивања 
инфраструктуре, финансија и закона који ће подстаћи развој учења и кон-
стантног унапређења знања и компетенција становништва; послодавци, 
који нису у пуној мери укључени у образовни систем због чега не могу да 
задовоље потребе на тржишту рада, који не улажу довољно у иновативне 
и образовне активности, као ни у развој запослених, и образовни систем 
који је у великој мери интровертан и не испоручује потребне компетенције 
за остваривање конкурентности. 

Могућности Србије за повећање продуктивности и прихода ће у бу-
дућности зависити од тога да ли ће Србија бити способна да буде конку-
рентна на основу квалитета знања оличеног у вредности људског капитала 
више него што је тренутно. Ово ће бити све већи императив како се Ср-
бија буде отварала ка Европи и светској привреди. Након анализе слабости 
конкурентности српске привреде и разматрања могућих начина њиховог 
отклањања закључује се да је итекако оправдано и основано истицати 
значај улагања у знања људи, важност иновација и развој културе у којој 
су компетенције и иновативност кључне вредности за просперитет. Ос-
новни актери конкурентског приближавања српске привреде економији 
знања су иновативно и предузетнички оријентисана предузећа посвећена 
унапређењу перформанси производа и услуга (цена, квалитет, дизајн, ис-
порука, сервис) које нуде домаћем и страном тржишту кроз унапређење 
ресурса знања, технолошки развој, ефикасно тржиште рада и инвентиван 
образовни систем који ефикасно задовољава потребе предузећа за компе-
тентним радницима. 

SUMMARY
DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ECONOMY – 

UNAVOIDABLE WAY OF RECOVERY

The effects of the economic crisis have more highlighted the  lack of 
competitiveness of domestic economy. Coming time requires th change of 
understanding of competitiveness. Gaining competitiveness will depended 
primarly on the people, their competencies, knowledge, and the ability of 
businesses to identify, develop and change them, or to adequately manage. In 
terms of searching for capabilities to mitigate and overcome the negative effects 
of the economic crisis, the need for building and strengthening the different 
business orientation of the Serbian economy to knowledge as a key resource for 
improving competitiveness is highlighted in this paper. 
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RESUME

The Global Competitiveness Index of the World Economic Forum for the 
2011/12 year, puts Serbia on 95th place in the world of 144 countries studied. 
Analysis of the competitiveness of the Serbian economy by the indicators of 
World Economic Forum indicates its low competitiveness. The significant drop 
of scores related to education, innovation and labor market suggests that Serbian 
economy on the recovering road has to be transformed into knowledge-based 
economy and significantly improve the situation in these areas. It is necessary 
to change the development concept from the direction of reducing the costs, 
borrowing to the direction of strengthening the knowledge, competencies 
of human resources, investments in innovative activities and technological 
development.

To innovation driven economy creates competitive position in the global 
marketplace by the permanent innovation of products and services as a key 
factor of competitive advantage. In the modern business environment that kind 
of economy use resources of knowledge in order to maintain competitiveness 
in the long term. On its recovering road, in the new development stage, Serbia 
need to create and maintain competitive advantage through entrepreneurship 
and innovativeness of companies, raising the level of knowledge and rapid 
technological development by increasing economic and technical possibilities. 
Raising the Serbian economy competitiveness involves a significant improvement 
of general competitiveness factors, such as macroeconomic stability and 
economic growth, involvement in the global and integrative process, the quality 
of  state of law, the quality of economic policy and the quality of the legislation 
that create the economic environment for businesses, institutional development, 
financial sector development, economic infrastructure, the quality of science 
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and technological development, education and human resources, the quality of 
management.

Generaly, the Serbian economy is at a stage where sustainable growth and 
competitiveness is not possible without the approval of a new, dynamic paradigm 
based on the using knowledge, innovation and technology, with higher levels of 
productivity, more jobs which require higher skills and entrepreneurship alive 
sector. For all that is not only necessary to ensure the growth and attracting 
new financial investment (including foreign investment), but it is necessary and 
resources releasing (human, and financial both) that are currently locked into 
unprofitable business ventures, should not be all these free resources invested 
in companies that are capable of generating growth in sales of new products, 
primarily in export markets.

Овај рад је примљен 29.10.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 13.11.2013. године.
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ЕКОНОМИЈА ЗНАЊА КАО ФАКТОР 
КОНКУРЕНТНОСТИ СРБИЈЕ

САЖЕТАК: Овај рад анализира колико је истраживање 
и развој приоритет за Србију и колико је достигнуће наше 
земље у издвајању из БДП-а за потребе истраживања и 
развоја. Циљ овог рада је да покаже да ли постоји веза између 
макроекономских перформанси националних привреда и 
њиховог глобалног индекса конкурентности, која се доказује 
на примеру Србије, Хрватске, Словеније, Румуније и Бугарске. 
Прва хипотеза је да постоји позитивна веза између издвајања 
за истраживање и развој из БДП-а и БДП-а п/ц. Друга хипотеза 
је да су макроекономске перформансе посматраних привреда 
у позитивној корелацији са њиховим индексом глобалне 
конкурентности. 

1 sonja.milutinovic@kg.ac.rs
2 snezana.milicevic@kg.ac.rs
3 milena.podovac@kg.ac.rs
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У циљу потврде постављених хипотеза користи се 
компаративна анализа макроекономских перформанси и 
индекса глобалне конкурентности Србĳе и посматраних 
земаља и корелациона анализа која описује смер и јачину 
везе између поменуте две непрекидне променљиве. Дакле, 
израчунат је Пирсонов коефицијент корелацие између 
издвајања за истраживање и развој (као процента БДП-а) 
и БДП-а п/ц, као и индекса глобалне конкурентности и 
БДП-а п/ц анализираних земаља. Истраживање се базира на 
подацима прикупљеним из The Global Competitiveness Report, 
Transition Report, базе података Светске Банке, Републичког 
завода за статистику, као и подацима из Стратегије научног и 
технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 
2015. године. 

Кључне речи: Лисабонска стратегија, истраживање и 
развој, конкурентност, индекс глобалне конкурентности, 
економија знања...

УВОД

Глобализација, висок степен дерегулације и експоненцијални раст тех-
нолошких промена увели су глобално друштво у нову еру, у којој знање 
покреће економију. Како би одговорила изазовима глобализације нужно 
је да се фокусирамо на иновативни и креативни капацитет, као главни 
начин стицања конкурентске предности земље. Нова економија (еконо-
мија знања) изискује промене у процесу креирања вредности и изворима 
конкурентске предности. У новим тржишним условима, конкурентност 
све више зависи од начина на који људи прикупљају, организују и комер-
цијализују свој know-how. Истраживање и развој (R&D) су под утицајем 
Лисабонске стратегије и Барселона циља 3% постали главни покретачи 
повећања развоја и укупног богатства једне земље. Земље чланице, у ок-
виру својих политика, развијају и политику истраживања и развоја и то у 
складу са обновљеном Лисабонском стратегијом. Како би на путу присту-
пања Европској унији ускладила своју политику са политиком Европске 
уније, Влада Републике Србије је, крајем 2003. године донела закључак који 
укључује Лисабонску стратегију, као и Барселона циљ 3%, којим је било 
предвиђено буџетско издвајање за научноистраживачку делатност у изно-
су од 1% БДП-а у 2007. години. Међутим, због недовољно брзог економског 
развоја тренутно буџетско издвајање је око 0,89% БДП-а, које је иако доста 
испод планираног процента, ипак вишеструко повећано у односу на 2001. 
годину.
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ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЈА И НИВО ИЗДВАЈАЊА ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Бројни су радови, теоријски и емпиријски, који доказују кључну уло-
гу научноистраживачког и истраживачко-развојног рада и иновационих 
активности у целини, као мотора раста запослености и конкурентности 
и темеља развоја једне економије. Свеукупна политика ЕУ поклања ва-
жно место истраживању и развоју као и инвестицијама у истраживање и 
развој. Подршка научноистраживачком и истраживачко-развојном раду, 
иновацијама и иновационим активностима, сматра се кључном основом 
стратегије коју је Савет Европе усвојио у Лисабону марта 2000. године. У 
њој је истакнуто да ЕУ треба да реализује циљ да до 2010. године постане 
динамична привреда заснована на знању, најконкуретнија на свету, са одр-
живим економским растом, са већим бројем и бољим радним местима и 
већом социјалном кохезијом – тзв. „Лисабонска стратегија“ (Кутлача и др., 
2009: 9). Директна последица овако усвојене стратегије био је захтев држа-
вама чланицама да до 2010. године достигну ниво укупних трошкова за 
научноистраживачки и истраживачко-развојни рад од 3% бруто друштве-
ног производа (БДП) – тзв. „Барселона циљ“. Саставни део тог циља јесте и 
композиција укупних трошкова, односно, једна трећина од наведених 3% 
трошкова за научноистраживачки и истраживачко-развојни рад треба да 
буде финансирано из јавних извора (углавном из буџета), а две трећине из 
других извора (углавном трошкови пословног сектора).

Истраживање и развој су, под утицајем Лисабонске стратегије (2000) и 
Барселона циља 3% (2002), као и обновљене Лисабонске стратегије (2005), 
постали главни покретачи повећања развоја и укупног богатства једне 
земље. Земље чланице, у оквиру својих политика, развијају и политику 
истраживања и развоја и то у складу са обновљеном Лисабонском страте-
гијом. У 2005. години улагање у истраживање и развој је достигло тек 1,84% 
у ЕУ. Међутим, нису све чланице подједнако одвајале у те сврхе. С тим у 
вези можемо издвојити три групе земаља у зависности од тога колики део 
свог БДП-а су издвајале за потребе истраживања и развоја (Key Figures 
2007: 58). Три Нордијске земље – Шведска, Финска и Данска, као и Немачка 
и Аустрија су у врху земаља ЕУ које издвајају највише из БДП-а за потребе 
истраживања и развоја, и то преко 2,4%. Међу њима се истичу Шведска и 
Финска са издвајањем од преко 3% БДП-а. Након њих следе Француска, 
Белигија, Холандија, Луксембург и Велика Британија са учешћем од 1.5% 
до 2.2% БДП-а, што и представља просек ЕУ. Трећа, највећа група коју чине 
земље јужне Европе и нове чланице, издвајају испод 1.5% БДП-а за потребе 
истраживања и развоја. Разлике унутар групе су велике, што показује по-
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датак да, на пример, Чешка и Словенија издвајају 1,5% док Румунија само 
0,4%.

Земље Југоисточне Европе (СЕЕ) – Албанија, Босна и Херцеговина, Хр-
ватска, Бивша Југословенска Република Македонија и Србија настоје да се 
укључе у ЕУ. У том смислу, оне иду истим путем којим су већ прошле друге 
земље региона СЕЕ, конкретно, Бугарска, Румунија и Словенија, које су 
већ постале чланице ЕУ (Linden, 2008: 1). Крајем 2003. године Влада Репу-
блике Србије је донела закључак који укључује Лисабонску стратегију из 
2000. године, као и „циљ 3% БДП-а“ издвајања за истраживање и развој 
(Стратегија нучног и технолошког развоја Републике Србије за период од 
2010. до 2015. године, стр. 20). Овим закључком је било предвиђено буџет-
ско издвајање за научноистраживачку делатност у износу од 1% БДП-а у 
2007. години. Међутим, због недовољно брзог економског развоја буџетско 
издвајање је до 2009. године било око 0,3% БДП-а, а улагања привреде су 
занемарљиво мала (мање од 0,1% БДП-а). Тек је у 2009. години издвајање за 
истраживање и развој направило помак и достигло ниво од 0.89% БДП-а. 
Мора се напоменути да је буџетско издвајање у овом тренутку, иако доста 
лимитирано, повећано вишеструко у односу на 2001. годину.

ЕКОНОМИЈА ЗНАЊА (KNOWLEDGE BASED ECONOMY)

Текући процеси глобализације и дерегулације интензивно мењају при-
роду производње, трговине, запошљавања и рада, а самим тим мењају 
друштво у целини и његове економске основе. Капитализам пролази кроз 
епохалну трансформацију од масовне производње, у којој је основни извор 
вредности била радна снага, у нову еру „иновативне производње“ у којој 
је знање основна компонента стварања вредности, продуктивности и еко-
номског раста. Раст количине знања уграђеног у економске активности и 
веће могућности његове дистрибуције, повећавају вредност коју оно има 
за све учеснике у економском систему. Промена улоге и значаја знања про-
узроковала је структурне и квалитативне промене у начину на који функ-
ционише економија и трансформисала је основу конкурентске предности. 
Знање замењује радну снагу и капитал као фундаменталне ресурсе у про-
изводњи, а иновативност постаје основа тржишне конкурентности и нови 
извор економског богатства.

Стога и не чуди чињеница да су иновације и знање кључне речи којима 
се описују економије у XXI веку, које свој развој заснивају на знању. Ин-
вестиције у образовање и обуку људских ресурса, у истраживање и развој, 
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подстицање креативности и предузетништва и друге иновационе актив-
ности, приоритети су развојних политика држава ОЕЦД и ЕУ, као и БРИК 
држава (Бразил, Русија, Индија, Кина), чије су економије у успону и зау-
зимају све истакнутије место у глобалној тржишној утакмици (Кутлача, 
2009: 37). Главни циљ који је Европска комисија поставила 2009. године је 
развој креативности и иновација које представљају најважнији фактор у 
развоју како личних, тако и професионалних способности кроз целожи-
вотно учење. Научни и технолошки развој, као главни покретачи новог 
знања и будуће конкурентности, представљају централни стуб транзиције 
и начин укључивања у процес глобализације. Улога људских ресурса, об-
разованих и запослених у науци и технологији, је круцијална у економија-
ма заснованим на знању, јер ови кадрови директно доприносе експанзији 
активности истраживања и развоја и технолошким иновацијама. Инова-
ције долазе од људи, истраживача, предузетника и њихових запослених, 
инвеститора, потрошача, и једино они могу учинити Србију иноватив-
нијом и конкурентнијом.

Економија знања је економија у којој организације и појединци 
ефикасно стичу, стварају, шире и користе знање, у циљу већег и бр-
жег економског и друштвеног развоја. Оно што креира нову вредност 
је нови квалитет који представља резултат примене интелигентних 
решења – знања и информација (Пенезић, 2009: 173). У економији 
знања најважнија активност није производња роба и услуга, већ 
производња знања које се уграђује у производе и услуге. Вредност 
производа више не зависи од количине употребљеног материјала и 
уложеног физичког рада, већ зависи од продуктивности знања, од-
носно количине инвестираног знања и вредности коју производ има 
за купца.

У макроекономском смислу, први корак у изградњи економије знања 
је разумевање снага и слабости државе, као и снага и слабости постојећих 
и потенцијалних конкурената. Државе морају идентификовати проблеме 
и могућности са којима се суочавају приликом транзиције ка економији 
знања, артикулисати циљеве, развијати одговарајуће националне страте-
гије и политике, и идентификовати области на које треба усмерити будуће 
инвестиције. Стварање конкурентне привреде, привреде која расте и ства-
ра радна места оријентисана ка будућности, захтева креирање политика у 
многим секторима, укључујући образовање, а посебно високо образовање. 
Истраживања Светске банке спроведена почетком 90-их година прошлог 
века показују да постоји корелација између развоја високог образовања и 
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економског развоја (Linden, 2008: 2). Ти налази су додатно подржани но-
вијим истраживањима о изградњи економија знања. То истраживање по-
казује да је способност друштва да производи, прилагођава, комерција-
лизује и користи знање од кључне важности за одрживи економски раст и 
унапређење животног стандарда. Истраживање наглашава чињеницу да је 
знање постало најважнији фактор економског раста.

СТАЊЕ У СРБИЈИ

Људски ресурси ангажовани у области науке и технологије налазе се 
међу најважнијим факторима који одређују конкурентност земаља и ре-
гиона. Распад СФР Југославије, војни конфликти, економске кризе, стро-
ге буџетске рестрикције, индустријско реструктуирање и друге реформе 
које су пратиле транзицију ка тржишној економији, имале су драматичне 
последице по људске ресурсе у земљама Западног Балкана. У последњих 
двадесет година два процеса су директно утицала на сектор истраживања 
и развоја: масован и континуиран одлив мозгова, често најбољих експе-
рата који су одлазили у иностранство тражећи бољу прилику за посао, и 
„траћење“ мозгова – специјалисти који су напуштали своју професију како 
би нашли боље плаћен посао у приватном или неформалном сектору еко-
номије (Увалић, 2006: 43). Оба феномена су имала снажне импликације за 
замље Западног Балкана, нарочито Босну и Херцеговину, Србију и Црну 
Гору.

Сматрало се да је број истраживача и истраживачких институција у би-
вшој Југославији пре 1989. године био превелик тако да је општи пад R&D 
особља био очекиван. Академска заједница се смањује и стари из разлога 
што истраживачка каријера није толико привлачна за младе исраживаче 
из више разлога – ниска плата, нема друштвеног положаја, ограничени ос-
тали подстицаји. Растуће неједнакости и социјална раслојавања су водили 
репромени традиционалних мерила вредности, које су толико различите 
у односу на период пре 1989. године да универзитетска диплома више није 
гаранција за добијање посла. Међутим, активнија улога Владе од 2000. го-
дине, утицала је на већ запослене у овом сектору да га не напуштају, а по-
себним мерама у области стамбене политике и стимулисања усавршавања, 
млади су привучени да своју каријеру отпочну у овом сектору. 

Међутим, чињеница која забрињава је да ће смањење броја становника 
и његова старосна структура у Републици Србији и њеном окружењу има-
ти негативан утицај, поред осталих фактора, на очување и јачање научне 
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заједнице. Према пројекцији Републичког завода за статистику, број ста-
новника Републике Србије ће се смањивати за око 2% сваке пете године, 
односно 2022. године ће бити 6,3% мање становника него данас. Старосна 
структура становништва Републике Србије је такође незадовољавајућа, 
при чему просечна старост становништва износи 40,25 година што Репу-
блику Србију сврстава у земље са старим становништвом (Стратегија нуч-
ног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 2015. 
године, стр. 14).

Према подацима Републичког завода за статистику у Републици Ср-
бији има укупно 10.220 истраживача чија је просечна старост 44,3 године 
што је више од просечне старости становништва и указује на потребу пре-
дузимања активности на стварању научноистраживачког подмлатка. Од 
укупног броја истраживача мало мање од половине су жене, чиме је полна 
структура научника позитивна и много боља у односу на већину земаља у 
Европи.

Као добри индикатори успешности науке и активности истраживања 
и развоја у једној земљи може послужити број објављених научних радова 
у референтним часописима и број пријављених и регистрованих патена-
та. Србија је у периоду 2000.-2005. године била међу последњима у Европи 
према броју и квалитету научних радова са СЦИ листе, као и према ци-
тираности. У новије време – 2006., 2007. и 2008. успела је да премаши неке 
државе у региону по броју радова, Бугарску и Хрватску, па и да достигне 
и Словенију. У 2007. години је дошло до наглог повећања публиковања: од 
927 научних радова колико је објављено у 2000. години дошло до 2.047 у 
2007., а у 2008. години настављен је узлазни тренд када је објављено 2.558 
научних радова (Стратегија нучног и технолошког развоја Републике Ср-
бије за период 2010. до 2015. године, стр. 11). За разлику од публикација на-
учних и стручних радова, инвентивност је на изразито ниском нивоу. Број 
пријављених патената од стране научноистраживачких организација у пе-
риоду од 2003. до 2009. године износио је занемарљивих 54 патената, а када 
су у питању регистровани патенти 18 (http://www.zis.gov.rs/pocetna.1.html). 
Ова цифра није значајно боља ни у привреди ни код физичких лица. Овим 
резултатима Република Србија налази се скоро на последњем месту у Ев-
ропи. 

Издвајања за науку су у Србији достигла врхунац 2003. године од 0,3% 
БДП-а и након тога су стагнирала на нивоу од око 0.3% до 0.4% до 2008. 
године (График 1 и Табела 1). Велики помак се примећује 2009. године 
када су трошкови за R&D достигли ниво од 0.89% БДП-а. Поред ниског 
издвајања за науку, забрињавајући је и недостатак јасног позитивног трен-
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да у издвајањима. Иако у свим високо и средње развијеним земљама света 
улагања у науку континуирано расту и овај тренд није заустављен чак ни 
ефектима светске економске кризе, Србија далеко заостаје. 

Табела 1. - Трошкови за R&D, у процентима БДП-а

ГОДИНА 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%БДП-а 0.319 0.434 0.489 0.358 0.376 0.886

Извор:http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
График 1. – Трошкови за R&D, у процентима БДП-а

Извор:http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

Према истраживању Светске банке и УНЕСКО-а, Србија је на 36. месту 
по улагању у истраживање и развој, од укупно 114 земаља. На челу листе су 
Израел и Финска, на зачељу БиХ и Гамбија. Од земаља бивше Југославије, 
држава која највише улаже у истраживање и развој је Словенија, на 17. мес-
ту светске лествице, следе Црна Гора и Србија, на 31. и 36. месту, а потом 
Хрватска, на 40., и Македонија која је заузела 80. место. Од осталих земаља 
у окружењу, Мађарска је на 32. месту, Турска на 38., Грчка 50., Бугарска 52., 
Румунија 57., док је Албанија на 92. месту. Међу двадесет најбоље рангира-
них земаља у свету 13 је европских. Такође, од 50 најбоље позиционираних 
земаља у овом истраживању 32 су европске земље, што Европу чини кон-
тинентом на којем се највише улаже у истраживање и развој. Држава која 
највише улаже у истраживања и развој је Израел, а следе Финска, Шведска, 
Јапан, Јужна Кореја, Данска, Швајцарска, Немачка, Сједињене Америчке 
Државе и Аустрија. Велика Британија се налази на 19. месту, Кина је 25., 
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Русија 29., Иран и Индија на 42. и 43. месту. Земље које бележе најмање из-
датке из БДП-а за истраживање и развој јесу Брунеј, који се налазе на 110. 
месту, а следе Лаос, Лесото, Босна и Херцеговина и Гамбија.

Конкурентска позиција Србије и посматраних земаља

У циљу анализирања конкурентске позиције Србије и посматране гру-
пе земаља, у наредним табелама дати су подаци о трошковим за R&D у 
процентима БДП-а (Табела 2) и одабрани макроекономски индикатори 
(Табела 3 до 6).

Табела 2. – Трошкови за R&Dу процентима БДП-а

ЗЕМЉА 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Србија 0.32 0.43 0.49 0.36 0.38 0.89

Хрватска 1.05 0.87 0.75 0.8 0.89 0.83
Бугарска 0.49 0.46 0.46 0.45 0.47 0.53
Румунија 0.39 0.41 0.45 0.53 0.59 0.48
Словенија 1.4 1.44 1.56 1.45 1.65 1.86

Извор:http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

Табела 3. – Стопа раста бруто домаћег производа (БДП) у %

ЗЕМЉА 2008 2009 2010 2011 2012 
(пројекција)

Србија 3.8 -3.5 1 1.6 -0.7
Хрватска 2.2 -6.9 -1.4 0 -1.9
Бугарска 6.2 -5.5 0.4 1.7 1.2
Румунија 7.4 -6.6 -1.7 2.5 0.5
Словенија 3.1 -7.8 1.2 0.6 -2.5

Извор:Transition Report
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Табела 4. – Инфлација у току године

ЗЕМЉА 2008 2009 2010 2011 2012
(пројекција)

Србија 7.9 6.6 10.3 7 12
Хрватска 6.1 1.9 1.9 2 5.6
Бугарска 7.2 1.6 4.4 2 4.5
Румунија 6.3 4.7 8 3.1 5.5
Словенија 1.7 2.1 2.2 2.1 3

Извор: Transition Report

Табела 5. – Биланс Владе у односу на БДП

ЗЕМЉА 2008 2009 2010 2011 2012
(пројекција)

Србија -2.6 -3.7 -3.7 -4.2 -6.7
Хрватска -1.3 -4.2 -5.1 -5.2 -4.4
Бугарска 2.9 -0.9 -3.9 -2 -1.1
Румунија -4.8 -7.3 -6.4 -4.1 -2.2
Словенија -1.8 -6.1 -6 -6.4 -4

Извор: Transition Report

Из приложеног се види да Србија и нема толико лошу позицију у од-
носу на одабрану групу земаља. Посматрајући издвајања за R&D Србија 
заостаје само за Словенијом (ако посматрамо 2009. годину уз напомену да 
подаци након 2009. године нису доступни). Међутим, када погледамо ос-
тале приказане индикаторе, Србија не бележи тако добре резултате. Ако 
посматрамо БДП п/ц, који представља добар показатељ успешности при-
вредног развоја земаља, Србија бележи најмању вредност у односу на одаб-
ране земље.

Према извештају Светског економског форума за 2012. годину Србија 
је рангирана на 95. позицији на листи која обухвата 144 земље са забележе-
ном вредношћу Индекса глобалне конкурентности (Global Competitiveness 
Index – GCI) од 3,87. Од посматраних земаља Словенија предњачи на 56. 
позицији, затим следе Бугарска на 62., Румунија на 78. и Хрватска на 81. 
позицији. У односу на претходну годину вредност GCI за Србију је готово 
занемарљиво опала за 0,01, што није довело до померања ранга Србије. При 
томе, ако се има у виду да је листа земаља проширена у односу на претход-
ну годину (додавањем две земље) позиција Србије на 95. месту се, и поред 
минорног пада вредности GCI, може сматрати стагнацијом на достигну-
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том нивоу конкурентности, а нипошто назадовањем. Велики корак уназад 
је начинила Хрватска чији је ранг опао за чак пет места (смањење GCI за 
0.1), док се велики помак примећује код Бугарске чији је ранг скочио за 12 
места (повећање GCI за 0.1).

Како овај рад истражује издвајања за истраживање и развој као фак-
тора конкурентске позиције Србије, прва хипотеза од које се полази је да 
постоји позитивна веза између издвајања за истраживање и развој из БДП-
а и БДП-а п/ц. У циљу доказивања хипотезе коришћена је корелациона 
анализа која описује смер и јачину везе између поменуте две непрекидне 
променљиве. За одређивање јачине корелационе везе израчунат је Пирсо-
нов коефицијент корелације и добијена је вредност од 0.902, што значи да 
постоји врло јака позитивна веза између ове две непрекидне променљиве. 
На вредност Пирсоновог коефицијента корелације утиче и мали узорак 
који је узет од свега пет земаља. 

Друга хипотеза је да су макроекономске перформансе посматраних 
привреда у позитивној корелацији са њиховим глобалним индексом кон-
курентности. У циљу доказивања ове хипотезе коришћена је иста анализа 
као и у случају прве хипотезе. Пирсонов коефицијент корелације је рачу-
нат за податке из Табеле 6, за период од 2008. до 2011. године и то за БДП 
п/ц, као једног од показатеља макроекономских перформанси привреде 
једне земље и GCI, као показатеља конкурентске позиције једне земље у 
свету. Добијена је вредност Пирсоновог коефицијента од 0.702, што значи 
да постоји јака позитивна веза између посматраних непрекидних проме-
нљивих.

Табела 6. – Бруто домаћи производ по глави становника у УС доларима 
(БДП п/ц) и Индекс глобалне конкурентности (GCI) за посматране земље, 
по годинама

ЗЕМЉА

2008 2009 2010 2011
BDP 

p/c US 
$

GCI
BDP 
p/c 

US $
GCI

BDP 
p/c 

US $
GCI

BDP 
p/c 

US $
GCI

Србија 6781.9 3.8 5809 3.8 5233 3.9 6081 3.9
Хрватска 15628.1 4 14243 4 13720 4.1 14457 4
Бугарска 6856.9 4 6223 4.1 6334 4.2 7202 4.3
Румунија 9291,7 4.1 7542 4.2 7542 4.1 8863 4.1
Словенија 27148.6 4.6 24417 4.4 23706 4.3 24533 4.3

Извор: The Global Competitiveness Report и Transition Report
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ЗАКЉУЧАК

Константан технолошки развој у свету намеће потребу да свака земља 
улаже у науку и технологију и тежи иновативности која ће водити укуп-
ном научном, технолошком и привредном расту земље. Технолошки раз-
вој, знање и иновативност јесу и у будућности биће најважнији фактори 
савременог развоја и побољшања конкурентске позиције привреде једне 
земље. Србија би требало да истражи путеве и дефинише приоритете 
у складу са њеним европским аспирацијама и реалностима глобализа-
ције XXI века. Економски раст и одрживи развој могу бити постигнути 
подршком истраживању и иновацијама у свим економским и социјалним 
сферама. Ове циљеве треба постићи кроз партнерства између приватног 
сектора – истраживање и развој и академског сектора, затим промови-
сањем смањеног коришћења енергије, експлоатацијом обновљивих извора 
енергије и алтернативних технологија, што ће резултирати у производима 
са високом додатом вредношћу. Стога је на свакој држави да са одговор-
ношћу развије и имплементира одговарајућу политику. Под тим условом 
имаће шансу да се повеже са напредним међународним научним и корпо-
ративним центрима.

У раду су постављене две хипотезе које су испитиване на примерима 
Србије, Хрватске, Словеније, Бугарске и Румуније. Прва хипотеза од које 
се полази је да постоји позитивна веза између издвајања за истраживање 
и развој из БДП-а и БДП-а п/ц. Израчунавањем Пирсоновог коефицијента 
добили смо вредност од 0.902 што значи да постоји јака позитивна веза 
између ове две непрекидне променљиве, чиме је ова хипотеза потврђена. 
Друга хипотеза је да су макроекономске перформансе посматраних при-
вреда у позитивној корелацији са њиховим глобалним индексом конку-
рентности. У овом случају Пирсонов коефицијент износи 0.702 чиме је и 
друга хипотеза потврђена.

Како је доказано да постоји позитивна веза између издвајања за R&D 
и БДП-а п/ц, који представља добар показатељ развоја једне земље, Србија 
би требало да настави са позитивном трендом у овим издвајањима. У крат-
корочном периоду нагласак треба ставити на прилагођавање постојећег 
знања, уместо на иновације и стварање новог знања. Највећи допринос 
који сектор истраживања може да обезбеди за земљу је пружање подршке 
компанијама при усвајању и прилагођавању нових идеја и технологија из 
других окружења. Да би се постигао тај циљ, неопходно је порадити на 
јачању веза између јавних универзитета и приватних предузећа, повећању 
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степена запошљавања истраживача у приватном сектору и у исто време 
драстично повећати приватно финансирање за истраживање и развој. 

У дугорочном периоду, нагласак на прилагођавању постојећег знања 
ће помоћи при унапређивању основних истраживања. Искуства, знања 
и новац који се генеришу у сарадњи са приватним сектором помоћи ће 
при изградњи капацитета институција и људи за рад на више основних 
истраживања. То ће такође представљати смерницу за Владу Србије да од-
реди области у којима поседује конкретне компаративне предности које 
би се могле додатно искоришћавати уз даља инвестирања, а све у циљу 
повећања конкурентске позиције. Како би се целокупна научна полити-
ка рационално и ефикасно водила, неопходно је дефиисање националних 
приоритета из домена науке и технологије, а Србија их је дефинисала се-
дам, и то (Стратегија нучног и технолошког развоја Републике Србије за 
период од 2010. до 2015. године, стр. 25):

1. Биомедицина;

2. Нови материјали и нанонауке;

3. Заштита животне средине и климатске промене;

4. Енергетика и енергетска ефикасност;

5. Пољопривреда и храна;

6. Информационе и комуникационе технологије;

7. Унапређење доношења државних одлука и афирмација национал-
ног идентитета.

Дефинисањем ових приоритета, Србија не сме да допусти да се од-
ређена грана науке угаси или да створи такав утисак да научна заједница 
помисли да се раздваја на два дела – део који се бави приоритетним ис-
траживањима и онај део који се не бави приоритетним истраживањима. 
Дефинисањем ове листе се управо види да се национална стратегија засни-
ва на традицији успешног развоја у основним научним исраживањима. 
Јер само ако су основна истраживања на високом нивоу по резултатима и 
својој актуелности, могу се очекивати савремена технолошка достигнућа. 
Даљи развој основних истраживања у оквиру појединих научних области, 
интензивирање сарадње са светским институцијама, школовање младих 
људи у врхунским лабораторијама, јесу предуслови за активније учешће и 
бољи пласман наше научне елите на националном и међународном нивоу.
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SUMMARY
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY AS A 

COMPETITIVENESS FACTOR OF SERBIA

This paper analyzes how research and development is priority for Serbia 
and achievement of our country in the separation of GDP for research and 
development. The aim of this paper is to show that there is a connection 
between macroeconomic performance of national economies and their Global 
Competitiveness Index, which is proved by the example of Serbia, Croatia, 
Slovenia, Romania and Bulgaria. The first hypothesis is that there is a positive 
relationship between investment in R&D in GDP and GDP p/c. Second hypothesis 
is that the macroeconomic performance of the observed economiesare positively 
correlated with their Global Competitiveness Index.

In order to verify the hypotheses we will use the comparative analysis of 
macroeconomic performance and the Global Competitiveness Index for Serbia 
and observed countries and the correlation analysis to describe the direction 
and strength of the two above-mentioned continuous variables. So,Pearson’s 
coefficientof correlations was calculated between investment in R&D (as a 
percentage of GDP) and GDP p/c, and also between the Global Competitiveness 
Index and GDP p/c of the countries analyzed. The research is based on data 
collected from the Global Competitiveness Report, Transition Report, a database 
of the World Bank, Statistical Office of the Republic of Serbia, as well as data 
from the Strategy of Scientific and Technological Development of Republic of 
Serbia for the period since 2010. Do 2015. year.

Keywords: the Lisbon strategy, research and development, competitiveness, 
the Global Competitiveness Index, the knowledge-based economy...
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RESUME

The only viableposition for the Republic of Serbia in XXI century is through 
participation in industries that have high value added and knowledge.Every 
scientific events, such as the Science Festival, rises a lot of interest.On the other 
hand, decisions that our society makes reflect a different picture. Budgetary 
allocations for science and technology haven’t seen a significant increase, there 
is no bigger investment in scientific infrastructure, significantnumber of young 
scientists and highly qualified engineers continue to leave the country. The 
economy is still not investing significant resources in technology. 
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We don’t have an important role in any scientific discipline in Europe and 
worldwide. Globalization has led to a multiplication of technology and science. 
With Western Europe, UnitedStates, Japan and Canada, in the past twenty years 
we have seen the recovery of Russia, India, China, Brazil,and even the Middle East. 
All of these countries have significant investments in science and technology.
Fast and strong commitment to the knowledge economy and the development of 
technological and scientific capacity of the country doesn’t have a validalternative 
for Serbia at the beginning of the XXI century. At this level, all citizens of the 
RepublicSerbia would agree with this, but the real question is how to translate 
this into reality. We start with a narrow base of over 10,000 scientists,with a 
small number of domestic and international technology companies and with 
still modest relationships with European and otherinternational institutions.

It’s easy to say that we should invest in science, but it is harder to define 
those domains where country like Republic of Serbia with its dimensions and 
condition may become relevant in the global plan, within a reasonable amount 
of tim e. It is easy to declare thatwe want more young people in science, but 
it’s harder to provide reliable resources for PhDstudy,and long-term funds for 
developing centers of excellence and improving living conditions, so that they 
have sufficient reason to stay in Serbia as their basis of life, with a normal and 
desired amount of mobility.It is evident that we must do more on the link between 
science and industry, but that would require tax and budgetincentives during the 
economic crisis. It is complex, but necessary, to define a legal framework for co-
financingtechnological development between the government and the private 
sector, with a fair distribution of income from intellectual propertyparticipants 
in the process of its creation. The State has to encourage local technologyand 
give domestic intelligence a chance through their ownprograms within different 
levels of government and public enterprises.

Овај рад је примљен 14.10.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. године.
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ПЛАТНИ БИЛАНС СРБИЈЕ – СТАЊЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЕ

САЖЕТАК: Србију као и све транзиционе државе 
прати проблем хроничног дефицита спољнотрговинске 
размене и последичне платнобилансне неравнотеже. Светска 
финансијска криза је Србију увела у рецесиону зону и довела 
до атипичних промена у платном билансу у виду смањења 
спољнотрговинског и текућег дефицита. Светска економска 
криза је имала веома снажне реперкусије на девизно тржиште 
Србије. Смањење девизног прилива по основу добара и услуга, 
СДИ и дугорочних кредита, као и панично повлачење девизне 
штедње из банкарског сектора 2008. године, утицало је на 
повећање девизног курса. Оваква кретања девизног курса су 
се одразила и на платни биланс и то наглим смањењем увоза 
роба и услуга, увећаним коришћењем трговинских кредита 
и редуковању одлива по основу доходовних трансакција и 
портфолио инвестиција. У условима екстерне презадужености, 
Србија у посткризном периоду финансирање дефицита 
платног биланса мора обезбедити из реалних извора, пре 
свега привлачењем директних страних инвестиција и 
уравнотеженим задуживањем на међународном тржишту 

1 jelena.jotic@educons.edu.rs
2 ivan.lovre@educons.edu.rs
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капитала уз непромењени ниво увоза. 

Кључне речи: платни биланс, неравнотежа, дефицит, 
стране директне инвестиције, финансирање дефицита, 
економска криза, платнобилансна политика, посткризни 
период.... 

УВОД

Привреду Србије карактеришу одлике малих земаља у развоју, као што 
су ниска конкурентност као последица деиндустријализације, успорена 
транзиција, висок степен јавне потрошње, либерализација спољнотрго-
винског режима, велики дефицит платног биланса и галопирајући раст 
јавног дуга, што сврстава Србију у ред високо задужених земаља. Пре по-
четка глобалне финансијске кризе Србија је бележила константне негатив-
не вредности у билансу спољнотрговинске размене.

Светска финансијска криза је довела до уласка српске привреде у 
рецесиoну зону. Осим на производну активност Србије светска економ-
ска криза се рефлектовала на привреду Србије путем платног биланса. 
Познато је да је хронични дефицит платног биланса био пратилац Србије 
у транзицији. Анализирајући динамику појединих платнобилансних 
позиција уочавају се промене које су атипичне. Од настанка кризе оства-
рен је пад спољнотрговинског и текућег дефицита у односу на преткризна 
кретања платног биланса. 

У овом раду смо анализирали ефекте економске кризе на платни би-
ланс Србије. У првом делу рада смо се бавили теоријским аспектима плат-
ног биланса, док у другом делу рада је анализиран платни биланс Србије у 
предкризном и кризном периоду. У трећем делу рада смо указали на тен-
денције даљег кретања платног биланса, његовог утицаја на привреду Ср-
бије у кризном и посткризном периоду. 

ПЛАТНОБИЛАНСНА ПОЛИТИКА У СЛУЧАЈУ НЕРАВНОТЕЖЕ

Платни биланс као систематски преглед свих економских трансакција 
резидената једне земље са резидентима других земаља, је доживео разли-
чите промене у начину евидентирања и структури условљене променама 
у међународним економским односима. Осим евидентирања трансакција 
са светом, платни биланс представља информациону базу за доношење 
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одговарајућих одлука, како на макро плану (мере економске политике и 
макроменаџмента), тако и на микро плану (информације из платног би-
ланса служе привредним субјектима за процену економског амбијента). 

Табела 1. – Структура платног биланса

Потраживања (+) Обавезе (-)
A. Текући биланс

Извоз робе Увоз робе
Извоз услуга Увоз услуга
Приходи од инвестиција у ино. Расходи од страних инвестиција
(камата и дивиденде) (камате и дивиденде)
Прилив текућих трансфера Одлив текућих трансфера
(дознаке, пензије, помоћ, поклони) (дознаке, пензије, помоћ, поклони)

B. Капитални биланс

Прилив страних дир.инвестиција Одлив страних директних 
инвестиција

Прилив портфолио инвестиција Одлив портфолио инвестиција
Прилив капитала по основу кредита Одлив капитала по основу кредита
Смањење монетарних резерви Повећање монетарних резерви

Извор – аутори према Миљковић, Д., 2008. стр. 62

У тeкућeм билaнсу (рaчуну) сe рeгиструjу извoз и увoз рoбe и услугa, 
прихoди и рaсхoди oд инвeстициja и тeкући трaнсфeри. Teкући трaнсфeри 
су: рaдничкe дoзнaкe (дeo зaрaдe кojи рaдници из инoстрaнствa шaљу у 
мaтичну зeмљу), дeвизнe пeнзиje, пoклoни у нoвцу, финaнсиjскa пoмoћ, 
дoнaциje и сл. У кaпитaлнoм билaнсу сe eвидeнтирa прилив и oдлив кa-
питaлa (стрaних дирeктних инвeстициja, пoртфoлиo инвeстициja и бaн-
кaрских крeдитa), кao и трaнсaкциje мoнeтaрних рeзeрви зeмљe. Нaвeдeнe 
трaнсaкциje нaзивaмo кaпитaлним трaнсaкциjaмa. Класификација тран-
сакција је значајна за анализу платног биланса и дефинисања његове рав-
нотеже, односно неравнотеже. 

Анализом појединих сегмената платног биланса утврђујемо врсте 
трансакција, које се налазе у неравнотеженом положају и трендове који 
генеришу дугорочне неравнотеже у платном билансу. Поремећаји платног 
биланса захтевају промене у структури националне привреде, као и изме-
не у структури извоза и увоза. Постоји неколико начина прилагођавања 
платног биланса краткорочног карактера (Пушара, 2004: 49): 
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• Финансирање неравнотеже коришћењем девизних резерви и крат-
корочним задуживањем у иностранству. Ова мера прилагођавања 
је адекватна само ако је неравнотежа краткорочног карактера, јер 
представља одлагање реалног прилагођавања.

• Употреба девизних ограничења ради утицања на обим понуде и 
тражње за девизама.

• Прилагођавање цена постојећем девизном курсу, како би се тражња 
девиза довела у равнотежни положај са понудом.

Финансирање и прилагођавање платнобилансних поремећаја, међу-
собно се разликују по томе што свако прилагођавање захтева реалокацију 
ресурса у националној привреди, промене у структури производње као и 
у структури увоза и извоза, док финансирање представља краткорочно 
одлагање реалног прилагођавања. У земљама у развоју, финансирање пла-
тнобилансног дефицита представља покривање разлике између акумула-
ције и потребних инвестиција, што омогућава бржи раст него што би био 
раст заснован на домаћој акумулацији. 

У условима платнобилансног дебаланса, мере које се спроводе могу 
бити усмерене на побољшање салда платног биланса или за свеобухват-
није мере којима се жели обезбедити симултано постизање екстерне и до-
маће равнотеже. Уколико се примењују мере из друге групе, тада политика 
платног биланса постаје подсистем у систему економске политике са којом 
има одређене заједничке циљеве. У том случају кредитно-монетарна, фи-
скална, спољнотрговинска и инвестициона политика постају интегрални 
део платнобилансне политике. 

ПЛАТНИ БИЛАНС СРБИЈЕ У ПРЕТКРИЗНОМ ПЕРИОДУ

Република Србија је из XX века наследила проблеме који су погоршали 
њене економско-финансијске односе са иностранством. Десетогодишње 
дезинвестирање, распад земље и њеног привредног система, санкције Ује-
дињених нација и разарања ваздушне агресије НАТО, довеле су привреду 
Србије до колапса, уз смањење конкурентности и погоршања економско-
финансијских односа са иностранством. Од 2000. године па надаље, спољ-
нотрговински дефицит и дефицит текућих трансакција је биопорасту. 
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Графикон 1. – Робни увоз и извоз, робни дефицит у периоду 2001-2012. 

Извор – Аутори према НБС

Тренд раста текућег дефицита је у интервалу од 2001. до 2007. годи-
не повећан просечно за 55,4%. Такав тренд је узрокован из два разлога: 
први узрок овог повећања јесте динамичан раст дефицита робне размене 
од 16,4% просечно годишње (Графикон 1); други узрок раста текућег дефи-
цита јесте увећање негативног салда нето факторских трансфера за 60,1% 
просечно годишње. У посматраном периоду текући трансфери су бележи-
ли скроман раст од 4,5% просечно годишње (Петровић, 2009: 167-183).



116

Ј. ЈОТИЋ, И. ЛОВРЕ ПЛАТНИ БИЛАНС СРБИЈЕ...

Табела 2. – Платни биланс Републике Србије у периоду од 1997. до 2006. 
године (износ у милионима евра)

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ТЕКУЋЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 
(са рекласификацијом) -1.01 -433 -432 -158 282 -671 -1.35 -2.62 -1.78 -2.36

ТЕКУЋЕ ТРАНСАКЦИЈЕ -1.01 -433 -432 -158 -349 -1.3 -1.25 -2.3 -1.8 3.137
Роба -1.55 -1.3 -1.17 -1.72 -2.6 -3.4 -3.54 -5.2 -4.28 -4.98
Извоз робе ф.о.б. 2.308 2.549 1.438 1.775 2.008 2.337 2.932 3.286 4.009 5.109
Увоз робе ф.о.б. -3.86 -3.85 -2.61 -3.5 -4.61 -5.74 -6.47 -8.49 -8.29 -10.1
Услуге 262 272 109 154 272 136 179 133 -5 -41
Извоз услуга 605 657 336 457 685 788 915 1.189 1.32 1.839
Увоз услуга -344 -385 -227 -304 -413 -652 -736 -1.06 -1.33 -1.88
Роба и услуге -1.29 -1.02 -1.06 -1.57 -2.33 -3.26 -3.36 -5.07 -4.28 -5.02
Извоз робе и услуга 2.913 3.206 1.774 2.232 2.693 3.125 3.847 4.475 5.329 6.948
Увоз робе и услуга -4.21 -4.23 -2.84 -3.8 -5.02 -6.39 -7.21 -9.54 -9.61 -12
Доходак 21 9 7 / 7 -74 -119 -173 -259 -330
Приходи 51 50 39 58 54 65 61 64 80 157
Расходи -30 -41 -32 -59 -47 -139 -180 -237 -339 -487
Текући трансфери 263 582 623 1.409 1.975 2.033 2.23 2.946 2.739 2.215
Текући трансфери (са 
рекласификацијом) 263 582 623 1.409 2.605 2.665 2.131 2.621 2.764 2.996

Приходи 567 902 868 1.719 3.023 3.05 2.516 3.1 3.438 4.047
Расходи -304 -320 -245 -309 -418 -385 -385 -479 -674 -1.05
КАПИТАЛНЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ТРАНСАКЦИЈЕ*

1.062 204 204 380 253 1.516 2.305 2.791 3.828 6.896

КАПИТАЛНЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ТРАНСАКЦИЈЕ

1.062 204 204 380 883 2.148 2.206 2.466 3.853 7.676

Капиталне трансакције 0 0 0 / 0 0 0 0 0 670
Финансијске трансакције 1.062 204 204 380 253 1.516 2.305 2.791 3.828 6.226
Стране директне 
инвестиције, нето 654 101 105 54 184 500 1.194 774 1.25 3.323
Портфолио инвестиције, 
нето 0 0 0 / 0 0 0 0 0 355
Средњорочни и 
дугорочни кредити, нето 46 20 13 267 244 721 879 1.252 1.805 2.292

Коришћење 108 42 27 280 299 800 1.046 1.758 2.411 4.313
Отплате -62 -21 -14 -13 -55 -79 -167 -506 -606 -2.02
Кредити дати 
иностранству, нето 0 0 0 / 0 0 0 -3 -13 32
Краткорочни кредити и 
депозити, нето 202 -31 -35 29 81 168 58 355 362 93
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Остало, нето (са 
рекласификацијом) 124 74 44 27 65 225 180 379 323 130

Банке, нето 36 40 77 3 -321 -98 -6 34 101 1
ГРЕШКЕ И ПРОПУСТИ, 
нето -35 168 201 30 27 151 -131 172 -403 -270

УКУПАН БИЛАНС 20 -62 -27 252 562 996 827 343 1.647 4.269
ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ 
НАРОДНЕ БАНКЕ -20 62 27 -252 -562 -996 -827 -343 -1.65 -4.27

од чега: ММФ, нето 0 0 0 21 -145 -276 -252 -5 15 509

Извор– Аутори према НБС

У структури капиталног и финансијског рачуна доминира нето 
средњорочно и дугорочно задуживање. Овакав вид задуживања је растао 
по стопи од око 76% просечно годишње. Мере монетарне политике НБС 
знатно су отежале задуживање у иностранству. У мају месецу 2006. године 
НБС је донела меру која је утицала да се комерцијалне банке преоријен-
тишу на дугорочно задуживање због чега је обим ових кредита значајно 
порастао. На задуживање привреде пре кризе значајно је утицао зајам Те-
лекома Србије ради аквизиција Телекома Српске. 

У посматраном периоду директне стране инвестиције су имале стаби-
лан раст од око 48% у просеку годишње. На повећање страних директних 
инвестиција су у великој мери утицале приватизација Мобтела, продаја 
Хемофарма и приватизација у банкарском сектору (Војвођанска и Панон-
ска банка).

Дефицит у робној размени покривају са око 43% текући трансфери, 
8,2% званична помоћ и 2,1% салдо биланса услуга. Непокривени остатак од 
46,9% јесте дефицит текућег рачуна који је финансиран нето средњороч-
ним и дугорочним кредитима у износу од 63,1% текућег дефицита (Про-
рачуни на основу Табела 2). Остатак је покривен нето страним директним 
инвестицијама (Петровић, 2009: 167-183).

Дакле, у периоду пре економске кризе текући дефицит је растао веома 
брзо на шта је највише имало утицаја текући дефицит робне размене, али 
и увећање дефицита по основу нето факторских трансфера. Скроман раст 
текућих трансфера, пад безповратних трансфера и погоршање биланса ус-
луга, значајно су условили експанзију неравнотеже платног биланса. Не-
равнотежа је финансирана девизним приливом од дугорочних иностра-
них кредита и страних директних инвестиција. 
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ПЛАТНИ БИЛАНС СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

Први талас светке економске кризе допире до Србије у октобру 2008. 
године. Светска рецесија почиње да делује на прилагођавање платног би-
ланса, због чега долази до редукције свих платнобилансних позиција. У 
периоду од октобра 2008. године до октобра 2009. године, дефицит текућег 
рачуна умањен је за 49,3% годишње.

На смањење текућег дефицита највише је утицао пад дефицита роб-
ног биланса од 27% проузроковано бржим смањењем увоза од извоза. 
Економска криза је изазвала контракцију светске агрегатне тражње, што 
се огледало у паду извоза, увоза, производње и запослености. Осим пада 
дефицита робног биланса на смањење дефицита текућих трансакција су 
утицали раст текућих трансфера за 21,4% и смањење дефицита биланса 
услуга за 65,3%. На раст текућих трансфера су утицали прилив дознака у 
2008. години (Табела 3). 

Стране нето директне инвестиције су у посматраном периоду имале 
веома изражену динамику пада од 50,8%. Негативна динамика страних 
директних инвестиција је константна у периоду кризе, осим 2009. године, 
када је остварен прилив од 400 милиона евра од продаје НИС-а. У билансу 
портфолио инвестиција забележен је дефицит као последица повлачења 
страних инвеститора из Србије. 

Финансирање текућег дефицита је било реализовано путем дугороч-
них иностраних кредита који су драстично смањени за око 60%, упркос 
чињеници да је НБС у мају 2009. године повукла прву траншу кредита од 
ММФ-а. Смањење укупних дугорочних кредита узроковало је слабије раз-
дуживање банака, пораст задуживања државе и редукције кредита при-
вреди. У посматраном периоду привреда Србије је повећала коришћење 
иностраних трговинских кредита за око 100%. 

Светска економска криза је имала веома снажне реперкусије на девиз-
но тржиште Србије. Смањење девизног прилива по основу добара и услу-
га, СДИ и дугорочних кредита, као и панично повлачење девизне штедње 
из банкарског сектора 2008. године, је утицало на повећање девизног кур-
са. Оваква кретања девизног курса су се одразила и на платни биланс и то 
наглим смањењем увоза роба и услуга, увећаним коришћењем трговин-
ских кредита и редуковању одлива по основу доходовних трансакција и 
портфолио инвестиција.
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Табела 3. – Платни биланс Србије у периоду економске кризе 
2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2011 2012

-5,05 -7,05 -2,08 -2,08 -2,97 -222 -271 -232 -397
-7,07 -8,5 -5,12 -4,77 -5,51 -404 -450 -374 -534
6,38 7,42 5,98 7,4 8,44 538 546 645 521
-13,5 -15,9 -11,1 -12,2 -14 -942 -996 -1,02 -1,06
-261 -185 18 5 161 -1 15 13 10
2,3 2,74 2,5 2,67 3,03 194 223 205 208

-2,57 -2,93 -2,48 -2,66 -2,87 -196 -208 -192 -198
-7,33 -8,69 -5,1 -4,77 -5,35 -405 -435 -361 -524
8,69 10,2 8,48 10,1 11,5 733 769 850 729
-16 -18,8 -13,6 -14,8 -16,8 -1,14 -1,2 -1,21 -1,25

-599 -922 -502 -670 -758 11 -51 -45 -26
517 558 500 438 428 55 50 20 29

-1,12 -1,48 -1 -1,11 -1,19 -45 -101 -65 -55
2,88 2,55 3,52 3,36 3,14 173 215 175 152
3,11 2,83 3,76 3,62 3,49 225 240 198 182
-229 -275 -244 -268 -351 -52 -25 -23 -29
-314 13 2 1 -3 0 -1 0 0
15 16 5 3 3 0 0 0 0

-329 -3 -4 -2 -5 0 -1 0 0
5,18 7,13 2,21 1,99 2,75 120 234 217 348
1,82 1,82 1,37 860 1,83 45 -430 42 30
-692 -193 -38 -143 -122 -15 -14 -8 -2
2,51 2,02 1,41 1 1,95 60 -416 50 32
678 -91 -51 39 1,62 35 42 299 -110
-3 -28 -5 -30 67 10 0 -1 -53

682 -63 -46 69 1,55 25 42 300 -57
3,42 3,71 3,25 158 1,11 58 173 72 54
-1,62 -1,45 75 -792 458 625 69 -45 27
-860 -602 -395 -369 -298 18 22 -63 28

1 -30 25 -34 -18 -1 1 1 -6
-3 -13 18 -33 -19 -1 1 1 -6
-40 -59 -35 -64 -65 -2 -2 0 -9
36 46 53 32 46 1 3 1 3
4 -17 7 -1 1 0 0 0 0

-710 -788 445 -389 774 608 47 17 5
-49 -31 0 0 0
5,04 5,16 3,17 950 649 -567 104 117 26
1,62 1,56 1,05 451 948 30 14 217 48
3,4 3,53 1,39 864 -395 -634 75 -120 -12
3,1 2,57 1,22 941 740 -43 48 -77 66

5,32 5,16 3,87 3,67 4,03 167 250 174 166
-2,22 -2,59 -2,65 -2,73 -3,29 -210 -202 -251 -101
302 963 168 -77 -1,14 -591 27 -43 -77
69 75 314 -365 96 37 15 20 -10
-53 1 0 0 0
-56 0 0 0 0

-100 0 0 0 0
43 0 0 0 0
3 1 0 0 0
0 0 422 0 0

-742 1,69 -2,36 929 -1,8 -18 450 -196 374
191 -92 -124 96 219 102 37 14 50
742 -1,69 2,36 -929 1,8 18 -450 196 -374
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Извор – Аутори према НБС
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Настанак економске кризе 2008. године је довео до смањења спољнотр-
говинског и текућег дефицита, што је последица пада увоза и извоза. Драс-
тично су смањени дугорочни кредити и директне стране инвестиције, 
смањени дефицит доходовној трансакција и биланс услуга, а погоршан је 
биланс портфолио инвестиција. Једине две платнобилансне позиције, које 
су увећане у периоду кризе су текући трансфери и трговински кредити. 
Панично повлачење штедње из банкарског сектора је довело до значајног 
смањења девизних резерви и могућег увода у кризу девизног курса. Криза 
је била механизам прилагођавања дефицита платног биланса, која је дове-
ла и до великог пада производње запослености, проблема у јавним финан-
сијама, те приморала Републику Србију на задуживање у иностранству и 
довела је у ред презадужених земаља. Кретања на светском тржишту нису 
повољна за земље у развоју услед смањења светске тражње, а посебно у до-
мену тражње за сировинама, полупроизводима и производима ниске фи-
налне обраде. На редукцију светске трговине утичу и протекционистичке 
мере које су увеле развијене земље.  

ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАТНОБИЛАНСНЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ У 
ПОСТКРИЗНОМ ПЕРИОДУ

У периоду пре кризе Србија је остваривала један од рекордних дефици-
та плаћања са иностранством (18,7% БДП-а у 2008.). Покривеност робног 
увоза извозом износила је само 47,9%. Истовремено, структура извоза – 
сировине, репроматеријал, храна – јасно показује да је реч о извозу који 
је типичан за мање развијене земље. Удео у извозу базиран ресурсима је 
порастао у структури извоза, док је раст процентуалног учешћа извоза ба-
зираног на високој технологији занемарљив (Tабела 4). Структурне про-
мене извоза требало би да иду у правцу раста удела производа средњих 
технологија уз пад удела производа базираних на ресурсима. 

Табела 4.– Структура извоза Србије према технолошкој интензивности

1990 2005 2006 2007 2008 2009
Базиран на 
ресурсима 30,6 42,9 43,6 40,6 37,1 41,2

Ниске технологије 29,0 31,5 31,2 30,3 30,1 26,1
Средње технологије 29,2 17,3 16,2 18,7 20,6 19,7
Високе технологије 7,3 4,5 5,1 6,0 7,0 7,6
Укупно 96,1 96,3 96,1 95,6 94,8 94,6 

Извор – Група аутора, Економски институт, 2010, стр.249.
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Извори раста извоза малим неразвијеним земљама могу бити остваре-
ни на више начина, али најбржи је путем привлачења директних страних 
инвестиција. Прилив СДИ у Србији је базиран на приватизацији домаћих 
олигопола у сфери цемента, индустрије пића и дувана, финансија, трго-
вине на мало и сл.  Подаци о светској трговини указују да на један долар 
СДИ долази и повећање робног извоза за један долар и седам центи (Група 
аутора, 2010: 251-259). Успешни преткризни примери прилива страних ди-
ректних инвестиција путем приватизације и greenfield инвестиција, које су 
повећале извоз су приватизације у индустрији гвожђа и челика и обојених 
метала, индустрији пића и дувана, производњи опреме за домаћинства и 
производњи вагона и бродоградилишта. 

Раст извоза биће могућ само уколико се привуку транснационалне 
компаније да инвестирају или да технолошки обнове још увек неприва-
тизоване велике производне капацитете. Пошто је раст извозно оријенти-
саног прилива СДИ и промене анахроне структуре извоза једини могући 
сценарио у посткризном развоју, актуелно инвестирање Фијата може пос-
лужити као парадигма за промену структуре извоза и компатибилност са 
потенцијалним земљама увозницама. 

Велику сличност ћемо постићи када привучемо једну од десетина вели-
ких компанија у области електронике да инвестира и производи у Србији 
како би опслуживала друга тржишта. Попут Фијата, овакви инвеститори 
привукли би неколико пратећих компанија у производњи компонената.

Привлачење циљних инвестиција у области електронике захтевало 
би снажну пореску стимулацију и финансијско учешће државе, пре све-
га кроз прихватање трошкова обуке радника и изградњу саобраћајне и 
остале инфраструктуре, која представља препреку даљим привлачењима 
СДИ. Уз привлачење инвеститора у ауто индустрију, које се извршава на 
адекватан начин и са потенцијалом да најзначајније утиче на планирани 
раст извоза у наредној деценији, фокус у политици привлачења инвести-
ција требало би да буде на великим компанијама у области електронске и 
машинске индустрије.

Прилив СДИ у Србију имао је много мањи удео производних у односу 
на услужне инвестиције. Грубо процењено – у Србији је удео прилива у 
примарни и секундарни сектор износио око једне трећине укупног при-
лива, док је у свету износио две петине. Три четвртине од укупног при-
лива СДИ у Србију у услужни сектор било је концентрисано на улагања у 
финансијски сектор, трговину и саобраћај – области које су поспешивале 
раст увоза. Прилив трговинских СДИ би имао значај због лакшег пласмана 
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производа и услуга из Србије, као снижења цена услед раста конкуренције 
у малопродаји. 

Уколико би Србија успела да се приближи најуспешнијим транзицио-
ним земљама у привлачењу СДИ и знатно умањи задуживања у иностран-
ству у периоду од десет година могла би да реши проблем платнобилансне 
неравнотеже. Транзиционе земље попут Словачке, Бугарске, Пољске, Чеш-
ке су у транзиционим процесима оствариле високе стопе СДИ што је по-
зитивно утицало на њихову реиндустријализацију и спољнотрговинску 
позицију у свету (Графикон 2). 

Графикон 2.– СДИ (нето), % БДП-а, (период 2000-2008, Србија 2011-
2020 )

Извор – Група аутора, Економски институт, 2010, стр. 80.

У будућем периоду, ако жели да избегне кризу спољног дуга, Србија 
мора да привуче производно орјентисане СДИ и приближи се транзицио-
ним земљама за којим већ десет година заостаје.  

Повећање СДИ би требало да доведе до реиндустријализације земље 
и повећања извозне конкурентности. Све претходно говори о променама 
модела раста привреде Србије од потрошачког модела, који је омогућен ве-
ликим приватизационим приходима и задуживањем у иностранству, ка 
инвестициониом моделу орјентисаном на извоз. Све ово није могуће без 
креирања пословног амбијента, подупртог неопходном инфраструктуром, 
у чему се Србија налази у зачељу у компарацији са осталим транзиционим 
земљама. Уколико би Србија у посткризном периоду могла да се прибли-
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жи осталим транзиционим земљама у привлачењу СДИ, реперкусије на 
смањење дефицита текућег биланса би биле веома позитивне (Графикон 3).

Графикон 3.– Дефицит текућих трансакција, % БДП-а 

Извор – Група аутора, Економски институт, 2010, стр. 60.

Дефицит текућих трансакција платног биланса, уз тренд опадања 
спољнотрговинског дефицита од пола процентног поена колико износи у 
периоду од 2009. до 2012. године,  опао би са садашњих 7,1 % на 3,3% БДП-а. 
На неравнотежу платног биланса у периоду до 2020. године, негативно ће 
утицати сервисирање спољног дуга (са отплатама главнице дуга ММФ-у), 
које ће износити изнад 30 % извоза роба и услуга.  Повећање биланса 
услуга неће имати значајних промена на платнобилансну равнотежу пош-
то је њихово учешће релативно мало. Највећи раст на извоз услуга се оче-
кује у области информатичких и рачунарских услуга које су и оствариле 
највећи раст у предкризном периоду.

ЗАКЉУЧАК

Предкризни модел раста Србије је био базиран на великој јавној и 
приватној потрошњи, која је финансирана из приватизационих прихода 
и задуживања како на домаћем, тако и на међународном тржишту капи-
тала. Све ово довело је до кризе спољне задужености и платнобилансне 
неравнотеже као деценијског пратиоца привреде Србије. Раст СДИ и дуго-
рочних иностраних кредита представљао је важну карактеристику плат-
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ног биланса Србије, пошто су ове трансакције служиле као главни извор 
финансирања текуће неравнотеже. Настанком економске кризе у октобру 
2008. године, долази до промена у платном билансу. Спољнотрговински и 
текући дефицит су значајно смањени што је последица пада и извоза и уво-
за роба и услуга. Значајно су смањени и дугорочни кредити и прилив СДИ 
као главних извора финансирања платнобилансне неравнотеже. 

Србија ће у посткризном периоду пословати у условима смањене спољ-
нотрговинске размене и протекционистичких мера развијених земаља. 
Структура извоза Србије показује некомпактибилност и анахроност у 
односу на развијене земље са којима остварује спољнотрговинску разме-
ну са постојећим дефицитима. Структура извоза се мора променити са 
већим учешћем производа високе финалне обраде и производа и услуга 
средњих технологија. Да би се ово постигло, неопходно је привући стране 
директне инвестиције у области трговине, индустрије аутомобила и елек-
тротехнике. Удео услуга у извозу Републике Србије ће константно расти, 
а посебно у области рачунарства и информационих технологија. Заостала 
структура извоза Републике Србије ће бити озбиљна препрека дугороч-
но одрживом привредном расту. Анахрона и запуштена инфраструктурна 
мрежа ће бити препрека привлачења СДИ. На равнотежу платног билан-
са ће највише утицати промена структуре извора финансирања дефици-
та. Осим ослањања на реалне изворе, финансирање се не сме заснивати 
на повећавању екстерне задужености земље. Уколико би ниво дефицита 
у посткризном периоду био непромењен у односу на период кризе, пла-
тнобилансна равнотежа би била остварива за једну деценију. Константни 
дефицити платног биланса су карактеристични за све земље у развоју, и 
представљају значајни извор финансирања дефицитарне јавне потрошње 
и инвестиционе потрошње. По томе се Србија не разликује од осталих 
транзиционих земаља.

Да би остварила равнотежу платног биланса, Србија мора oријентиса-
ти економску политику ка извозу, што подразумева неколико депресија-
ција вредности динара и мере економске политике које ће бити усмерене 
на стимулисање извоза. Такође, интеграциони процеси ка Европској унији 
ће позитивно утицати на финансирање дефицита платног биланса, како 
због лакшег привлачења СДИ због повећане атрактивности и сигурности 
инвестирања, тако и приступања одређеним мерама и инструментима 
европских фондова и политика. Даље задуживање од ММФ-а није неоп-
ходно, као и повећана задуживања на дугорочној и средњорочној основи 
на међународном тржишту капитала. Смањење дефицита капиталног би-
ланса је могуће само ако република Србија не користи кредите за финан-
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сирање јавне потрошње и популистичких програма и мера Владе. Порт-
фолио инвестиције неће значајно утицати на капитални биланс у будућем 
периоду.

Финансирање дефицита платног биланса из девизних резерви је непо-
жељно и ризично из два разлога; прво, представља одгађање прилагођа-
вања платног биланса реалним условима, и друго, девизне резерве су у 
претходном периоду умањене и морају бити у функцији трансакција плат-
ног биланса. Политика девизног курса се мора водити ка постепеном при-
ближавању динара реалној вредности, без наглих поремећаја. 

SUMMARY
BALANCE OF PAYMENTS OF SERBIA - CONDITION 

AND PERSPECTIVES

Serbia, like all transition countries, is facing a problem of chronic export-
import deficit and the consequentimbalancesof payments.The global financial 
crisis has ushered in a recession Serbia zone and led to atypical changes in the 
balance of payments in the form of reduced trade and current account deficits. 
The global economic crisis has had very strong repercussions on the foreign 
exchange market of Serbia. Reduction in foreign exchange earnings from goods 
and services, FDI and long-term loans, as well as panic withdrawal of foreign 
exchange savings from the banking sector 2008th year, resulted in the increase 
of the exchange rate. Such exchange rate movements are reflected in the balance 
of payments and a sharp drop in imports of goods and services, increased 
use of trade credit and reducing outflow of income transactions and portfolio 
investments. In terms of external indebtedness, Serbia in the post-crisis period, 
the financing of the current account deficit must   provide from real sources, 
primarily by attracting foreign direct investments and balanced borrowing on 
the international capital markets with the same level of imports.

Keywords: Balance of Payments, Imbalance, Deficit, Foreign Direct 
Investments, Deficit Financing, The Economic Crisis, The Balance of Payments 
Policy, Post-crisis Period....
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RESUME

Serbia’s economy is characterized by the features of small developing 
countries, such as low competitiveness as a result of de-industrialization, the 
slow transition, the high level of public spending, the liberalization of the foreign 
trade regime, a large current account deficit and the galloping growth of the 
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public debt, Serbia ranks among the highly indebted countries.Before the onset 
of the global financial crisis, Serbia has recorded a constant negative value on the 
balance of foreign trade. The global financial crisis has led to the entry of Serbian 
economy in recession zone. In addition to the production activity of Serbia world 
economic crisis is reflected in the Serbian economy through deficit.It is known 
that chronic balance of payments deficit was a companion of Serbia in transition. 
Analyzing the dynamics of certain balance of payments position, changeswhich 
are atypicalcan be observed. Since the begining of crisis, there has been a drop 
of foreign exhange trading and the current deficit comparing to pre-crisis 
payment balance. The first wave of the global economic crisis reaches Serbia in 
October 2008th year.Global recession begins to work on adjusting the balance 
of payments, which causes a reduction of the balance of payments position.
Current deficit decrease is mostly influenced by the drop of trade balance deficit 
of 27%, which is caused by the faster reduction in exporting then in importing.  
The economic crisis has caused a contraction in global aggregate demand, as 
evidenced by the fall in exports, imports, production and employment.Except 
the fall in goods deficit balance in reducing the current account deficit was 
influenced by the growth in current transfers by 21.4% and reducing the balance 
of services by 65.3%. The rise in current transfers have affected the inflow of 
remittances in year 2008. Foreign net direct investments in the reporting 
period had a very pronounced dynamics fall of 50.8%.The negative dynamics 
of foreign direct investment is constant during the crisis, except in 2009th, when 
the income of 400 million euros from the sale of NIS has been achieved. The 
balance of portfolio investment recorded a deficit as a result of the withdrawal 
of foreign investors from Serbia. In the future, if it wants to avoid an external 
debt crisis, Serbia has to attractproduction-oriented FDI and get closer to to the 
transition countries from which is already lagging behind ten years.Increasing 
FDI should lead to the re-industrialization of the country and increase export 
competitiveness. All previously shows changing the model of economic growth 
of Serbia consumer model, which has enabled large privatization revenues 
and foreign loans, to investment in export-oriented model. All of this is not 
possible without creating a business environment, propped up with necessary 
infrastructure, in which Serbia is the tail in comparison with other transition 
countries.If Serbia in the post-crisis period could be closer to the other transition 
countries in attracting FDI, the repercussions of the current account deficit 
reduction would be very positive. In order to achieve the balance of payments 
deficit, Serbia has to orient economic policies towards exports, which include 
some depreciation of the dinar and the policy measures that will be aimed at 
stimulating exports.Also, the integration process towards the European Union 
will have a positive impact on the financing of the current account deficit, both 
for ease of attracting FDI due to the increased attractiveness and investment 
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security, and access certain measures and nstruments of European funds and 
policies.Further borrowing from the IMF is not necessary, as well as increased 
borrowing on a long term and medium term in the international capital market. 
Reducing the deficit capital account balance is only possible if the Republic of 
Serbia does not use loans to finance public spending and populist measures and 
programs of the Government. Portfolio investments will not have a significant 
impact on capital income in the future.

Овај рад је примљен 30.10.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 13.11.2013. године.
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Кључне речи: квалитетно финансијско извештавање, 
привредни опоравак, остварени економски учинци, развојне 
могућности, информациони геп...

УВОД

За оцену имовинског, финансијског и приносног положаја извештај-
ног ентитета (за потребе различитих интересената, интерних и екстерних, 
који доносе важне економске и финансијске односе, од пресудног значаја 
су информације садржане у финансијским извештајима. Да би финан-
сијски извештаји могли послужити за процену будућих кретања и трен-
дова, condition sine quа non је да информације које они садрже буду по-
уздане, релевантне, упоредиве и разумљиве. Другим речима, финансијски 
извештаји имају основну функцију да поштено, објективно и истинито, 
прикажу имовински, финансијски и рентабилитетни статус извештајног 
ентитета.

Међутим, бројни су и видљиви докази који индицирају да је, на нашим 
просторима, квалитет финансијско рачуноводственог извештавања пре-
дузећа и других извештајних ентитета (односно њихова разумљивост, ре-
левантност, поузданост и упоредивост, укључив и конзистентност) на врло 
ниском нивоу.

Ако се пође од чињенице да су рачуноводство и ревизија производ еко-
номског и укупног друштвеног система, али и детерминанта развоја сис-
тема, онда је јасно да кривца за поменуто стање треба тражити на више 
страна, јер и на страни професије, као и у њеном окружењу имамо већи 
број учесника, међу којима и оних који имају улогу креирања на обе стра-
не, односно утичу и на обликовање јавног интереса и на квалитет рачуно-
водствено информационог одговора на изазове из окружења. 

У савременим условима пословања, у сваком друштвено-економском 
систему, без обзира на владајуће својинске облике, присутна је потреба за 
независном ревизијом рачуноводствених исказа.

Финансијска ревизија представља, према Schlosser-у, системско испи-
тивање финансијских извештаја, књижења и пословних тренсакција, с 
циљем да се утврди подударност са општеприхваћеним рачуноводстве-
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ним принципима4, како би власници капитала (и остали интересенти) ин-
формисали о утврђеном стању, те на тај начин стекли могућност за доно-
шење рационалних пословних одлука.

Елементарна улога финансијске ревизије (да утврди да ли је и колико 
рачуноводствено информисање истинито и поштено), сасвим јасно говори 
о разлогу због кога земље примитивне и неразвијене привреде, као и то-
талитарне и семитоталитарне државе, објективно немају потребе за реви-
зијом рачуноводствених исказа. Наиме, у поменутим земљама, не постоји 
ничији интерес да се посредством рачуноводственог информисања утврди 
реално стање и резултат пословања појединачних сиротињских преду-
зећа. Као истина се намеће само и искључиво оно што, путем „слободних“ 
медија, партијско државни врх пласира народу. У таквим околностима се, 
по природи ствари, ни од рачуноводства не може очекивати да се путем 
њега сагледа истинито и поштено стање и резултат пословања, посебно 
повлаштених предузећа и банака.

С обзиром на чињеницу, да је још увек много већи број истински заин-
тересованих (из наведених разлога) за рачуноводственим информисањем 
типа „лакировке“, сасвим је логично што код нас (изузев декларативно) не 
постоји финансијска ревизија, са основном улогом да преиспитује (путем 
врхунских и независних стручњака) у којој мери је рачуноводствено инфо-
рмисање стејкхолдера истинито и фер.

Корак са савременим условима привређивања ћемо објективно моћи 
ухватити само онда када покажемо реалну вољу и жељу да раскинемо са 
праксом незаинтересованости за истинитим и посебним рачуноводстве-
ним информисањем свих заинтересованих корисника.

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ У СЛУЖБИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У средишту онога што зовемо јавним интересом налазе се стабилан 
раст и развој привреде и друштва у целини. Неопходна је транспарентност 
економских активности (најпре у земљи, а потом, са растућом глобализа-
цијом, и на међународном плану) да би се наведено остварило.

Посебно важно место у креирању транспарентног привредног и 
друштвеног система имају (начелно) финансијско-рачноводствене инфор-

4 Schlosser E. R.: The field of Auditing, Handbook for Auditing, New York, Mc Grow-Hill Book 
Company, 1971, стр. 1-4.
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мације, које представљају основу за економско расуђивање и доношење 
економских одлука.

Међутим, последњих година посебно су актуелизовани приговори 
упућени на адресу рачуноводствене професије да, у мери и на начин као 
што се од ње очекује, не служи јавном интересу.5 Да бисмо сагледали барем 
неке од проблема који отежавају квалитетније функционисање двостраног 
процеса на релацији „професионална одговорност – јавни интерес“, поме-
нућемо кључне актере у том процесу, и то: менаџмент предузећа, затим, 
државу и, на крају, професионалне асоцијације рачуновођа и ревизора.

Врховном менаџменту предузећа, по логици ствари, припадају следеће 
надлежности и одговорности, и то:

• полагање рачуна о стању, успеху и променама (токовима) у финан-
сијском положају предузећа, па самим тим и вођење пословних 
књига, чијим се закључивањем и долази до финансијско-рачуно-
водствених извештаја,

• доношење појединачних пословно-финансијских одлука,6

• планирање и контрола остварења предузећа у домену стања (имо-
винско-финансијски положај), успеха (добитности) и променама 
(токова) финансијског положаја предузећа (уобичајено токова го-
товине и готовинских еквивалената) или другачије речено, систе-
матско управљачка контрола пословно-финансијских процеса у 
предузећу.

Топ манаџмент, тј. управа предузећа (како се код нас званично зове), 
има дакле, двојаку улогу, и то:

• у првом реду, он је креатор екстерних финансијско-рачуноводстве-
них информација (при чему користи само екпертске улсуге рачуно-
вођа и ревизора),

5 Наиме, неадекватно досадашње законодавство у Србији је резултирало бројним 
рачуноводственим нерегуларностима, посебно у виду: погрешног процењивања 
некретнина, свих облика залиха, курсних разлика у девизиним трансакцијама, 
стварних потраживања и формираних укупних обавеза према пословним партнерима, 
запосленима, као и у плаћању јавних обавеза. Све наведено резултирало је бројним 
финансијским аферама („Агробанка“, „Развојна банка Војводине“, „Галеника“, 
„Азотара“ Панчево, „Југоремедија“, „Србијалек“, „Колубара“), које су се испољавале у 
великим пореским утајама, рачуноводственим преварама, прикраћивању поверилаца, 
дугогодишњим неисплаћивањем зарада запосленима, и сл. 

6 Horngren, C.: Accounting for Management Control - An Introductions, Prentice Hall Inc., 
Englewood Chiffs, New Jersey, 1965, стр. 123.
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• у вези са својом другом надлежношћу и одговорношћу, врховни ме-
наџмент се јавља у функцији корисника финансијско-рачуновод-
ствених информација о предузећу које води, о другим предузећима 
и на томе заснованим информацијама друштвеног рачуноводства, 
тј. статистике националног дохотка, као дела тог рачуноводства.

Међутим, ни једну од тих улога управе наших предузећа не реализују 
на задовољавајући начин. Три су главна разлога за константовано, и то:7 
недопустиво ниска рачуноводствена образованост чланова врховног ме-
наџмента, затим, неадекватан степен пословне етике (па самим тим и фи-
нансијско-информационе етике) у круговима управе и на крају, одсуство 
санкција за случај емитовања недовољно релевантних, поузданих и упоре-
дивих финансијско-рачуноводствених информација.

Начин за превазилажење наведених проблема налази се свакако у ин-
тензивирању рачуноводственог образовања менаџера и инсистирању пу-
тем давања подршке њиховом удружењу, на захтеву да сачине сопствени 
кодекс пословне етиике, те да стално раде на његовој афирмацији. Ме-
наџменту предузећа припашће, по самој логици ствари, када се то чини 
путем рачуноводственог информисања (као најважнијег и назначајнијег 
могућег облика информисања о предузећу), највећи степен одговорности 
за истинито и поштено информисање о предузећу.8

7 Видаковић, В. С.: Финансијска ревизија у функцији побољшања информативних 
могућности финансијских извештаја, Зборник радова, Међународно стручно 
савјетовање, Лукавац, 2002, стр. 67.

8 Пође ли се од законске регулативе (која је у надлежности државе, као и укупне бриге 
о функционисању односа „професионална одговорност – јавни интерес“, од државе 
Србије се очекује ургентна реформа рачуноводствене и ревизорске регулативе 
усмерене на:

 постављање нових ефикаснијих одбрамбених механизама заштите јавних интереса 
и власника капитала свих облика власништва (с основним циљем спречавања 
даље ескалације финансијских превара, проневера и организованог финансијског 
криминала и корупције);

 доношење закона о буџетском рачуноводству за јавни сектор (у коме се троши више 
од 50% БНП, а нема поуздане законодавне регулативе и јавне заштите, због чега се 
прекомерно дешавају неконтролисани буџетски дефицити, отежано идентификовање 
незаконитог трошења буџетских средстава, неизвршавање створених обавеза јавног 
сектора према привреди, појава финансијске неликвидности у земљи, и сл.;

 обезбеђивање ажурних и тачних превода међународних рачуноводствених стандарда 
за привреду и посебних за јавни сектор (неприхватљива је досадашња пракса да 
надлежни државни орган превођења међународних рачуноводствених стандарда 
поверава приватном посреднику без јавног тендера);

 специфичне проблеме везане за досадашње рачуноводствено законодавство има и 
БиХ. Наиме, рачуноводствена пракса у БиХ је регулисана: кровним законом на нивоу 
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ИЗВЕШТАЈНИ ЈАЗ ИЗМЕЂУ ОЧЕКИВАЊА ОД ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И ОНОГА ШТО ОНИ РЕАЛНО ЈЕСУ

Све израженијом економском глобализацијом и, у светским размера-
ма, убрзаним технолошким развојем, као и све оштријом конкуренцијом 
неопходно је затварати извештајни геп, односно јаз између очекивања од 
финансијско-рачуноводственог извештавања и онога што оно објективно 
пружа бројним корисницима.

Извештавање о стању, успеху и токовима средстава (у циљу обезбеђења 
информационе основе за економска расуђивања и доношење економских 
одлука од стране бројних корисника), бави се финансијско рачуноводство 
предузећа, банака и других рачуноводствених ентитета, заједно са реви-
зијом финансијских извештаја.9

Финансијско рачуноводство се може дефинисати као систем иденти-
фиковања, прикупљања, процесирања верификовања и комуницирања 
вредносних података о економским збивањима и стањима у циљу обез-
беђења информационе подлоге за економска просуђивања и одлуке, или 
другачије речено, за потребе полагања рачуна, доношење појединачних 
одлука и планирања и контроле економских процеса. Реч је о информа-
ционој подршци вођења економских активности на три битна нивоа, и 
то: предузећу, банци и другој добитној и недобитној организацији, на тр-
жишту од стране учесника и на нивоу владе и њених органа, агенција, и сл.

С друге стране, под јавни интерес подвешћемо све оне активности 
(институционално-инфраструктурне, економске и информационе), које 
доприносе изградњи снажног националног и интернационалног финан-
сијског система, односно економског система у најширем смислу речи па, 
могло би се рећи, и друштвеног система.

државе БиХ, затим ентитетским законодавством ФБиХ и Републике Српске и, на 
крају, законодавством Брчко Дистрикта БиХ. На наведени начин отворен је широк 
простор за бројне рачуноводствене манипулације и преваре.

 Исто тако, власти Брчко Дистрикта БиХ упорно опструирају доношење Закона о 
рачуноводству и ревизији. С обзиром на то да је привредним субјектима у Брчко 
Дистрикту БиХ допуштено произвољно опредељивање за прописане схеме биланса 
успеха (ФБиХ или Република Српска), сасвим је логично да је потпуно отворен терен 
за бављење рачуноводственим манипулацијама и преварама.

9 Porter, G., Norton, C.: Financial Accounting, The Ipact on Decision Makers, The Dryden 
Press, Fourt Edition, 1995, стр. 246.
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Извор гепа информационих очекивања (несклад између оног што фи-
нансијски извештаји нуде и јавног интереса у вези с тим), налази се у глав-
ном циљу финансијског извештавања. Наиме, главни смисао финансијског 
(екстерног рачуноводственог) извештавања налази се у обезбеђењу инфор-
мација за еконоска расуђивања и економске одлуке, као што су: одлуке о 
куповини, задржавању или продаји власничких улога, оцена испуњења 
управљачких надлежности и одговорности, у располагању повереним 
средствима, оцена способности предузећа за запослене и обезбеђења дру-
гих бенефиција за њих, оцена сигурности позајмљених извора предузећу 
и одлуке о позајмљивању, утврђивање пореске политике, припрема и ко-
ришћење статистике националног дохотка, регулисање активности пре-
дузећа.10

Евидентно је, дакле, да је акценат на информационом опслуживању ак-
тивности доношења економских одлука, усмерених ка будућности, очеки-
ваним и планираним ефектима. Реална процена износа, временског рас-
пореда и ризика будућег сопственог нето новчаног тока, па, самим тим, и 
нето новчаног тока за предузеће из кога се они намирују, потребна је до-
носиоцима наведених економских одлука. Управо то представља најмањи 
заједнички именилац свим корисницима.

Ипак, поред наведених општих, присутна је константно и потреба за 
посебним информацијама, које произилазе из чињенице да се поменути 
интереси не тичу подједнако акционара, држалаца обвезница предузећа, 
кредитора, других поверилаца, фискуса, запослених и сл.

Као одговор информационим потребама носилаца активности економ-
ског одлучивања, финансијско рачуноводство и ревизија финансијских 
извештаја нуде, и то: извештај о достигнутом стању средстава и њихових 
извора финансирања (Биланс стања); извештај о економским остварењи-
ма, тј. о оствареној добити (Биланс успеха) и извештај о кретањима (про-
менама) у финансијској ситуацији предузећа (cach flow или fand flow из-
вештај), праћених анексом.

Другим речима, финансијско рачуноводство и ревизија финансијских 
извештаја нуде јединствен сет извештавања о извештајном субјекту, ус-
мерених истовремено ка свим корисницима рачуноводствених информа-
ција, чија су припрема и тумачење наглашено експертски послови. Све то 

10 Видаковић, В. С.: Финансијска ревизија у функцији побољшања информативних 
могућности финансијских извештаја, Зборник радова, Међународно стручно 
савјетовање, Лукавац, 2002, стр. 69.
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су, у својој основи, извештаји о економској прошлости и из ње проистеклој 
позицији предузећа, банке и сл.

Упоредимо ли наведене карактеристике финансијско-рачуноводстве-
них извештаја са претходно поменутим информационим потребама, еви-
дентно је да се рачуноводству и ревизији, с позиције јавног интереса, могу 
упутити следећи приговори, и то:11 затвореност, недоступност, несхватљи-
вост (тј. езотеричност) финансијско-рачуноводствених информација за 
ширу јавност; садржајна и формална једноличност финансијско-рачуно-
водствених информација за све кориснике (изоморфичност); неадекват-
но решење сукоба показно-предсказна вредност финансијско-рачуновод-
ствених извештаја и њихова неблаговременост.

На два начина се може обезбедити транспарентност финансијско-ра-
чуноводственог извештавања, а уједно и транспарентност економског ам-
бијента, и то: продуковањем информација које задовољавају квалитетне 
критеријуме, с једне стране, као и подржавањем утврђене професионалне 
етике рачуновођа и ревизора (праћено санкцијама у случају одступања од 
њених правила). С друге стране, финансијско-рачуноводствене информа-
ције треба да поседују следеће главне карактеристике, и то: разумљивост, 
релевантност, поузданост и упоредивост, укључивши и конзистентност.12

Корисност, тј. употребљивост од стране корисника (у смислу економ-
ских расуђивања и одлука), присутна је у основи свих побројаних квалита-
тивних особина, а очигледан је услов за разумљивост информација.

Да би пажња корисника финансијско-рачуноводствених информација 
на адекватан начин била привучена и међу њима створена повољна клима 
за финансијско-рачуноводствени информациони продор, а професионал-
на мисија у односу на јавни интерес потпуније остваривана, рачуновође и 
ревизори моају константно настојати да емитовани финансијско-рачуно-
водствени извештаји буду читаоцима разумљиви, односно њихове поруке 
доступне.

Међутим, на страни корисника поменутих информација налази се, 
ипак, већи део препрека везаних за разумевање, јер уколико корисници не 

11 Видаковић В. С.: Анализа пословања предузећа у тржишној привреди, Пословна школа 
„Мегатренд“, Београд, 2001, стр. 38.

12 Видаковић, В. С.: Ревизија - основа компетентности, кредибилитета, поверења, 
Нови Сад, 2009, стр. 401.
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поседују макар основно рачуноводствено знање, нити вољу да се информа-
ције разумеју, онда их они, по логици ствари, неће разумети.

Ипак, коришћење финансијско-рачуноводствених информација може 
да се научи и финансијско извештавање има задатак да обезбеди инфор-
мације које могу да користе непрофесионалци, исто као и професионалци, 
уз услов да су вољни да уче и да их правилно користе.

Жеља корисника поменутих информација да уче и да их разумеју и ко-
ристе (а на добробит професије и њене мисије у вези с јавним интересом), 
разумљивошћу рачуноводствених извештаја и другим манифестацијама 
рачуноводствене активности, може се, по логици ствари, увећати.

Једна од очигледности за коришћење финансијско-рачуноводствених 
информација јесте и релевантност, о којој треба расуђивати са становишта 
појединачних одлука. У контексту cost-benefit анализе вредности инфор-
мација, финансијско-рачуноводствени извештаји, по својој природи, не 
могу и не треба да задовољавају све специфичне информационе жеље, по-
себно ако су оне повремене. Општеприхваћено је гледиште, наиме, и у све-
ту развијеног рачуноводства да се ради о општенаменским финансијским 
извештајима, али без ускраћивања битних информација за истинито и 
поштено представљање финансијског положаја, зарађивачких остварења, 
као и промена (кретања) у финансијском положају извештајног ентитета.

Информационе потребе које захтевају експертско читање финан-
сијских извештаја (као и остале евентуалне информационе потребе) задо-
вољавају се путем: менаџерског рачуноводства, екстерних финансијских, 
тржишних и других аналитичара и консултаната, укључивши и додатне 
ревизорске услуге, и сл.

На чињеници оријентације финансијско-рачуноводстваних информа-
ција на прошлост (и то на релативно дуге извештајне периоде, нпр. година 
дана), заснован је приговор о евентуалном помањкању релевантности ис-
тих услед неодговарајућег решења сукоба на релацији индикативно-пре-
дикативно, односно показно-предсказно.

С обзиром на чињеницу да финансијско-рачуноводствене информа-
ције представљају користан инпут у процесу предвиђања (што помаже ко-
риснику у коректном предвиђању будућих исхода прошлих и садашњих 
догађаја), оне по логици ствари имају предсказну вредност.
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Међутим, несумњива је и њихова вредност повратног ефекта (feedback), 
у смислу потврђивања или сугерисања корекције претходних очекивања, 
наравно уколико су производ истините и поштене финансијско-рачуно-
водствене приче о оствареном стању и успеху предузећа.13 Полазећи од 
чињенице да нема веће опасности по јавни интерес од објављивања реле-
вантних, а непоузданих информација, јасно је да је потребна велика про-
фесионална одговорност у вези са поузданошћу финансијско-рачуновод-
ствених информација, која у себи укључује поверљивост, исказну вредност 
и неутралност.

Важну квалитативну карактеристику представља и упоредивост фи-
нансијско-рачуноводствених информација, јер се путем ње обезбеђује да 
рачуноводствена професија на адекватнији начин служи јавном интере-
су. Од корисника, економска расуђивања и одлуке, захтевају савладавање 
трендова везаних за финансијски положај, успех и токове средстава пре-
дузећа, као и еквивалентних позиција појединих предузећа, у том погледу 
поређењем у простору. 

Упоредивост намеће потребе за стандардизовањем садржине и форме 
финансијског извештавања. То се чини, полазећи од општеприхваћених 
рачуноводствених начела, законски и путем рачуноводствених стандарда 
и стандарда ревизије, утврђених од стране професије.

Критично питање стандардизације представља димензионирање сло-
бодног простора за рачуноводствену политику предузећа, односно екс-
пертски консензус рачуновођа и ревизора, око избора правила, метода и 
процедура примерених економској реалности извештајног субјекта или, 
другачије речено, мера стандардизације.

С обзиром на чињеницу, да би уједначавање детаљних решења више 
утицало на нарушавање упоредивости, већ што би је обезбеђивало, нацио-
нални рачуноводствени стандарди (а поготову МРС, истина на принци-
пијелном плану) су врло захтевни, али за неопходне изборе врло отворени 
документи.

Обавезном применом одабраних рачуноводствених извештајних пра-
вила, метода и процедура, из периода у период, односно захтевом конзис-
тентности, а у циљу упоредивости финансијско-рачуноводствених ин-

13 Видаковић, В. С.: Финансијска ревизија у функцији побољшања информативних 
могућности финансијских извештаја, Зборник радова, Међународно стручно 
савјетовање, Лукавац, 2002, стр.71.
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формација у времену, ограничено је, у том оквиру, право избора. Исказна 
вредност финансијско-рачуноводствених информација надређена је свему 
томе, па су образложене промене и показани ефекти дозвољено средство. 
Јер исказна вредност финансијско-рачуноводствених извештаја ће бити 
нарушена, а њихова упоредивост и конзистентност бити само формал-
ни, уколико су инпути у рачуноводствено-извештајни процес погрешно 
одабрани и некомплетни. Уосталом, са својим стандардима, политикама и 
процедурама рачуноводство није статичан, већ динамичан инструмент.14

За успех активности на обезбеђивању квалитета финансијско-рачуно-
водствених информација, рачуновођама и ревизорима је, поред знања и 
имена, неопходан етички аспект питања професионалне одговорности и 
јавног интереса. У земљама развијених тржишних привреда и рачуновод-
ства, путем законске регулативе, рачуноводствених стандрада, рачуно-
вођама и ревизорима знања и вештина, регулативне комисије за хартије од 
вредности, контроле квалитета и других провера од стране професионал-
не асоцијације и кодекса професиналног понашања утврђеног од стране 
асоцијације.

Пажљивији поглед на било који кодекс указује да су у њега уграђени 
етички принципи и правила професионалног понашања. За подршку при-
мена кодекса, када су у питању национални кодекси, предвиђена је, у одго-
варајућим асоцијацијама, унутрашња инфраструктура (комитети, одбори, 
дисциплински органи, и сл.).

ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПУТЕМ РЕВИЗИЈЕ

Појава ревизије код нас је била детерминисана мноштвом околности. 
Све до појаве велике економске кризе, ревизији се код нас није придавао 
скоро никакав значај, односно ревизија је била углавном непозната делат-
ност. Међутим, пустош која је настала као последица деловања помену-
те кризе у свету, а у оквиру тога и код нас, подстакла је иницијативу код 
многих умних људи из области надзора, затим код сувласника капитала 
окупљених у трговинско-индустријским коморама, као и код најистак-
нутијих привредних стручњака да се и на нашим просторима уреди (по 
угледу на земље са којима смо имали добре односе и чија су предузећа, 

14 Ибидем, стр. 72.
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као власници акција, имала управљачку функцију у многим нашим пре-
дузећима) независна рачуноводствена ревизија.

На зачетке ревизије указује доношење уредбе о привредним саветни-
цима (1939. године), која је делимично обухватила и питања ревизије. На-
име, привредни саветник је био овлаштен да на захтев судских или уп-
равних или овлаштених приватних лица врши ревизију пословних књига 
привредних предузећа и установа, њиховог целокупног пословања или 
поједних њихових послова.15

Први зачеци праксе ревизије рачуноводствених исказа, на нашим про-
сторима пре 1941. године, били су, дакле, због сличних околности, ближи 
концепту ревизије типичном за земље континенталне Европе. У околнос-
тима радикалне промене, што се тиче политичке власти, након завршетка 
Другог светског рата, није се могао очекивати наставак тек започетог раз-
воја рачуноводствене ревизије.

Међутим, није нам мањкало прописа о увођењу ревизије у нашу при-
вредну праксу, у чему су предњачили Савезни завод за ревизију као и Ре-
публички заводи за ревизију. Тако, на пример, већ 1948. године донесен је 
Закон о ревизији привредних предузећа и установа, који је, нажалост, био 
верна копија тадашње руске организације ревизије.

Рачунајући да ће радници имати главну улогу у надзору над посло-
вањем предузећа, односно полазећи од темељног става да ревизија није 
примерена једном самоуправном друштву, увођење самоуправљања, ујед-
но је означило крај свих напора за рехабилитацију ревизије на нашим про-
сторима.

Односну дигресију било је неопходно учинити, како би се указа-
ло на код нас очигледно одсуство привредног амбијента, типичног за у 
то доба,развијене земље западне хемисфере, који је финансијској реви-
зији дао, као што смо видели, врло специфичну улогу. Наиме, ревизија се 
појавила у тада развијеним земљама Запада под специфичним захтевима 
привредне праксе. Међутим, ми смо данас присиљени доносити законске 
прописе о увођењу ревизије рачуноводствених исказа, а немамо ни еле-
ментарног тржишног амбијента каквом би ревизија била примерена, што 
изазива читав низ недоумица, тражи „труле“ компромисе и генерално, 
одуговлачи и пролонгира њену примену за нека друга времена.

15 Thompson, J. C.: Strategic management, Awareness and Chance, Chapmen and Hall, Lon-
don, 1990, стр. 159.
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Како је и да ли је уопште могућ, данас у XXI веку, такав негативистички 
став и однос према једној од највећих тековина тржишне економије, каква 
је ревизија. Нажалост, код нас је и то сасвим могуће, јер опстанак менаџ-
мента наших предузећа зависи, скоро и искључиво, од његове политичке 
привржености, при чемну је ефикасност пословања од „н-тог“ значаја, без 
обзира на све декларације о тржишној економији.

Тек, дакле, након напуштања постојеће пословне филозофије, као и 
констатованог односа према ревизији, која у многоме, данас отежава про-
цес „отрежњења“ и прихватања нове пословне реалности, створиће се „ат-
рактиван “ инвестициони амбијент за потенцијалне иностране улагаче.

Ипак, у актуелном тренутку финансијска ревизија има вишеструку 
улогу у побољшању информативних могућности финансијских извештаја 
која се огледа углавном у следећем, и то:16 у прихватању концепта новог 
предузећа (елементарног предуслова за стварање атрактивног привредног 
амбијента), затим у отклањању постојећег конфликта циљева између би-
лансне теорије и политике биланса, потом, улога инспирисана захтевом 
заштите поверилаца, након тога, улога у стратегијском управљању преду-
зећем и сл.

У актуелном тренутку, наши простори нису привлачни за иностране 
инвеститоре, а управо инострана улагања би требало да буду важан еле-
мент у стратегији економске рестаурације. Искуства у земљама са еконо-
мијом у транзицији индицирају да инострано инвестирање (поред порас-
та броја запослених и прилива недостајућег капитала) ствара услове за 
увођење технологија и развој менаџерских способности.

Међутим, на нашим просторима, скоро да нико није у стању привући 
иностране инвестирторе, јер је, између осталога, постојећи правни регу-
лативни систем креирао недоследно, некомпетентно, нетранспарентно и 
непредвидиво пословно окружење, у којем предњачи још увек, хтели ми то 
признати или не, концепт самоуправног предузећа.

Евидентно је, дакле, да је,у првом реду неопходно редефинисати кон-
цепт предузећа, а потом, једном таквом новом савременом концепту тр-
жишног предузећа, наметнути квалитативну промену функције ревизије, 

16 Видаковић, В. С.: Финансијска ревизија у функцији побољшања информативних 
могућности финансијских извештаја, Зборник радова, Међународно стручно 
савјетовање, Лукавац, 2002, стр.389.
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која ће бити довољна гаранција за заштиту интереса свих заинтересованих 
стејкхолдера.

Концепцијски, предузеће се мора поставити као добитно оријентиса-
на течевинска организација, потпуни тржишни субјект, али и тржишни 
објект, тј. специфична роба која има вредност и цену и мора бити отворен 
систем што, поред осталог, нужно подразумева отвореност предузећа за 
промене организационе структуре и статуса, што је сасвим извесно битна 
претпоставка успеха, често значајан основ раста, а неретко и услов опстан-
ка.

Посебно место у понуђеном концепту предузећа, односи се на катего-
рију добити која представља крвоток економског система. Само је једна 
друштвена одговорност пословања, према Фридману17, тј. да користи своје 
изворе и ангажовање и активности предузећа, да повећава своју добит 
дуго и то у оквиру правила игре, што значи да се ангажује у слободној кон-
куренцији без утаје и крађе.

Управо наведена чињеница нас наводи на закључак, да кључну и не-
заменљиву улогу, у том правцу, има институција ревизије. Наиме, у би-
лансима наших предузећа и банака исказује се нереално књиговодствено 
стање имовине. На таквој подлози, објективно се не може градити концепт 
тржишног, добитно оријентисаног предузећа.

Поменута ситуација нужно захтева преиспитивање стварне вредности 
активе и пасиве биланса стања предузећа, путем поновног процењивања 
укупне вредности каптала, а самим тим и вредности друштвеног, односно 
државног капитала, као и вредности капитала других власника у преду-
зећима са мешовитим облицима власништва.

Међутим, комплетна независна ревизија је condition sine quа non, да би 
се дошло до поштене и објективне процене капитала, односно, претходно 
треба да се верификују рачуноводствени искази који тек након тога могу 
чинити основу за процену укупног капитала предузећа.

На интерном пољу коришћења биланса, по мишљењу стручних ауто-
ритета из ове области, реализација пословно-политичких циљева путем 
биланса је без основа, јер циљеви диспозиције и контроле (којима, иначе, 
биланс на интерном плану служи), захтевају биланс који пружа макси-

17 Fredman, M.: The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits, The New York 
Times Magazine, 30. sept. 1970.
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мално могућа сазнања. Другим речима, билансна садржина, у конкретном 
случају, у потпуности одговара билансно теоријским принципима.

Међутим, потпуно слободан маневарски простор за реализацију по-
словно-политичких циљева предузећа, путем биланса, присутан је на 
екстерном подручју коришћења биланса. Наиме, у складу са жељама и 
намерама екстерних корисника рачуноводствених исказа формулишу се 
пословно-политички циљеви и подешавањем форме и садржине биланса, 
утиче на формирање мишљења код поменутих екстерних корисника.

Менаџемент предузећа, који проводи политику биланса, полази од гле-
дишта да су екстерни корисници једнострано и „себично“ оријентисани, 
првенствено, на заштиту својих личних пословних интереса.18

Сви побројани захтеви у колизији су са интересима предузећа, чији је 
врховни циљ, дугорочно максимирање зарађивачке способности, односно 
рентабилности. Да би поменути циљ предузећа могао бити остварен, ин-
терес менаџмента је да привуче што више туђег капитала, а то је опет у 
супротности са гледиштима поверилаца о сигурности и ликвидности.

Зато менаџмент предузећа, да не би стао без неопходно потребног 
туђег капитала, настоји да обликовањем сопствене слике финансирања, тј. 
вођењем политике биланса, задовољи захтеве поверилаца (или неког од 
осталих интересената биланса), у складу са њховим схватањима о примар-
ној сигурности.

Свестан да евентуално високи периодични резултат, остварен у 
конкретном обрачунском период, не мора да се понови и у следећем по-
словном раздобљу, менаџмент предузећа настоји одређеним билансно-по-
литичким мерама издвојити део резултата, изван домашаја радника, ула-
гача и фискуса.

Веродостојност рачуноводствених исказа и читав сет билансно-поли-
тичких мера везан за политику публицитета, тј. објављивања, која је увек 
мотивисана индивидуално егоистичким интересима управе предузећа, а 
испољава се обликовањем како резултата, тако исто и биланса стања.19

18 Видаковић, В. С.: Финансијска ревизија у функцији побољшања информативних 
могућности финансијских извештаја, Зборник радова, Међународно стручно 
савјетовање, Лукавац, 2002, стр.75.

19 Ибидем, стр. 75.
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Према томе, обликовање стања и резултата, у складу са билансно-по-
литичким циљевима управе предузећа, противречи билансно теоријским 
принципима, односно неспојивост теорије биланса и политике биланса 
предузећа произилази из њихових различитих задатака. Конфликт инте-
реса је реалност која удаљава теорију биланса од политике биланса, са чи-
тавим низом последица по екстерне кориснике билансних информација.

Полазећи од чињенице да је у првом реду у питању егоизам и пристрас-
ност од стране оних који припремају и презентирају рачуноводствене 
извештаје, мотивисан реализацијом различитих пословно-политичких 
циљева, као и да с друге стране, поменути екстерни корисници немају мо-
гућност, а врло често ни неопходно знање за проверу тачности презенти-
раних рачуноводствених исказа, намеће се по логици ствари потреба за 
финансијском ревизијом. Управо она треба да обезбеди сигурност и ве-
родостојност рачуноводствених исказа њиховим корисницима, те на тај 
начин истовремено и колидирајуће односе између теприје биланса и поли-
тике биланса сведе на разумну меру, односно потпуно их уклони.

Према динамичком схватању сигурности, рентабилност, односно за-
рађивачка способност дужника, представља највећу (примарну) сигур-
ност за кредитора, тј. повериоца. Или, другачије речено, кредитор најваж-
није обезбеђење својих потраживања сада налази у успеху, тј. оствареном 
резултату кредитираних предузећа.

Међутим, за заштиту од ризика губитка средстава, у данашњим усло-
вима, повериоци траже и додатну сигурност, и то у виду комплетне неза-
висне ревизије рачуноводствених извештаја. Наиме, биланси предузећа и 
банака нису реалан одраз књиговодственог сатања имовине, тако да је за 
адекватну заштиту потраживања неопходно примарну сигурност тражи-
ти (поред оствареног успеха кредитираног предузећа) и претходној вери-
фикацији рачуноводствених исказа.

Поменуту додатну сигурност траже данас, поред поменутих поверила-
ца и остали корисници рачуноводствених информација. Тако, на пример, 
у САД, само берзанске компаније (тј. оне које се налазе под надлежношћу 
Комисије за хартије од вредности и берзе) подлежу легалној обавези фи-
нансијске ревизије.

Ипак, с циљем обезбеђења кредибилитета код банака, осталих пове-
рилаца, као и заинтересоване шире јавности, све је већи број осталих аме-
ричких компанија (којима, дакле, ревизија финансијских извештаја није 
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легална обавеза) које захтевају да одоговарајуће ревизорске куће изврше 
ревизију њихових рачуноводствених извештаја.

На приоритете пословне политике предузећа који су по природи ства-
ри, основа за избор стратегије за наступ на циљном тржишту, утичу поје-
диначни циљеви и захтеви главних стејкхолдера који се могу сврстати у че-
тири групе. У првом реду, то су акционари (који финансирају пословање), 
затим менаџери (који управљају пословањем), потом запослени (који оба-
вљају радне задатке) и напокон, привреда (чију структуру чини окружење, 
купци, добављачи и сл.).

Предмет интересовања прве групе стејкхолдера, тј. акционара, пред-
ставља тржишна стопа приноса на њихове инвестиције, затим тржишна 
вредност њихове инвестиције, као и стабилност дивиденди.

Менаџери у први план стављају раст продаје, раст активе и стабилност 
добити. Запослени акцентирају процентуално повећање плата, стабилност 
запослености, настојање да пораст плате прати пораст добити предузећа.

Приоритет последње групе стејкхолдера, тј. привреде, јесте зарађивач-
ка способност, односно рентабилност у поређењу са ангажованим капи-
талом. С друге стране, за државу је битно плаћање пореза, запосленост и 
допринос трговинском и платном билансу. Добављачи инсистирају на кон-
тинуалним поруџбинама, које ће бити на време наплаћене, затим купцима 
су најбитнији пожељни производи (или услуге), а за финансијере примар-
ни су плаћање камате и отплата дуга, и сл.

При доношењу кључних пословних одлука о циљевима и стратегијама 
предузећа неопходно је, дакле, од стране топ менаџмента предузећа, пре-
дузети следеће мере, и то: идентификовати критичне стејкхолдере за од-
носну одлуку, затим идентификовати битне захтеве сваког стејкхолдера и 
напокон, задовољити поменуте захтеве. Због међуповезаности предузећа 
са окружењем (које предузеће није у стању да контролише, а у већини слу-
чајева ни да предвиди шта ће се реално одиграти у привреди у догледном 
периоду), поменути контакт са стејкхолдерима је сложен и компликован. 

Наиме, исправне одлуке топ менаџмента, као и истински надзор над 
њиховом реализацијом може се обезбедити искључиво на основу правих 
информација у право време, а подизању квалитета рачуноводствених ин-
формација доприноси, несумњиво врхунска стручна потпуно независна 
финансијска ревизија.
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Улога ревизије јесте да оцени да ли организација прикупљања подата-
ка, затим систематизованог регистровања, односно обраде података, као 
и саопштавања (како самих систематизованих података у оквиру рачуно-
водствених исказа, тако и осталих рачуноводствених информација) задо-
вољава. Другим речима, у којој мери је целисходна са гледишта поуздано-
сти, правовремености и рационалности.

ЗАКЉУЧАК

Без информација из финансијских извештаја (о финансијској ситу-
ацији, успешности, као и токовима новца), данас је незамисливо постојање 
и функционисање предузећа као извештајног субјекта, финансијских тр-
жишта и целокупне економије конкретне земље. Од тога да ли су финан-
сијски извештаји исправни и да ли верно одражавају економску реалност, 
зависе суштинске користи и висок информациони капацитет при доноше-
њу пословних и финансијских одлука.

Међутим, не само због комплексности економске стварности (о којој се 
извештава), већ и због низа околности (које индицирају да су састављање 
и приказивање финанисјских извештаја резултат не само специфичних 
процеса, већ и постојање различитих рачуноводствених приступа при 
признавању и мерењу економске реалности), данас је константно прису-
тан низ изазова и детерминанти које у знатној мери доприносе умањењу 
корисности финансијских извештаја.

Међу важније препреке квалитетном финансијском извештавању у 
Србији убарајају се: неактуелна и недиференцирана, сагласно потребама 
корисника, нормативна основа; недостатак јавног надзора квалитета реви-
зије и рачуноводствене професије у целини; нормативно неуређен статус 
рачуновођа, и сл.

Рачуноводствена професија се данас претворила у „рачуноводствено-
административну дућанџијску културу“ са којом није могуће пронаћи 
решење за актуелне проблеме. Шта, дакле, учинити са рачуноводством да 
би оно послужило реализацији пословних циљева. У првом реду, напус-
тити смер неолибералне економске идеологије, чиме ће се рачуноводстве-
на професија ослободити потчињености светској олигархији и крупном 
капиталу; затим напустити стандардизацију која је постала нова дикта-
тура нашег доба и окренути се националној рачуноводственој регулати-
ви; потом захтевати од државе да створи пословно окружење у коме би 
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се рачуноводственој професији дефинитивно вратио изгубљени кредиби-
литет; након тога инсистирати на увођењу и доследној примени система 
одговорности менаџмента, управе и надзорног одбора за поуздане, тачне, 
ажурне и истините финансијске извештаје; и напокон, од професионалних 
асоцијација рачуновођа и ревизора се очекују активности везане за затва-
рање стручног гепа између нових рачуноводствено-извештајних изазова и 
постојећег стања рачуноводствених знања и вештине у нас.

SUMMARY
THE HIGH-QUALITY FINANCIAL REPORTING – AN 

IMPORTANT PREREQUISITE OF SAFETY AND TRUST 
IN THE MODERN SOCIETY

The appropriate financial reports, that are supposed to present the actual 
economic reality, are prepared according to the relevant accounting rules, 
significantly contributing to the safety and credibility in the modern society. 
Accounting is the only formalized instrument for measuring the diverse 
and complex economic reality, as it represents a valid information base for 
management of the business systems and economy in general. The transparency 
of the economic reality, creation of information equality and decrease of the 
uncertainty and risk for all the economic actors are based on the financial 
reports (the economic growth measurement base).  

Key words: qualitative financial reporting, economic recovery, realized 
economic effects, development options, information gap....
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RESUME

Without information from the financial statements (the financial situation, 
performance, and cash flows), today is unthinkable existence and functioning 
of the company as of the reporting entity, financial markets and the overall 
economy of the specific country. Whether the financial statements are correct 
and whether faithfully reflect economic reality, depend on essential benefits and 
high information capacity while making business and financial decisions.

There are numerous and visible evidence indicating that, in our region, 
the quality of financial accounting reporting companies and other reporting 
entities (i.e. their understandability, relevance, reliability and comparability, 
consistency), at a very low level.

Among the major obstacles to quality financial reporting in Serbia include: 
normative basis, which is not actual and undifferentiated in accordance with 
user needs, lack of public oversight of the audit quality and the accounting 
profession in general; normatively unregulated status of accountants, and etc.

What to do with accounting to make it serve the realization of business 
objectives? In the first place, leave the direction of neo-liberal economic 
ideology, thus accounting profession released servitude to global oligarchy, then 
leave the standardization that has become the new dictatorships of our time and 
turn to national accounting regulations, then require from the state to create 
a business environment in which the accounting profession definitely would 
be back lost credibility, after that to insist on implementation and consistent 
application of the system of management responsibility as a supervisory board 
for reliable, accurate up to date and accurate financial statements; and finally 
from professional association of accountants and auditors is expected activities 
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related to the closure of the professional gap between new accounting and 
reporting challenges and the current state of accounting knowledge and skills 
in our country.

Овај рад је примљен 07.10.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. године.
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИ3А КОНКУРЕНТНОСТИ 
СЕКТОРА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

САЖЕТАК: Конкурентност је данас у фокусу интересовања 
свих земаља које трагају за одрживим дугорочним развојем. 
Траже се нови модалитети јачања продуктивности, снажан 
ослонац овим тежњама су иновације, знање, конкурентност 
и људски капитал. Знање је препознато као носилац раста 
продуктивности и привредног раста, чиме је стављен у нови 
фокус интересовања на информације, технологије и процес 
учења у изналажењу економских перформанси. Знање је 
знатно шири концепт од информације која садржи „знати 
шта“ и „знати зашто“ компонента знања. Облици знања који 
су ближи тржишним модалитетима, односно економским 
ресурсима који су итекако важни у привредном животу и део 
су аналитичких формата поставки производних функција, те 
облике знања (тзв. изведено знање), израженим у питањима 
„како знати“ и „знати ко“, теже је препознати и мерити. 
Савремене привредне структуре данас карактеришу брзе, 
динамичне, веома комплексне промене које све значајније 
утичу на понашање појединаца и истовремено опредељују 
развојне стратегије организација и њене конкурентности. 
Једна од кључних промена у модерном свету је све већа 
осетљивост и одговорност савременог бизниса. Потрошачи 
очекују стална унапређења производа и услуга које 
конзумирају. У борби за очување својих конкурентских 

1 admirbeganovic52@gmail.com
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позиција на трижишту, појединци и организације морају 
да реагују много брже, да буду агилни, иновативни и 
конкурентни. Промене представљају истовремено и пословне 
прилике (шансе) и проблеме. Пословне прилике долазе у 
облику нових шанси за бољу будућност. На другој страни, 
проблеми леже у неизвесности које такве нове могућности 
креирају. Реагујући на такве изазове, циљ предузетничке 
активности јесте да се   искористи преференце које такве 
прилике доносе и истовремено одговори на неизвесност и 
ризик у циљу одржања нивоа конкурентности у односу на 
окружење.

Кључне речи: конкурентност, одрживи развој, 
продуктивност, људски ресурси, компоненте знања и 
социјалне кохезије...

УВОД

У савременим светским привредним условима у многим земљама пот-
реба за реализацијом пословних активности на међународном тржишту 
постаје кључни елемент развоја. Зато је неопходан услов за развој конку-
рентске способности појединих привредних субјеката, као и индустрије и 
националне економије у целини. Иако у економској теорији постоје раз-
личити погледи и дефиниције конкурентности и њиховим значењима, 
већина економиста се слаже у процена да ће XXI век  бити период светске 
економске конкуренције, захваљујући, пре свега, процесу глобализације. 
У том смислу, привреда мора да препозна потенцијал, оријентисати и раз-
вијати своје конкурентске снаге и способности који се могу дефинисати 
као функција неколико предуслова, политика и иницијатива које подсти-
чу и подржавају међународну размену и инвестиције у домаћу привреду. 
„Конкурентност земље је подручје економске теориторије, која анализира 
чињенице и политике које обликују способност земље да створи и одржава 
окружење које ствара већу вредност за предузећа и просперитет за своје 
становнике“.2

У суштини, оно што разликује конкурентност земље од конкурент-
ности предузећа је место које заузима у стварању економске вредности у 
друштву. Претпоставка да економску вредност стварају само компаније и 

2 S. Gareli, The Fundamentals and history of  competitiveness, IMD World Competitiveness 
Yearbook 2009.



153

СТР.  151-174

државе, може успоставити окружење које подржава или омета активнос-
ти компаније. У савременим условима, посебна пажња је посвећена међу-
народној конкурентности, без обзира на то да ли су поједини производи, 
компаније, индустрије или укупна национална економија. „Међународна 
конкурентност је стање у којем земља може, у слободним и фер тржиш-
тима, произвести робу и услуге које задовољавају захтеве светског тр-
жишта, док се истовремено одржава или повећава доходак њених грађана“ 
(ОЕCD).3 Међународни институт за развој менаџмента (IMD) наводи десет 
„златних правила конкурентности“, односно:4

1. Стварање стабилног и предвидивог правног окружења,

2. Pад у флексибилној и еластичној привредној структури,

3. Инвестирати у традиционалну и технолошку инфраструктуру,

4. Охрабрити приватне штедње и домаће инвестиције,

5. Развити агресивност на светском тржишту и атрактивност за стра-
не инвестиције,

6. Обезбедити транспарентност у влади и администрацији,

7. Одржавати равнотежу између нивоа плата, пореза и продуктив-
ности,

8. Сачувати социјалну структуру да се смање разлике у платама и оја-
ча „средња класе“

9. Значајна улагања у образовање, посебно на секундарном нивоу 
школе, и целоживотно образовање радне снаге,

10. Успоставити равнотежу националне и глобалне економије како би 
се осигурало одрживо стварање богатства, задржавајући састав 
вредности измерен од стране грађана.

Конкурентност је агрегатни израз глобалних својстава – микро, мезо и 
макро – специфичних за сваку националну економију. Конкурентска пред-
ност је комбинација корпорацијских  и секторских специфичних и опш-
тих националних карактеристика. На основу ове дефиниције засновани су 

3 Извор; Velloso, J.P.R. (1991); International  Competitiveness and Creation of an Enabling 
Enviroment.

4 Haque,I.ul (1991) International Competitiveness; Internaction of  Public and Private Sec-
tors, Washington, DC.
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и модели који се користе за мерење конкурентности различитих земаља. 
Оно што, очигледно, ствара највеће потешкоће, а што је тако често код 
анализе међународних пословних активности , је упоређивање, процена и 
оцена националних карактеристика. Многа истраживања се баве оценама 
Међународне конкурентности земаља, као што суGlobal Enterpreneurship 
Monitor, Global Competitivess Report, ОЕCD, итд. Међу најсофистицира-
нијим моделима за мерење Међународне конкурентности земаља истиче 
се нај који су развили Светски Економски Форум ( Светски економски фо-
рум ) „Известај о глобалној конкурентности“ (The Global Competitiveness 
Report ) и Светска банка – „Пословање“ (Doing Business) . Ове две студије 
заслужују пажњу из три главна разлога:

1. Онe су веома препознатљиве и важе за референтне студије када је 
реч о Међународној конкурентности. Њих користе и Инвеститори 
и креатори економских политика.

2. Покривају Велики број земаља (Извештај о глобалној конкурентно-
сти 2010-2012 – 139 земаља, Пословање – 181 земља) Чиме пружају 
одличан увид у позицију домаће привреде у широком светском 
контексту, али и поређење домаће привреде са другим земљама из 
региона .

3. Ове студије разматрају широк и комплементаран скуп чиниоца 
који утичу на међународну конкурентност једне земље. Пословање 
се бави питањима везаним за квалитет пословног окружења. Да су 
пре свега: административне процедуре, регулатива, правни сис-
тем, итд. Са друге стране, извештај о глобалној конкурентности,се 
детаљније бави чиниоцима који непосредно утичу на пословање и 
међународну конкурентност једне земље. Разматрају се квалитет 
физичке инфраструктуре, људски ресурси, ефикасност тржишта 
рада, квалитет финансијског тржишта, технолошка опремљеност, 
капацитет за иновације.

Из овога можемо закључити да је извештај о конкурентности у све-
ту бизниса и (Doing Business) одличан комплемент и пружа свеобухва-
тан увид у предности и слабости које карактеришу земље у разматрању. 
Такође, важно је напоменути да су од 2010., земље у региону, укључене у 
истраживање Global Entrepreneurship Monitor – GEM, чији је циљ да пра-
ти и развој индикатора за мерење предузетничких активности. Мерење 
међународне конкурентности по WEF12 –„Global Competitiveness Report“ 
(Глобални извештај о конкурентности), Светски економски форум (World 
Economic Forum – WEF) је основа Индекса глобалне конкурентности 
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(Global Competitiveness Indeks – GCI), који је један од најважнијих инстру-
мената за поређење прихваћених и процена конкурентности земаља. GCI 
за oд 2010 до 2012. покрива 139 земаља широм света, укључујући и Босну 
и Херцеговину и Србију, док је у извештају за период 2009-2011. год. укљу-
чено 133 држава. Модел IMD и Светски економски форум идентификује 
више од 150 варијабли које су груписане у осам агрегатних  величинa:5

4. Економска снага националне економије, што је макроекономска 
процена економије земље, која се процењује на бази додате вред-
ности (мерене величине и раста бруто домаћег производа, вредност 
њене стварне величине по глави становника, итд), инвестиције 
(укупан , итд);

5.  Интернационализација, која показује учешће земље у међународ-
ној трговини и међународних инвестиционих токова, и укључује 
варијабле као што су биланс увоза и извоза, као и њихов раст, вели-
чина примио и дао портфолио инвестиција, степен протекциони-
зма, отвореност земље, и слично;

6. Утицај државе, односно у којој мери држава помаже конкурентност 
њихових привреда обухвата анализу иностраног и домаћег дуга, 
показатеље буџетског дефицита, величину и структуру државних 
резерви, управљање јавним финансијама и друго;

7. Финансијска ситуација или функционисање тржишта капитала, 
квалитета финансијских услуга и слично;

8. Инфраструктура која показује у којој мери су ресурси и економ-
ски систем способни да задовоље основне захтеве пословања. По-
казатељи су развој инфраструктуре дистрибутивног системакоји 
је у стању да превезе, одржавање инфраструктуре и слично, као и 
основне анализе инфраструктуре, улагање у телекомуникације, ра-
чунарство, телефонские линије и њихове трошкове , као и анализа 
технолошке инфраструктуре;

9. Менаџмент, и у којој мери су локалне компаније иновативне, про-
фитабилне и одговорне. Основни елементи ове анализе су продук-
тивност и њен раст (укупно и по појединим секторима), трошко-
ви рада, показатељи појединих предузећа (величина, трошкови 
промоције, кредибилитета итд ), ефикасност управљања (менаџ-
мент надлежности, међународно искуство, индустрија и слично), 

5 Извор; IMD, The World Forum (1999); The World Competitiveness Yearbook 1999.



156

А. БЕГАНОВИЋ КОМПАРАТИВНА АНАЛИ3А КОНКУРЕНТНОСТИ...

и корпоративна култура (примена менаџмента квалитетом (ТQМ), 
оријентација ка потрошачима, маркетинг, култура, предузетничке 
карактеристике, друштвене одговорности итд);

10. Наука и технологија, њихова примена и ефективност, основна и 
примењена истраживања. Мери издвајања за истраживање и раз-
вој, квалитет људских ресурса укључених у ову активност, број па-
тената и слично;

11. Карактеристике људских ресурса, њихова доступност и квалифи-
кације, које се мере карактеристикама становништва, стањем и 
динамиком запошљавања, квалитетом живота и ставова и систе-
ма вредности у месту. Према Глобалном индексу конкурентности 
(GCI) је претпоставка да земља пролази кроз три фазе развоја:

a) У првој фази (фактор – driven дривен фаза) за раст и продуктив-
ност су важни основни фактори конкурентности: добро функ-
ционисање јавних и приватних институција, добро развијена 
инфраструктура , стабилан макроекономски оквир и добро 
здравe и писменe радне снаге , 

b) Даљи развој догађаја у земљама укључених у другој фази (ефи-
касност - driven фаза) где схватамо ефикасне производне про-
цесе и повећавање квалитета производа. У овој фази раст кон-
курентности утиче на високо образовање и обуку, ефикасност 
тржишта роба, добро функционисање тржишта рада, софисти-
цираност финансијског тржишта, велика домаћа и страна тр-
жишта и могућност коришћења постојећих технологија.

c) Земља преласка у трећој фази (иновација – driven stаge) у којој су 
раста продуктивности и конкурентности фактори условљени 
висока високом пословнаом софистицираности и иновацијама, 
индекс се састоји од сета од 12 фактора конкурентности, који 
су груписани у три подгрупе и који су типични за једну од три 
фазе развоја.

АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Према извештају, Светског економског форума за 2012. годину, Србија 
је рангирана на 95. позицији на листи, која обухвата 144 земаља са снимље-
ном вредност Индекса глобалне конкурентности (ИГК) од 3,87 . У односу 



157

СТР.  151-174

на претходну годину, вредност ИГК за Србију је готово занемарљив, пао је 
на 0,01, што није довело до померања ранга Србије. У ствари, ако се узме у 
обзир да је листа земаља продуженa у односу на претходну годину (саби-
рањем две земље) позиције Србије на 95. позицији упркос мањим падом 
вредности ИГК може се сматрати стагнацијом на ниво конкурентности, а 
свакако не назадовањем.

Опадање вредност ИГК је компатибилан са чињеницом да је конку-
рентност привреде опала због негативних очекивања привредника по-
гођених првим јаким таласом кризе глобалних размера. При томе, треба 
имати у виду да су очекивања предузетника кључ за формирање ИГК која 
ће у будућности бити део посебних анализа. Укратко, разлог за то лежи у 
чињеници да значајан део вредности индекса је на основу резултата истра-
живања, који попуњава „топ менаџмент“ од анкетираних предузећа .

Табела 1. Индекс глобалне конкурентности (2007-2012)

Албанија       БиХ Хрватска Грчка Мађарска Македоније Црна 
Гора Румунија Србија Словачка Словенија

3.48 3.55 4.20 4.08 4.35 3.73 3.91 3.97 3.78 4.45 4.48
3.55 3.56 4.22 4.11 4.22 3.87 4.11 4.10 3.90 4.40 4.50
3.72 3.53 4.03 4.04 4.22 3.95 4.16 4.11 3.77 4.31 4.55
3.94 3.70 4.04 3.99 4.33 4.02 4.36 4.16 3.84 4.25 4.42
4.06 3.83 4.08 3.92 4.36 4.03 4.27 4.08 3.88 4.19 4.30
3.91 3.93 4.09 3.86 4.30 4.04 4.14 4.07 3.87 4.14 4.34

Извор: WEF (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

У табелама 1 и 2 дати су подаци о вредности ИГК и рангу Србије и 
земаља из њеног окружења за период од 2007. до 2012. године. Табелама је 
обухваћено 11 земаља: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, 
Мађарска, Македонија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словачка и Слове-
нија.

Табела 2. Ранг земаља Према Индексу  Глобалнe  Kонкурентности 
(2007-2012)

Албанија БиХ Хрватска Грчка Мађарска Македоније Црна 
Гора Румунија Србија Словачка Словенија

109 106 57 65 47 94 82 74 91 41 39
108 107 61 67 62 89 65 68 85 46 42
96 109 72 71 58 84 62 64 93 47 37
88 102 77 83 52 79 49 67 96 60 45
78 100 76 90 48 79 60 77 95 69 57
89 88 81 96 60 80 72 78 95 71 56

Извор: WEFI (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
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Слика 1. Кретање ИГK (2007-2012)  за Србију и земље из окружења 

Извор: WEF (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

Упадљиво црвена линија на слици 1. показује трендове у вредности 
ИГK за Србију у периоду 2007-2012. Евидентно је да током 2012. Грчка била 
једини снимак мало лошијих резултата него у Србији, и налази се на 96. 
месту WЕF-oве листe иза Србије. Као резултат распламсане политичкe и 
финансијске кризe Грчка је у периоду од једне године пала за шест места, 
и у односу на 2007. годину за чак 31 местo. Још један екстремни пример је 
Босна и Херцеговина, где се може рећи да је конкурентност у око годину 
дана побољшана за 12 позиција,  што  је ову земљу сврстало на листу WEF 
-oве листe испред Србије, по први пут од почетка мерења и објављивања 
индекса глобалне конкурентности.6 Прекомернa осцилација у вредности 
индекса, а самим тим и осцилација у рангирању свакако није карактерис-
тична за Србију. Након благог пораста вредности ИГK  у 2010. и 2011. годи-
ни, 2012. годину бисмо могли назвати, као што је већ наведено, стагантном 
када је у питању конкурентност.

На основу Слике 1 да се   приметити да је у последње две године изра-
жен тренд конвергенције вредности ИГК за изабрану групу земаља. Земље 
са релативно високим вредностима ИГК у односу на Србију одражава пад 
вредности, док земље са ниским вредностима су у порасту. У земљама са 
високим нивоом вредности за смањење ИГК дошло је као последица не-
одрживости освојених позиција, због налета кризе и погоршања виталних 
параметара који одражавају квантитативне податке, али и због погоршане 
перцепције конкурентности земаља обухваћених истраживањем топ ме-
наџера, који заједно чине композитну вредност ИГК.

6 Могући разлози за превелике осцилација у вредности ИГК у току године, Ристић & 
Танасковић (2011), Квартални монитор бр. 25-26.
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Може се закључити да такви покрети нису правило када је у питању 
Србија, и померања, било позитивна или негативна углавном приказују 
стварни напредак, што је довело до релативно одрживе вредности ИГК, 
осим по својим јаким екстернниm шоковима, као што су економска криза 
глобалних размера, ратови итд. Следећa табелa и пратећи радијални гра-
фикон показују структуру ИГК,  по носећим стубовима конкурентности за 
две суседне године (2011 и 2012). 

Констатовано је да током 2012. није било значајнијих промена у вред-
ности ИГК, на основу којих се свакако не може закључити да ни Србија 
није напредовала нити назадовала у смислу укупне конкурентности. По-
казивање стубова конкурентности за две узастопне године може да указује 
на промену у саставу конкурентности Србије.

Табела 3. Вредност ИГК по стубовима конкурентности (2011-2012)

2012. 2013.
Информације 3.15 3.16
Инфраструктура 3.67 3.78
Макроекономско окруженје 4.18 3.91
Здравство и основно образованје 5.82 5.73
Високо образованје и обука 3.98 3.97
Ефикасност тржишта добара 3.49 3.57
Ефикасност тржишта рада 3.94 4.04
Софистицираност финансијског тржи. 3.74 3.68
Технолошка оспособљеност 3.63 4.10
Величина тржишта 3.61 3.64
Софистицираност пословања 3.68 3.11
Иновације 2.90 2.81

Извор: WEF (2011, 2012)
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Слика 2. Вредност ИГК по стубовима конкурентности (2011-2012)

 

Извор: WEF (2011, 2012)

На основу радијалног дијаграма (слика 2), може се визуелно закључи-
ти да значајних разлика између две суседне године имамо на 3 и 9 стубу, 
односно код макроекономског окружења и технолошкое оспособљености. 
Домен макреоекономског окружења приметио је значајан пад у односу 
на извештај од прошле године, пре свега због продубљивања инфлације, 
буџетског дефицита, као и укупног државног дуга у односу на величину 
бруто домаћег производа од краја 2012. године. Лош резултат из макро-
економског домена компензован је у великој мери значајним побољшањем 
на стубу конкурентности који мери технолошку способност земље, где је 
најзначајнији напредак у области развоја мреже за пружање мобилне те-
лефоније и интернета. Резултат овог напретка је повећање доступности 
мобилних телефона и интернет комуникације у односу на претходни из-
вештај Светског економског форума.

Афирмација проблема конкурентности земаља у глобалним оквири-
ма је претежно повезана са ефектом Светског економског форума (WEF) 
и њеног Глобалног индекса конкурентности (ic). То је композитни индекс 
заснован на дванаест (носећих) стубова конкурентности, који су орга-
низовани у три групе. Прва група су тзв. основни захтеви који укључују 
стубове (1) Институције, (2) Инфраструктура, (3) Макроекономска стабил-
ност, (4) Здравство и примарно образовање. Друга група се састоји од тзв. 
фактора који повећавају ефикасност, које формирају стубови: (5) Високо 
образовање и обука, (6) Ефикасност тржишта за робе, (7) Ефикасност тр-
жишта рада, (8)  Софистицираност финансијског тржишта, (9) Технолош-
ка спремност (10) Величина тржишта. Трећа група су фактори иновације 
и софистицираности који чине последња два стуба, (11) Софистицираност 
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пословних процеса и (12) Иновације7.Овим стубовима су обухваћени ми-
кроекономски и макроекономски фактори као фактори развоја инсти-
туција који узети заједно одређују конкурентност националне привреде. 
ИГК, као композитни индекс се формира као пондерисани просек вред-
ности сваког од ових стубова. Иначе, сваки од ових стубова у себи је ком-
позитни индекс који се формира као пондерисани просек под-индикатора 
чије вредности се добијају из два типа извора - примарних и секундарних. 
Примарни подаци су добијени на основу стандардизованих анкета које се 
спроводе сваке године у обухваћеним земљама на које одговарају пред-
ставници највишег руководећег нивоа (топ менаџери) предузећа који чине 
репрезентативни узорак. 

Ови подаци се такође помињу као „меки подаци“8 (soft data). Подинди-
катори који се заснивају на „тврдим подацима“ називамо „тврдим подин-
дикаторима“. Број компанија које су укључене у узорак варира од земље до 
земље и зависи првенствено од његове величине.

Сви подаци, било да се ради о примарним или секундарним, нормирају 
се на скали од 1 до 7 (1-најгори разред, 7-најбоља процена), који јеопсег 
могућих вредности за подиндикаторе стубова конкурентности и сам гло-
бални индекс конкурентност. Што се тиче истраживања, већину питања 
није ни неопходно нормализовати, јер се користи уравнотежена Ликерто-
ва скала са седам подеока. 

Учешће у подацима анкете у обрачуну ИГК износи око 70 % , док је удео 
секундарних података око 30 % .9 Значај који стубови у оквиру групе имају 
за једну земљу, у зависности је од фазе њене развијености. За груписање зе-
маља према њиховом нивоу развојености некада би био релативно тачан и 
једноставан критеријум који се заснива на оствареном нивоу БДП по глави 
становника, (per cаpitа), деноминоване у доларима. Подела је направљена у 
три основне и две транзиционе фазе економског развоја. У зависности од 

7 О разним аспектима економског раста и конкурентности привреде Србије, те 
архиктектури  индекса глобалне конкурентности погледати у Васиљевић (2009), 
Квартални монитор бр.18. и Ристић & Танасковић (2011), Квартални Монитор бр. 24-
25.

8 Подиндикатори који се називају „меки подаци“ могу се називати „меким 
подиндикаторима“.

9 Према извештају WEF-а из 2012.годину у структури ИГК има укупно 111 
подиндикатора конкурентности
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фазе у којој се налази земља  зависиће вредности које се додељују групама 
стубова које чине стубове вредности Индекса глобалне конкурентности10.

Србија се, примера ради, према вредности БДП по становнику сврста-
ва у земље на средњем нивоу развијености, где се као кључни покретачи 
конкурентности налазе стубови из групације „Фактори повећања ефикас-
ности“. У том смислу, при обрачуну композитне вредности ИГК, основни 
захтеви учествују са 40%, фактори повећања ефикасности са 50%, док фак-
тори иновативности и софистицираности партиципирају са 10%. Сходно 
томе, вредности стубова из групације „Фактори повећања ефикасности“  
имају пропорционално највећи утицај на формирање укупне вредности 
ИГК када је Србија у питању.

АНАЛИЗА  ВИТАЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА КОНКУРЕНТСКОГ 
ПОТЕНЦИЈАЛА МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА У РС

Основни циљ стратегије развоја малих и средњих предузећа и пре-
дузетништва у Републици Србији је да створи оквир за одрживи, међу-
народно конкурентни и извозно оријентисани сектор малих и средњих 
предузећа и предузетништва (у даљем тексту: сектор МСПП) у наредном 
петогодишњем периоду и на тај начин обезбеди економски и друштвени 
напредак за Републику Србију, која се огледа у:

• Повећању животног стандарда и смањењу разлика између просеч-
них примања у Републици Србији и земљама Европске уније,

• Значајаном порасту запослености,
• Снажнијем и равномернијем регионалном развоју,
• Јачању међународних трговинских веза, поготово са земљама Ев-

ропске уније, 
• Повећању расположивих средстава за остале друштвене секторе, 

пре свега образовање, здравство и пензионе фондове,

У том смислу, Влада Републике Србије утврђује два главна стратешка 
циља развоја МСПП сектора;

• Повећање укупног броја малих и средњих предузећа и приватних 
предузетника са око 270.000 на око 400.000 и

• Отварање преко милион нових радних места у сектору МСПП.

10 Интервале стадијума развоја и структуру пондера који се користи при формирању 
ИГК-а видети у WEF 8”012) Тhe Global Competitiveness Report 2012-2013, p.9.
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Многи од индикатора добијени из упоредних искустава иду у корист 
могућности за достизање дефинисаних стратешких циљева. По оствари-
вању тих циљева, однос малих и средњих предузећа и приватних преду-
зетника у укупном становништву и просечан број запослених по преду-
зећу у Републици Србији значајно ће бити ближи просеку Европске уније11. 

ЕКОНОМСКИ ИЗАЗОВИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Иако су политичке промене довело до интеграције Савезне Републике 
Југославије и Републике Србије у међународним институцијама, убрза-
вање економског раста, обнављање трговинске везе, смањење инфлације, 
прилив иностране помоћи и техничку подршку, итд, су и даље остали ва-
жни економски и социјални проблеми који тек треба да се решавају: мали 
обим производње, који данас достиже само половину обима у 1989. и ни-
ска куповна моћ становништва која је у Републици Србији, око десет пута 
нижа него у ЕУ.

Процес приватизације у привреди Републике Србије је доминирао ве-
ликим и неефикасним државним предузећима. Највећи део индустријске 
опреме и технологије је застарео, незапосленост износи скоро 30%, а про-
цењује се да је још око 600.000 људи формално запослено у друштвеним 
предузећима, иако практично нема посла. Република Србија има огроман 
трговински дефицит увоз је премашио извоз за 2,5 пута. Да би се значајно 
смањио јаз између животног стандарда у Републици Србији и Европској 
унији у најкраћем временском периоду треба извршити значајне проме-
не у целом пословном окружењу малих и средњих предузећа и приватних 
предузетника.У Републици Србији, као и у другим земљама, мала и средња 
предузећа чине скоро 99% свих предузећа и имају потенцијал да значајно 
допринесу преко потребном оживљавању привредне активности.

Главни стратешки правац развоја малих и средњих предузећа и њихо-
ве конкурентности у Републици Србији у периоду од наредних пет година 
је да подржи приоритетне секторе привреде. Сваки предузетник, мало или 
средње предузеће има одређену вредност за Републику Србију. Међутим, 
неки економски сектори имају посебан стратешки значај због своје спо-
собности, доприноса повећању девизних прилива, утицаја на повећање за-

11 Република Србија; Министарство за привреду и приватизацију Београд 2003. год. 
Стратегија развоја малих и среднјих предузећа и предузетништва у републици 
Србији.
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послености, подстицања регионалног развоја, конкурентности и стварање 
услова за Републику Србију  да искористи могућности које се отварају 
унапређењем информационих и комуникационих технологија. Иденти-
фикована четири привредна сектора који имају највећи економски потен-
цијал: прерада пољопривредних производа, индустријска производња, 
туризам и електронско пословање (е-business).

• Прерада пољопривредних производа,
• Индустријска производња,
• Туризам,
• Електронско пословање (е-пословање).

Слаба конкурентност већине домаћих компанија и њихових произво-
да и услуга у спољнотрговинском, али све више на домаћем тржишту је 
један од највећих проблема у привреди Републике Србије. Бројни су интер-
ни и екстерни фактори који утичу на конкурентност предузећа, од којих 
су најважнији:

• Развој менаџмента,
• Систем квалитета,
• Иновације.
• Нова знања и вештине - образовање и обуке.   

Конкурентност на страном тржишту представља кључно питање за 
Републику Србију и МСПП. У складу са тим, значајан допринос пружиће 
пројекат организације USAID о конкурентности и економској ефикас-
ности у Републици Србији.

АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ БИХ

Економија Босне и Херцеговине у периоду до 2009.године бележи зна-
чајан опоравак и раст, који је успорио ефекте глобалне економске кризе 
у последње две године. Извоз робе из БиХ се повећава, што доводи до 
смањења трговинског дефицита, али он је и даље на нивоу од 30% бруто 
домаћег производа (БДП) и покривеност увоза извозом достигла је 52%. У 
структури извоза из БиХ доминира производња базних метала и њихових 
производа (22,7% од укупног извоза), делова за аутомобилску индустрију 
(9,8%), намештај (9,6%), хемијских производа (6,9%), и електричне енергије 
и минералних горива.
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У циљу решавања ових проблема и БиХ настоји да побољша своју кон-
курентску позицију. Неопходно је што пре „одблокирати“ процес интегра-
ције у ЕУ и убрзати спровођење обавеза које је БиХ прихватила потпи-
сивањем Споразума о стабилизацији и придруживању. Усвајање закона 
о државној помоћи, државне помоћи и извозно конкурентних предузећа 
који се спроводе на ефикасан и транспарентан начин, додатно ће омо-
гућити напредак БиХ економије. Стварање услова за привлачење страних 
инвестиција у БиХ ће бити у стању да премости јаз трансфера нових тех-
нологија, а власти БиХ могу дати свој допринос и повећањем улагања у 
образовање, истраживање и развој.

Центар за политику и управљање (ЦПУ) је независна и непрофитна 
организација основана у 2009. години са циљем да подржи и залаже се за 
процесе одрживог развоја у Босни и Херцеговини. ЦПУ12 креира и про-
мовише економску политику, европске интеграције, друштвени развој и 
подстиче процес реформе јавне управе. Од 2012. до 2013. године, нагласак 
је на ЦПУ и развојним политикама истраживачких политика интеграције 
БиХ у Европску унију и глобалној економији. Као део ове политике, про-
цесор је провео анализирајући међународну конкурентску позицију БиХ 
и потенцијални утицај реформског процеса у БиХ на конкурентност. Ана-
лиза обухвата презентацију привредних кретања у БиХ, што је дато у делу 
документа који анализира конкурентску позицију БиХ и разлоге за пози-
цију БиХ у међународним токовима. Документи су покривени од стране 
реформских процеса и интеграције која би могла да утиче на конкурент-
ску позицију БиХ. 

Економија Босне и Херцеговине, бележи опоравак и раст у последњих 
пет година, али ја још увек није достигла ниво БДП-а у 1991, а подаци о 
расту (на врло ниске базе) треба узети са резервом. У периоду од 2005. до 
2009. БиХ економија је расла по реалној стопи од 6,5% до 10% процењене 
у 2007-2008., респективно. 2009. године пад је био у порасту због ефеката 
економске кризе, али БиХ је током 2012. поново бележила раст, истина на 
нешто нижој стопи (2,3%).13 У 2010. години је укупна робна размена БиХ са 
иностранством износила је 20,7 милијарди КМ, што је увећање од 15,8% у 
односу на 2009. годину. 

12 Извор; Eurostat, 2011
13 Извор; БиХ Економски трендови – годишњи извештај, Дирекција за економско 

планирање БиХ, 2011.
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Остварен је извоз у вредности од 7 милијарди КМ, што је увећање из-
воза од 28,3%  у односу на 2009. годину. Остварен је увоз у вредности од 
13,6 милијарди КМ, што је увећање увоза за 10,2% у односу на 2009. годину.

Табела 4. Спољна трговина БиХ 2006-2011. година.

У хиљадама KM 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Извоз роба 3.783.280 5.164.339 5.936.895 6.711.690 5.530.377 7.095.505
Промена извоза 25,57% 36,50% 14,96% 13,05% -17,06% 28,30%
Увоз роба 11.785.545 11.389.183 13.898.709 16.286.056 12.348.466 13.616.204
Промена увоза 18,63% 1,88% 22,03% 17,18% - 24,18% - 4,36%
Трговински биланс -7.395.265 -624.844 -7.961.814 -9.574.366 -6.818.089 -6.520.699
Промена трг.биланса 15.37% - 15.38% 27.90% 20.24% - 28.79% - 4.36%
Укупна трговина УИ 14.961.825 16.553.522 19.835.604 22.997.746 17.878.843 20.711.709
Промене укупне трг. 20.31% 10.64% 19.83% 15.94% -22.26% 15.84%
Учешће трг. у БДП-у 95% 94% 95% 95% 95% 95%
Покривеност извоза 
увозом 33.84% 45.34% 42.72% 41.21% 44.79% 52.11%

Извори: Агенција за статистику БиХ, Дирекција за економско планирање, 2011. 
година

Анализа извозних и увозних трендова током 2006 – 2011. године по-
казује да је извоз робе стално растао, и по много вишој стопи у односу на 
увоз, што је довело до смањења трговинског дефицита роба БиХ. Процење-
ни спољотрговински дефицит БиХ са другим земљама у 2011. години био је 
6,5 милијарди , што представља око 30% БДП-а у БиХ, а покривеност увоза 
извозом је достигла 52% . Међутим, податке о расту извоза и побољшању 
трговинског биланса треба тумачити узимајући у обзир више чињеница. 
Према структури производа, 34 % спољне трговине Босне и Херцегови-
не се састоји од полуготових производа и производа са ниском додатном 
вредношћу, нетрајни производи за широку потрошњу роба имају удео од 
24%, док капитални производи чине 15%, енергија  18%, од укупне трго-
винске размене у 2010. години. Категорије производа у којој  БиХ има суф-
ицит су: дрво и производи од дрвета, одећа и обућа, као и разни производи 
који укључују намештај. БиХ је остварила суфицит у трговини електрич-
ном енергијом, али како се увезе много нафте и нафтних деривата, а ови 
производи спадају у категорију минералних производа, укупан резултат је 
био негативан.14

14 Извор; БиХ Економски трендови – годишњи извештај, Дирекција за економско 
планирање БиХ, 2011.
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У структури извоза из БиХ доминира производња базних метала и 
њихових производа (22,7% од укупног извоза). Највећи део ове категорије 
отпада на алуминијум и челик, који је порастао у укупној вредности због 
поскупљења ових производа на светском тржишту. Овај извозни производ 
се у великој мери заснива на увозним сировинама и коришћењу електри-
чне енергије домаћег под „посебним околностима“, и постизање релатив-
но скромне укупне додате вредности (додата вредност). Још један важан 
извозни производ су делови за аутомобилску индустрију, која према ста-
тистичким класификацијама спада у категорију „машина и апарата“ (9,8% 
од укупног извоза). Босна и Херцеговина је важан извор делова за ауто 
индустрију у ЕУ, која је у последње две године доживела опоравак, а то је 
извозна грана стабилног раста, са релативно високом додатом вредношћу.

Табела 5. Спољна трговинска размена у БиХ са главним трговинским 
партнерима, 2011. година

Земља Увоз Учешће 
у уку-
пном 
увозу

Извоз Учешће у 
укупном 

извозу

Тргови-
нски 

дефицит

Учешће 
у тргови-

нском 
дефициту

Промене 
тргови-

нског 
дефицита 
2011-2010

Хрватска 2.058.946 15.1% 1.070.626 15.1% -988.320 15.2% 8,7%
Немачка 1.425.001 10.5% 1.085.936 15.3% -339.065 5.2% - 41.7%
Србија 1.429.477 10.5% 894.755 12.6% -534.702 8.2% - 1.2%
Италија 1.210.391 8.9% 866.022 12.1% -348.369 5.3% - 35.4%
Словенија 808.852 5.9% 611.744 8.6% -197.108 3.0% - 33.3%

Извори: Агенција за статистику БиХ, Дирекција за економско 
планирање 2011

У периоду од последњих 7 година, развој Босне и Херцеговине се води 
у координацији државних и ентитетских влада и координира стратешко 
планирање и праћење спровођења политике и циљева за коју је задуже-
на Дирекција за економско планирање. Стратешки документи за период 
2005- 2010, као и валидна платформа за развој, главни је развојни акценат 
раста конкурентности привреде БиХ и промоција (и раст) извоза БиХ. По-
већање конкурентности привреде у почетној развојној фази у документу 
се наводи као један од стратешких циљева. Иако повећање конкурентно-
сти и промоцију извоза наводи као један од главних стратешких смерница 
и циљева, конкретне мере за имплементацију политике и активности су 
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усклађени са стратешким циљем, а укупан буџет за потребе ове емисије је 
да овај циљ буде награђен високим рангом приоритета15.

Анализирајући препреке за даљи раст извоза спољнотрговинске ко-
море као кључне области у којима нема подршку за извоз јавног сектора 
идентификовани16 су: Институције за креирање и спровођење развоја, ин-
дустријске и трговинске политике, институције за промоцију активнос-
ти подизања конкурентности (Конкурентско веће БиХ);институције за 
стандардизацију, сертификацију и спровођење прописа и међународних 
обавеза у домену заштите потрошача, животне средине, санитарних и 
фитосанитарних мера, неразвијених институција у области финансија и 
подршке извозу, неразвијене институције за промоцију извоза могућности 
и извозних компанија у Босни и Херцеговини, неразвијених институција за 
пружање информација о извозу тржишта, конкурентне тржишне услове 
и перспективе развоја извозних тржишта, неразвијености и ниске опе-
ративне капацитете мреже за промоцију БиХ привреде у иностранству 
(економска дипломатија), неразвијености мреже експортних посредника 
за посредовање произвођача извезене робе у БиХ, а посебно за извоз (извоз 
трговачко предузеће, компанија за управљање извозом, агенти, итд.), не-
достатак институција за подршку микро, малих и средњих предузећа у 
њиховом развоју и интернационализацију (Агенција за мала и средња пре-
дузећа), недостатак институција за дизајн и маркетинг функције у извозу 
БиХ, недостатак јавних средстава за истраживачке студије о конкурент-
ности, индустријске и комерцијалне стратегије, способности појединих 
тржишта за извоз из БиХ, финансијски магазин за извоз из БиХ.

АНАЛИЗА КОНКУРЕНТСКЕ ПОЗИЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Све међународне критике и истраживања показују на ниску конку-
рентску позицију БиХ. Кључни разлози што БиХ постављају на такво 
место су неефикасност јавне управе и кашњења у спровођењу реформи. 
Према инвестиционој клими земље коју је спровела Светска банка, јавни 
ауторитет је неефикасан, регулаторни режим је неефикасан, лоша структу-
ра привреде и неефикасно функционисање тржишне економије су главне 
карактеристике које стварају лошу климу за инвеститоре у БиХ. Према по-
дацима конференције за трговину и развој Уједињених нација (UNCTAD), 

15 Анализа спољнотрговинске размене Босне и Херцеговине за 2010-2011,Министарство 
вањске трговине и економских односа БиХ  2010-2011.

16 Развојна стратегија БиХ 2010-2015, Вијеће Министара БиХ  2010.
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Босна и Херцеговина је последње место у региону по привлачењу страних 
директних инвестиција (СДИ), а током 2012. привукла је три пута мање 
инвестиција од Македоније и 15 пута мање од Србије17.

Поред лоше међународне конкурентности БиХ у смислу привлачења 
страних инвеститора, БиХ економија и компаније из БиХ имају значај-
на ограничења у погледу конкурентности на међународним тржиштима. 
Извозне гране и производи у БиХ заснивају се на производима са ниском 
додатом вредношћу (додата вредност), и инпута, као што су електричне 
енергије, које су делимично или потпуно субвенционисани. Док је у пери-
оду пре 1991. БиХ ослањала извоз, у великој мери, на готове производе или 
производе у завршној обради, данас  је слика обрнута18.

Значајно ограничење конкурентске позиције је проузроковано недос-
татком кадрова и одговарајућих квалификација,те недостатком приступа 
новим технологијама. Уколико жели наставити тенденцију раста извоза 
и јачање своје конкурентске позиције БиХ ће морати адекватно решити 
сва наведена питања. Једно од могућих решења технолошког јаза је и при-
влачење директних страних улагања, решавање недостатка одговарајућих 
квалификованих профила, што се у кратком року може решити увозом 
кадрова, док се у средњем и дугом року може очекивати прилагођавање 
образовног система потребама развоја БиХ19.

ЗАКЉУЧАК

Основни изазов Републике Србије и Босне и Херцеговине, економија је 
неконкурентности. Према ранг листи конкурентности Светског економ-
ског форума (World Economic Forum , WEF ) у периоду 2011-12., Босна и 
Херцеговина и Република Србија су међу најмање конкурентним европ-
ским земаљама. Оне припадају европском региону најмање конкурентне 
регије југоисточне Европе, за којом чак и заостаје, због вишегодишњег 
смањења конкурентности. Од ових барем 12 конкурентних европских зе-
маља, њих 10 припада региону југоисточне Европе. Ако 10 од ових земаља, 

17 Анализа спољне трговине и предлог мера за смањење спољнотрговинског дефицита 
Босне и Херцеговине, Ванјско трговинска комора БиХ, 2007.

18 Видети извештај Светске банке „BiH Suprising Export Performance-Will It Last?“ (World 
Bank-2010).

19 Упитна расподела и приоритетизација потрошње јавних средстава, БиХ троши 
енормно јавна средства на издвајања за социјални сектор-око 13% БДП, нпр. борачка 
популација, док се у науку, истраживање и развој издваја мање од  1% БДП-а.
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осим Грчке, затим преостале привреде у транзиционим привредама Југо-
источне Европе, Србије и Босне и Херцеговине налазе се у „замци средњег 
дохотка“,  стешњена између земаља са ниским приходима који конкури-
шу ниским платама, и високо развијеним земљама које конкуришу са 
„high-tech“ производима. За реализацију транзиције од земље са високим 
средњим дохотком, што јетренутна позиција Србије и Босне и Херцего-
вине, до земље са високим дохотком, потребне су нове стратегије, које се 
разликују од оних које је остварио прелаз из земље са ниским дохотком 
до земље са средњим дохотком. Стратегија би требало да јасно укаже које 
области у Србији и Босни и Херцеговини треба глобално, регионално или 
минимално специјализовати за постизање економије обима и технолошко 
лидерство.

Важна напомена је да је за ефикасан развој јавних политика неопходно 
уклањање заблуде о неким вредносним судовима у вези конкурентности. 
Пре свега, то се односи на став да само тржиште постиже своју конкурент-
ност. Тржишне везе су недовољне да развију конкурентну базу за бизнис. 
Зато је потребно осигурати  координацију на нивоу пословних удружења-
асоцијација, посебно користећи се кластерским типовима организације и 
промоције конкурентног пословања и политикама које подржавају владе. 
Друго, ради се о потреби спречавања баријера слободној трговини, да кроз 
развој антимонополске политике на државном нивоу, индустрије и компа-
није побољшају извозну конкурентност, посебно домаћих компанија за из-
воз, да би се допринело повећању продуктивности, што једино ствара бо-
гатство и просперитет. Треба имати у виду да слободна трговина повећава 
конкурентност и без да без тога глобална економија не може бити проспе-
ритет. Треће, треба јасно разликовати политику на макро нивоу, дајући ох-
рабрење привредним активностима, неселективно, према индустријама, 
политикама за стварање стимулативног пословног амбијента, који пружа 
оквир за конкурентне привреде, политике које подстичу на конкурентност 
предузећа у погледу њихове способности да развију одговарајуће страте-
гије и пословне операције у конкурентном окружењу.

Ове оцене потврђују емпиријски показатељи за период од пет година 
проширене ЕУ и ефекти повећања конкурентности нових чланова ЕУ. Пад 
удела индустрије, енергетике и пољопривреде у стварању БДП-а од нових 
земаља чланица ЕУ показује да ће ово тржиште бити трансформисано у 
атрактивним тржиштима за извоз индустријских производа у РС и БиХ . 
Препоруке наглашавају четири кључне области за акцију у јавну политику 
конкурентности: интензивирање обима економске активности, капитала 
и нових технологија, подизање ефикасности привреде РС и БиХ, која мора 
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бити усмерена ка реформи јавног сектора, побољшање пословног окру-
жења подразумева значајне реформе у области унапређења инвестиционог 
амбијента и смањења бизнис баријера, приоритети морају бити физичко 
и интелектуално јачање инфраструктуре за подизање иновативних капа-
цитета индустрије и кластерско организивање компанија, (предузетничке 
зоне, технолошки паркови, истраживачко — развојне центре), и сарадњу 
између индустрије и универзитета.

SUMMARY
COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES RS AND B&H

Competitiveness is now the focus of all the countries that are looking for 
long-term sustainable development. We are looking for new modalities of 
strengthening productivity, and strong support the aspirations of the knowledge 
and innovation, and human capital. Knowledge is recognized as the holder 
of productivity growth and economic growth, which has put a new focus on 
information technology and the learning process in strengthening economic 
performance. Knowledge is a much wider concept of information that contains 
“ know what “ and “ know why “ component of knowledge. But there are forms 
of knowledge that are closer to market modalities and economic resources 
which are very important in the economic life and are part of the analytic 
setting production functions. These forms of knowledge (ie knowledge derived 
) , expressed in matters of “ know how “ and “ know who “ is more difficult to 
identify and measure. Contemporary economic structure today is characterized 
by fast-paced, dynamic, very complex changes that increasingly significant 
impact on the behavior of individuals and at the same time determine the 
development strategy of the organization. Every day we hear about turns in the 
political arena, the development of new economic models and tools and benefits 
of new technologies. These changes are “ feed each other “ and have a global 
character. The development of information technology has enabled capital to 
seek new investment opportunities much more efficiently and effectively than 
before. The success can be seen much more quickly , and failure punished 
without any mercy .

One of the key changes in the modern world is the increasing sensitivity and 
responsibility of modern business. Consumers expect continuous improvement 
of products and services they consume. In the struggle to preserve their position 
in the market would, individuals and organizations need to react more quickly, 
to be agile , innovative and competitive. The changes are also a business 
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opportunity (chance ) and problems. Business opportunities come in the form 
of new possibilities and opportunities for a better future. On the other hand, 
the problems lie in the uncertainty that these new opportunities are created. 
In response to these challenges, the goal of entrepreneurial activity is to take 
advantage of such opportunities to make and at the same time respond to the 
uncertainty and risk in order to maintain the level of competitiveness in relation 
to the environment.

Key words: competitiveness, sustainable development, productivity, human 
capital, knowledge and components of social cohesion...
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RESUME

The main challenge of the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina. 
economy is not competitive. According to the ranking of the competitiveness 
of the World Economic Forum ( vorld Economic Forum VEF ) in 2011-12 . 
Bosnia and Herzegovina and Republika Serbia are among the least competitive 
European countries. They belong to the European Region at least competitive 
- Eastern European region, which even lags, due to many years of reducing 
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competitiveness. Of these at least 12 competing European countries, 10 of them 
belong to the region of Southeast Europe. If 10 of these countries, except Greece, 
then the rest of the economy in the transition economies of South Eastern 
Europe, Serbia and Bosnia and Herzegovina are located in the “ middle income 
trap “ , written between countries with low incomes who compete with low 
wages, and a highly developed countries that compete with high-tech products 
in the realization of the country’s transition from middle - middle-income 
countries, which jetrenutna position of Serbia and Bosnia and Herzegovina, in 
countries with high income, need new strategies, which differ from those which 
achieved the transition from countries with low income in middle-income 
countries. The strategy should clearly indicate which areas in Serbia and Bosnia 
and Herzegovina should be global, regional or specialized minimum to achieve 
economies of scale and technological leadership.Recommendations emphasize 
four key areas for action in the public policy of competitiveness;  Intensifying the 
scope of economic activity, capital and new technology ,рaising the efficiency 
of the economy of the RS and BiH, which must be directed towards the reform 
of the public sector, иmproving the business environment involves significant 
Sao reforms in improving the investment environment and reduce business 
barriers аndstrengthening the physical and intellectual infrastructure to boost 
the innovative capacity of industry clusters and organize companies (enterprise 
zones, technology parks, research and development centers ), and cooperation 
between industry and universities.

Овај рад је примљен 01.11.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 13.11.2013. године.
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ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
B U S I N E S S  E C O N O M I C S

Година VI I
Број I IПрегледни рад

УДК: 330.312 (497.11)

МСц. Данило Дедеић1 
Униоверзитет Едуконс, Сремска Kаменица 1- Нови Сад,
Факултет Пословне економије

НАСТАВАК ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЛИ 
ПОДРЖАВЉЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ

САЖЕТАК: Циљ овог рада је да се поређењем резултата 
и ефеката два међусобно супротстављена концепта, 
приватизације и подржављења, укаже на могуће решење 
које би водило привредном расту и изласку из кризе. 
Тема рада, наставак приватизације или подржављење 
предузећа у Србији, наметнула се као веома актуелна, вредна 
озбиљнијег анализирања. Последица процеса приватизације 
је уверење грађана да су нови власници, привилеговани 
појединци, под изузетно повољним околностима дошли до 
некадашње друштвене имовине, искористивши је, потом, 
искључиво за лично богаћење. Алтернатива приватизацији је 
подржављење, што је у Србији често еуфемизам за партијско 
власништво. Лош имиџ приватизације у Србији подржан је 
наслеђем самоуправног система, у коме предузеће припада 
запосленима. То креира амбијент у коме је подржављење 
пожељно, а свака приватизација сумњива. Пракса, с друге 
стране, показује да је било какво приватно власништво 
ефикасније од државног. Чињеница је да се у развијеном 
свету, делимично и због економске кризе, подржављују неке 
компаније. Страна искуства доказују да успех подржављења 
почива на бескомпромисном спровођењу низа строгих мера. 
Уз услов постојања, пре свега, политичке воље за његову 
примену, овај приступ представља јасну смерницу за Србију.

1 danilodedeic@yahoo.com
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Кључне речи: транзиција, приватизација, подржављење, 
корупција, јавна предузећа...

УВОД

Сада, када је уочљив замор од приватизације и када се у развијеном све-
ту, делимично и због економске кризе, подржављују неке компаније треба 
одбранити идеју приватизације подсећањем на користи које она доноси. 

Свет се од краја осамдесетих година XX века мења драматичном бр-
зином. Седам деценија дуго искуство социјализма у земљама Средње и 
Источне Европе доказало је да је немогуће да се на темељу државног или 
друштвеног власништва организује ефикасна привреда. Социјализам, као 
друштвено уређење и привредни модел, је престао да буде одговарајућа 
алтернатива капитализму. Са сломом социјалистичког привредног сис-
тема земље бившег социјализма су тражиле начин да изграде привреде 
засноване на слободном тржишту и приватном власништву. Транзиција 
управо представља процес преображаја централистичко-планског систе-
ма у тржишни систем привређивања. Бивше социјалистичке државе  су 
бирале између симултаног спровођења реформских корака тзв. шок тера-
пије („big-bang“”) и поступне транзиције тзв. градуализма. Не може се са 
сигурношћу рећи који је од ова два приступа исправнији. Премда делује да 
су земље које су одабрале шок терапију значајно више напредовале, пока-
зало се да је најважнија доследност у спровођењу изабране стратегије.

И Србија је крајем XX века, попут осталих социјалистичких земаља, 
ушла у транзицију са приватизацијом као централном тачком. Од прива-
тизације се очекивало да буде покретач свих промена које воде ка брзом 
побољшању функционисања привреде. Ипак, овај преображај друштвеног 
власништва у приватно, се показао као један од најсложенијих социо-еко-
номских пројеката и процеса који је спроведен на нашем простору.

Овај рад се састоји из уводног дела, закључног разматрања и четири 
поглавља приказаних на следећи начин: прво поглавље је посвећено ис-
торијском току приватизације у Србији, резултатима и ефектима прива-
тизације; друго сагледава проблем подржављења домаћих предузећа: док 
су треће и четврто поглавље студије случаја домаћих и страних компанија 
које су искусиле приватизацију и подржављење.

Искуство најразвијенијих земаља је показало да је, ако привреда уђе у 
рецесију, смислено подржавити предузећа која се нађу у незавидном по-
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ложају будући да су социјални трошкови банкротства сувише велики. С 
друге стране, одлуке о подржављењу српских предузећа су најчешће има-
ле некомерцијалне мотиве, привилеговање једних група, а занемаривање 
других, и показало се да заправо служе одржавању неефикасне привредне 
активности и партократији.

ИСТОРИЈСКИ ТОК И ЕФЕКТИ ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У 
СРБИЈИ

Процес приватизације су у свету обележили различити модели: ваучер-
ски, интерни (радничко акционарство), фондовски, Management buy-out и 
модел директне продаје. У Србији је комбинован модел директне продаје 
са радничким акционарством, односно ваучерском приватизацијом.

Приватизација је у Србији почела доношењем Закона о друштвеном 
капиталу 1989. године да би 1991. године био донет Закон о условима и пос-
тупку претварања друштвене својине у друге облике својине, 1997. године 
Закон о својинској трансформацији, коначно, 2001. године Закон о прива-
тизацији који је на снази и данас (са одређеним изменама и допунама).

Приватизациони програм из 1991. је задржао основни концепт акцио-
нарства запослених претходног закона (из 1989.), али уз значајно отежане 
услове за стицање акција. Обнавља се државна својина, пре свега кроз ос-
нивање јавних предузећа и укрупњавање предузећа у велике комплексе 
попут НИС-а или Србијашума. Програм бележи катастрофалне резулта-
те, а повлашћени појединци стичу током хиперинфлације велике добит-
ке кроз обезвређену отплату кредита за пословање или куповину акција 
и девиза по службеном, фиктивном курсу. Иако је постојала намера, пре 
свих, тадашњег гувернера Драгослава Аврамовића да се дотадашња при-
ватизација односно извршене уплате за акције ревалоризују власт на то 
никада није пристала. 

Програм приватизације из 1997. године је подразумевао конверзију 
дуга предузећа у имовину, на основу које су повериоци могли да поста-
ну власници акција предузећа у висини позајмљених средстава. Акције су 
дељене бесплатно свима, али је пропустима омогућено да се злоупотреба-
ма акције стичу ‘преко везе’. Легат програма из 1997. је и берзанска продаја 
капитала Акцијског фонда која је изазвала сукобе између нових власника 
и запослених као акционара, који су доживљавали овакву приватизацију 
као непријатељско преузимање.
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Програм приватизације из 2001. године је дао позитивне резултате у 
почетку своје примене. Ипак, временом су до изражаја све више долази-
ле опште слабости модела. Иако је програм приватизације требало да се 
у целини реализује за четири године, његово остваривање се протегло све 
до данашњих дана. Програм се разликује од свих досадашњих, јер промо-
више тржишну приватизацију тј. продају 70% друштвеног капитала пре-
дузећа кроз два основна облика: тендер и аукцију. Тендери су предвиђени 
за продају већих и потенцијално перспективнијих предузећа. Показали 
су се као најуспешнији вид продаје предузећа бар кад је реч о оствареним 
приватизационим приходима, а посебно када су у питању страни купци. 
С друге стране, поражавајуће је што је аукцијско надметање, као веома 
битан вид приватизације који штити продавца од нереално ниских цена, 
тако брзо пропало. На аукцијама су нуђена остала, нешто мања предузећа, 
а почетна цена је представљала само 20% њихове књиговодствене вред-
ности. Дешавало се (неретко) да се победник знао унапред, као и да то буде 
једини учесник аукције. 

Слика 1: Број продатих предузећа и смањење броја запослених

Извор: Николић И., Приватизација у Србији, између еуфорије и разочарења, 
Саветовање Научног друштва економиста Србије, Београд, 2012.
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Највећи број атрактивних предузећа је продат већ током 2002. и 2003. 
док су остала друштвена предузећа мање пословно способна и рентабилна 
и као таква неинтересантна за приватизацију. Након што се процес при-
ватизације успорио, уследило је обарање цена и релаксирање услова ку-
повине, па се као купци јављају и пословно некредибилна лица или они 
чији је циљ атрактивна локација или пословни простор. У 2011. години 
приватизовано је само 18 предузећа од чега два на тендеру, два на аукцији 
и 14 на берзи.

Према подацима Агенције за привредне регистре у 2012. пословало је 
1.386 приватизованих предузећа (5,2% мање у односу на претходну годину), 
што упућује на успоравање процеса структурних реформи и приватиза-
ције. Ова привредна друштва су запошљавала 71.861 радника (12,3% мање 
него 2011.). Приватизацију је, генерално, обележило драматично смањење 
броја запослених: више од 400 хиљада што би на годишњем нивоу могло 
просечно да се изрази као 45 хиљада радних места, али и све израженији 
прелазак приватизованих предузећа у сферу „сиве“ економије. Чести су 
штрајкови запослених због тешког положаја, нередовних плата и радног 
времена, неретко дужег и од десет сати дневно. Такође, низ предузећа је 
угашен, због неспособности нових власника или њихових лоших намера 
приликом куповине (због пословног простора, земљишта, куповинe нов-
цем сумњивог порекла и сл).

Слика 2: Разлози раскидања приватизационих уговора

Извор: Аутор према подацима: Николић И., Приватизација у Србији, између 
еуфорије и разочараења, Саветовање Научног друштва економиста Србије, 

Београд, 2012.
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У прилог тврдњи да је приватизација у Србији неуспешна говорe пода-
ци Агенције за приватизацију о броју раскинутих купопродајних уговора: 
од 2.271 приватизације, поништене су 634, што је приближно 30% укуп-
но приватизованих предузећа. Приватизациони уговори су се најчешће 
раскидали због неплаћања купопродајних рата, неизвршавања обавеза из 
социјалног програма, неизвршавања обавеза из инвестиционог програма 
и непоштовања одредбе да се обезбеди континуитет производње.

Чињеница је да је у старту приватизације лоше процењен квалитет ин-
ституција у Србији. Антимонополске институције и прописи су уређени 
по узору на оне из најразвијенијих земаља, па нису компатибилни са на-
шом крхком економијом. Након пада Милошевићеве диктатуре, власти 
су биле принуђене да траже подршку ММФ-а, али и да безрезервно при-
хвате савете ММФ-а (и добре и лоше), као и стратегију коју је конципи-
рао Вашингтонски консензус. Иако, Вашингтонски консензус представља 
списак рецепата за уредно и дисциплиновано вођење економске полити-
ке (Маџар, 2012: 20), проблем је што стручњаци ММФ-а, често недовољно 
познају специфичне прилике у земљама које траже њихову финансијску 
и стручну помоћ, па примењују концепт „исти модел за све“ (one size fits 
all). У спровођењу наметнуте стратегије настављен је нетранспарентан 
приватизациони процес, додуше измењен по угледу на естонски модел. 
Примена, домаћим приликама, неприлагођеног модела приватизације ре-
зултирала је енормно високим стопама незапослености, растом социјалне 
неједнакости, сиромаштва итд.

У тумачењу ефеката приватизације, не треба заборавити ни оне добре 
који су довели до развоја тржишта и тржишне конкуренције, као што су 
продаје дуванских компанија, цементара или долазак норвешког Теленора. 
Користи су евидентне: нпр. конкуренција учеснике на тржишту мобилне 
телефоније приморава на ефикасност и унапређење услуга, а са доласком 
јаких дуванских компанија уведен је ред у тај сектор привреде и елимини-
сана сива економија.

Успешност приватизације се не мери искључиво бројем приватизова-
них предузећа, већ и преко успешности у приватизацији великих преду-
зећа (Димитријевић и др., 2009: 482). Србији тек предстоји продаја великих 
предузећа која су у неформалној партијској својини, као што су ЕПС или 
Телеком Србија, а управо су у том сегменту штете најочигледније. У Србији 
се процес приватизације неће завршити ни у наредних неколико година, 
јер је више од 40 одсто капитала и даље у власништву државе. Политичка 
воља да се тај посао приведе крају не постоји, јер многима више одговара 
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да део фирми, посебно јавна предузећа са природним монополом, задрже 
у садашњем статусу који омогућава партијско управљање, што је истовре-
мено и генератор корупције.

ОПРАВДАНОСТ ПОДРЖАВЉЕЊА ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ

Код предузећа код којих је било неколико неуспешних приватизација, 
показало се да је у ишчекивању промене облика својине, дошло до велике 
девастације. Због тога је неопходно да у том периоду имовином тих преду-
зећа неко конкретно управља. Излаз се види у подржављењу тих предузећа 
– што је у Србији еуфемизам за партијско власништво. Показало се да оно 
обично води убрзаном уништавању предузећа, посебно како се приближа-
ва крај мандата партија на власти. Као некад када је једна партија одређи-
вала инвестиције и делила добит, поново предузећа добијају субвенције на 
основу одлука страначког консензуса. Све то не само што руши предузећа, 
већ и буџет, јер се новац дотира из државне касе. Hаслеђе самоуправног 
система је уверење запослених да предузеће припада њима, a да су нови 
власници, под изузетно повољним околностима, добили нешто што им не 
припада. Код нас се, уобичајено мисли да је наше оно што је државно, док 
оно што је приватизовано више није наше. Креира се такав амбијент да се 
сматра да подржављење није сумњиво, док је свака приватизација сумњи-
ва. А пракса показује да је било какво приватно власништво ефикасније 
од државног. 

У саопштењу Агенције за привредне регистре о пословању привреде 
у Србији у 2012. стоји да највећи удео у негативном економском резул-
тату српске привреде имају предузећа под контролом државе (државна 
и друштвена предузећа која су још увек у процесу приватизације, вели-
ка и локална јавна предузећа). Укупни приходи јавних предузећа износе 
491.085 милиона, а расходи 544.478 милиона динара (9,5% више него 2011). 
Губици јавних предузећа сy 54.511 милиона, а друштвених предузећа 5.606 
милиона динара (16% већи него 2011). Даље, јавна предузећа држе 13,4% 
укупних средстава привреде или 744.802 милиона динара и бележе међу-
годишњи раст по стопи од 5,1%. Истовремено, капитал јавних предузећа 
износи 1.086.398 милиона динара, што је благи пад (1,7%) у односу на 2011. 
Jавна предузећа бележе највећи раст кумулираних губитака на нивоу 
укупне привреде (242.987 милиона динара или 9,9%). Изузетно високе сто-
пе изгубљеног капитала присутне су и код друштвених предузећа (122,4%). 
Jавна предузећа бележе висок износ негативног нето обртног капитала од 
173.777 милиона динара, који је за две петине већи у односу на 2011., док су 
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друштвена предузећа исказала негативан нето обртни капитал у износу од 
33.036 милиона динара, са међугодишњим растом од 4,4%. 

Табела 1: Пет привредних друштава са највећим нето добитком у 2012. 
години

Назив привредног друштва Нето добитак             
(у мил. динара)

1 НИС ад Нови Сад 49.457
2 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд 11.251
3 ТЕЛЕНОР доо Београд 10.581
4 ТАРКЕТТ доо Бачка Паланка 9.770
5 СУНОКО доо Нови Сад 6.077

Извор: Агенција за привредне регистре

Табела 1 показује да је у 2012. години, као и у претходној, најпрофита-
билније привредно друштво у Србији је НИС ад Нови Сад, које са 49.457 
милиона динара добити генерише нешто више од четвртине позитивног 
резултата сто друштава са највећом нето добити. Далеко мањи нето доби-
так исказао је Телеком Србија (11.251 милиона), а на листи их прате Теле-
нор доо (10.581милиона) и Таркетт доо из Бачке Паланке (9.770 милиона). 

Табела 2: Пет привредних друштава са највећим нето губитком у 2012. 
години

Назив привредног друштва Нето губитак             
(у мил. динара)

1 ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад 35.117
2 ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ ад Београд 16.609
3 ХИП ПЕТРОХЕМИЈА ад Панчево 12.369
4 ВИП МОБИЛЕ доо Београд 8.302
5 ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ 7.851

Извор: Агенција за привредне регистре

Подаци из Табеле 2 показују да су три од пет највећих губиташа у Ср-
бији јавна предузећа. Највећи нето губитак у 2012. години (35.117 милиона 
динара), исказало је привредно друштво ЈП Србијагас, које је 2011. посло-
вало позитивно (1,3 милиона динара). Двоструко мањи губитак (16.609 ми-
лиона) имају Железнице Србије, при чему је и ово друштво у 2011. послова-
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ло са добитком од 12,7 милиона динара. ХИП-Петрохемија је увећала свој 
губитак за 10,9% и на крају 2012. износи 12.369 милиона динара. 

Уопште не чуди податак да код нас највише корупције и штрајкова има 
баш у јавним предузећима. У нашој земљи проблем неефикасности посеб-
но је оптeрећен проблемом вишка радне снаге у oвим предузећима који 
врши притисак на страни расхода, и социјалном димензијом која врши 
притисак на страни прихода. Јавних предузећа (ЈП) укупно има око 660, 
запошљавају око 165 хиљада људи (око 15% од укупног броја запослених), 
ангажују око 35% сталних средстава привреде Р. Србије и остварују око 
10% укупних прихода привреде (Зелић Н., 2011). Само име, jавнa преду-
зећa, указује на њихову важност за друштвену заједницу као целину, која 
се не огледа само у значају делатности које она обављају, већ и у обиму 
имовине коју поседују. Примера ради у 2011. години укупан капитал бан-
карског сектора у Србији је износио 574 милијарди динара2, а у исто време 
ЈП Електропривреда Србије је исказала књиговодствену вредност свог ка-
питала у износу од 1254 милијарди динара3. ЕПС има више од 32 хиљаде за-
послених, а око 50 милијарди динара годишње издваја само за плате. Када 
се има у виду овај податак, онда не чуди да је умало прошло непримећено 
да је ЕПС само у периоду 2007-2009. кроз малверзације у PTБ Колубара 
оштећен за више од 12 милиона евра.

То што јавност прећутно прихвата огромне губитке које бележи већина 
предузећа под контролом државе објашњава Парадокс друштвене акције 
Манкура Олсона. Наиме, у ситуацијама које карактерише концентрација 
добитака код једне организоване групе, док су губици расути на велики 
број чланова заједнице тако да нико од њих то не осећа као велики губи-
так, не може да се очекује покретање ефикасне акције против злоупотре-
ба. Мањина је јасно мотивисана да брани своје привилегије, а потенцијал-
ни противници могу добити мало или ништа иако се успешно спроведе 
друштвена акција (Миловановић М. Р, 2002.).

ПОДРЖАВЉЕЊЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈА, ИСКУСТВА ЈП 
СРБИЈАГАС И НИС А.Д.

Некадашњи комунистички директори су имали неприкоснове-
ну власт, а у предузећима је њихова воља морала беспоговорно да се 

2 http://www.nbs.rs/internet/latinica/55/55_4/kvartalni_izvestaj_III_12.pdf
3 http://www.eps.rs/GodisnjiIzvestaji/Godisnjak%20EPS%202011_sr_web.pdf
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поштује. У данашњим предузећима под државном контролом еви-
дентно је да је менаџмент наставио да се понаша опортунистички. 
У таквом окружењу запослени су спремни на уступке до крајњих 
граница, од смањења плата до све горих радних услова, али не на-
пуштају предузећа под изговором да чувају радна места и да користе 
бенефиције пензионог и здравственог осигурања. Политичком одлу-
ком постављени менаџери размишљају краткорочно, немају интерес 
да и у случају евентуално оствареног прихода део одвоје за инвести-
рање. Знајући да се с променом партија на власти, мења и менаџмент, 
профите усмеравају у плате. Управо због неадекватног управљања, 
делом и због економске кризе, држава је директно преузела нека пре-
дузећа (нпр. Галеника и смедеревска Железара), а нека индиректно, 
преко Србијагаса. Подржављења су углавном изнуђена, да би се из-
бегао стечај, који би се вероватно завршио ликвидацијом.

Јавно предузеће Србијагас, са седиштем у Новом Саду, је основа-
но 2005. одлуком Владе Србије. Предузеће је настало реструктурирањем 
НИС-а, из организационих делова НИС-Гас, НИС-Енергогас и НИС-Југо-
петрол (Плинара и РЈ Гас, Панчево).

Србијагас, иако и сам губиташ, је преузео власничку контролу над: Ме-
танолско-сирћетним комплексом из Кикинде, Српском фабриком стакла 
из Параћина, затим Азотаром, ХИП-Петрохемијом и Агроживом  из Пан-
чева, Информатиком из Београда, али и Косиг осигурањем из Републи-
ке Српске. Србијагас је од 2009. до 2011. године у Српску фабрику стакла 
уложио 70 милиона долара, а онда ју је продао бугарској компанији Glas 
industry за дупло мању суму. Ово не само да је оптеретило пословање Ср-
бијагаса, него је и потпуно бесмислено да предузеће које тврди да гас наба-
вља скупље него што га продаје и да трпи губитке због нередовне наплате, 
постане власник фирми. То је, економски гледано, потпуно нерационалан 
потез и свакако је да има удела и на цене гаса за потрошаче.
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Табела 3: Подаци из консолидованог финансијског извештаја ЈП Србијагас 
за 2012.

износи у 000 динара
запослени као цео број

Назив податка Текућа година
Укупна актива (АОП 024) 135.541.442
од тога: Губитак изнад висине капитала (АОП 023) 0
Укупни капитал (АОП 101) 2.956.388
од тога: Основни капитал (АОП 102) 41.102.895
    Нераспоређени добитак (АОП 108) 20.503.351
    Губитак до висине капитала (АОП 109) 59.907.056
Пословни приходи (АОП 201) 74.396.641
Нето добитак (АОП 229) 0
Нето губитак (АОП 230) 37.364.724
Број запослених (АОП 605) 3.191

Извор: Агенција за привредне регистре Републике Србије, датум приступа: 
6.10.2013.

У финансијским извештајима који се тичу матичног дела компаније 
исказан је пословни губитак већи од 35 милијарди динара. У консолидо-
ваним финансијским извештајима поново се јавља губитак (37,4 милијар-
ди), што је последица преузимања (подржављења) предузећа губиташа. ЈП 
Србијагас је, за последње три године, само у матичном предузећу повећао 
број запослених за 10% углавном на руководећим местима. Између оста-
лих, запослени су блиски рођаци актуелних и бивших политичара (или 
они сами), као и блиски рођаци хашких оптуженика.

ЈП Србијагас је постало синоним за лоше пословање, бахати и некомп-
тетентни менаџмент. Актуелна је афера која се везује подржављену члани-
цу Србијагаса, панчевачку Азотару. Претпоставља се да је продајом рег-
ресираног минералног ђубрива оштећен буџет Србије за око 193 милиона 
динара. Даље, Државна ревизорска институција (ДРИ), је у свом извештају 
за 2011. годину4 открила је да је 22,5 милијарди динара (192 милиона евра), 
Србијагас потрошио мимо Закона о јавним набавкама. У поступку реви-
зије утврђено је и да је део добити (140,2 милиона динара), Србијагас не-
основано распоредио на име средстава за спонзорства, а да је све одлуке 

4 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈП 
„Србијагас“ Нови Сад за 2011. годину, доступно на: http://www.dri.rs/images/pdf/re-
vizija2013/4_11092013_2.pdf, датум приступа: 6.10.2013.
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о донацијама у 2011. години доносио генерални директор. ДРИ је, такође, 
утврдила да предузеће увози гас без закљученог спољнотрговинског угово-
ра, а неправилности су откривене и у дугорочним финансијским пласма-
нима и исплати плата запосленима. Све ово иде у прилог тези да подржа-
вљење предузећа у Србији није боља алтернатива наставку приватизације.

Државна контрола руководства фирме се по правилу укида приватиза-
цијом. Најбоље оцењене су оне приватизације које су спроведене по мо-
делу продаје стратешком инвеститору, и то страној компанији која није 
у било ком погледу ‘дужник’ управе приватизованог предузећа. Страни 
власници не смењују одмах директоре, бар док их ови не уведу у пословање 
предузећа, али уколико се ради о неефикасном тиму – не устежу се да им 
уруче отказе. 

Добар упоредни приказ пословања велике државне компаније пре и 
након приватизације може да пружи приватизација Нафтне индустрије 
Србије (НИС). Држава је 2008. продала 51% власништва НИС-а руском 
Гаспром њефту за 400 милиона евра, документе о изградњи гасовода Јуж-
ни ток и складишта гаса Банатски двор. Продаја НИС-а је у јавности ту-
мачена на различите начине, углавном негативно. Говорило се да је реч о 
поклону, а онда су пронађени ‘костури у ормару’. Српска страна приказала 
је у завршном рачуну да компанија успешно послује, док је према руској 
рачуници НИС бележио губитке. Компанија је ангажовала независну ре-
визорску кућу KPMG која је потврдила негативно пословање.

Слика 3: Актуелна власничка структура НИС-а

Извор: НИС а.д., http://www.nis.rs/wp-content/uploads/2012/05/Fact-sheet-sr-1.pdf 

На Слици 3 је приказана власничка структура НИС-а. Руски партнер 
Гаспром њефт, од укупног броја акција (163.060.400) у свом власништву 
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има 56 %, Р. Србија 30 %, док је у власништву мањинских акционара 14 %. 
Ако се зна да је након преузимања компаније Гаспром њефт имао 51 %, 
уочљиво је да је свој удео повећао трговањем на берзи (NIIS- belex – номи-
нална вредност 500 РСД).

У Табели 4 су приказани подаци из консолидованог финансијског из-
вештаја компаније за 2012. Након приватизације 2008. и консолидације по-
словања компаније у 2009. када је последњи пут евидентиран губитак, од 
2010. године бележи се константан раст нето добити.

Табела 4: Основни подаци из консолидованог финансијског извештаја НИС 
а.д. за 2012.

износи у 000 динара
запослени као цео број

Назив податка Текућа година
Укупна актива (АОП 024) 292.869.349
од тога: Губитак изнад висине капитала (АОП 023) 0
Укупни капитал (АОП 101) 133.090.660
од тога: Основни капитал (АОП 102) 87.148.630
    Нераспоређени добитак (АОП 108) 45.546.708
    Губитак до висине капитала (АОП 109) 398.016
Пословни приходи (АОП 201) 234.083.475
Нето добитак (АОП 229) 45.532.611
Нето губитак (АОП 230) 0
Број запослених (АОП 605) 9.004

Извор: Агенција за привредне регистре Републике Србије, датум приступа: 
6.10.2013.

Полазећи од исказаних укупних перформанси, као одраз квалитетног 
управљања капиталом, НИС ад Нови Сад свакако спада у ред најуспеш-
нијих привредних друштава. Поред увећања исказаног добитка за петину 
у односу на прошлогодишњи, то потврђује и раст обима пословне актив-
ности (19,6%) и јачање његових финансијских капацитета, односно капи-
тала и укупних средстава (56,4% и 27,0%), а такви резултати остварени су 
уз значајно смањење броја запослених (са 9.650 на 7.577). При томе, треба 
поменути да су на крају 2012. године кумулирани губици овог друштва 
драстично умањени и износе 396 милиона динара, за разлику од претходне 
године када су износили 40.998 милиона динара.
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Табела 5: Профитабилност НИС-а, 2006-2011.
Година 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Принос на власнички капитал 6,72% 5,30% -0,1176 -117,95% 0,3538 46,36%

Извор: Лукач Д., Добре и лоше стране приватизације јавних предузећа

У Табели 5 дати су подаци о профитабилности Нафтне индустрије Ср-
бије, пре и након приватизације. Након преузимања, Гаспром је извршио 
дубинску проверу пословних књига старог НИС-а и утврдио нелогично-
сти. Са применом принципа корпоративног управљања, остварен је раст 
профитабилности у компанији. На основу ове слике може се закључити 
да је некад боље продати предузеће и по нетржишним ценама, ако ће му 
се пронаћи добар стратешки партнер који ће уложити у њега, донети му 
знање и учинити га ефикаснијим. 

За релативно кратак период нови менаџмент НИС-а је успешно спро-
вео промене које су довеле до потпуне стабилизације компаније, остварења 
добити и повећања кључних показатеља у свим сегментима пословања. У 
исто време, компанија је успела да успостави модеран систем корпорати-
вног управљања, и транспарентну комуникацију са свим заинтересова-
ним странама. Све то се манифестује и кроз раст цене акција на Београд-
ској берзи.

ПОДРЖАВЉЕЊЕ, СТРАНА ИСКУСТВА – КОМПАНИЈА 
„ЏЕНЕРАЛ МОТОРС“

Џенерал Моторс (енгл. General Motors), NYSE: GM и TSX: GMM, је гло-
бална аутокомпанија основана 16. септембра 1908. у Детроиту (САД). Под 
вођством Алфреда Слоуна (1875-1966), најуспешнијег менаџера у досада-
шњој историји, стасала је у највећу светску компанију у најзначајнијој ин-
дустријској грани XX века. Донедавно, арсенал брендова Џенерал Моторсa 
(ЏM) је укључивао Chevrolet, Pontiac, GMC, Buick, Cadillac, Saturn, Hummer, 
SAAB, Opel, Vauxhall, Holden Daewoo и Wuling. ЏМ је имао уделе и у Isuzu 
motors Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd, Suzuki Motor Corporation, Fiat Auto, и 
GM Daewoo Auto & Technology. Значајну улогу у пословању ЏМ-а имала је 
General Motors Acceptance Corporation (GMAC), која је пружала услуге фи-
нансирања и осигурања за купце и дилере ЏМ-а.

Са развојем финансијске кризе, која је смањила куповну моћ грађана, 
показало се да је ЏМ готово у потпуности зависио од тржишта САД. Би-
тан спољни чинилац је и конкуренција, посебно јапански и корејски про-
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извођачи јефтиних, а квалитетних аутомобила. Након 77 година на челу 
светског аутомобилског тржишта, овај амерички гигант је 1. јуна 2009. 
године поднео захтев у вези са 11. поглављем заштите од банкрота пред 
федералним судом у Њујорку. Проглашен је четврти највећи по величини 
банкрот у историји САД, након Lehman Brothers Holdingsa Inc., Washington 
Mutuala и WorldComa Inc., или највећи у историји САД у сектору који није 
финансијски. Пад који је ЏМ доживео се јасније види на основу чињенице 
да је 2000. године вредео 56 милијарди, да би му вредност у 2008. пала на 
свега 550 милиона долара. Бившем гиганту је омогућено да 10. јула 2009. 
пренесе своју највреднију имовину на новоосновану компанију New GM 
Company, док је Motors Liquidation Company основана за спровођење стечај-
ног поступка над непрофитабилним секторима и маркама.

Као државну помоћ целокупној аутомобилској, али и пратећим индус-
тријским гранама влада САД је од јула до краја августа 2009. спровела про-
грам Car Allowance Rebate System (CARS), познатији као Cash For Clunkers 
(‘кеш за крш’). Програм је представљао субвенционисану куповину ауто-
мобила произведених у САД заменом старо за ново, уз субвенцију у изно-
су од 4500 америчких долара. Иако је у ту сврху издвојено три милијарде 
долара, програм није био успешан. Даље, ЏМ је добио укупно 52 милијарде 
долара помоћи од америчке владе и 9,5 милијарди долара од Влада Канаде 
и Онтарија. Из суме помоћи Вашингтона 6,7 милијарди је зајам, док је Вла-
да Канаде у исту сврху издвојила 1,4 милијарду долара. Тако да је власнич-
ка структура Џенерал Моторса по подржављењу, процентуално изражена, 
изгледала овако: Влада САД – 60,83%, фондови здравственог осигурања 
радника и пензионера компаније –17,5%, Влада Канаде и Онтарија –11,67%, 
повериоци и власници обвезница „старог“ Џенерал Моторса – 10%. Многи 
Американци, кивни што су као порески обвезници платили за спасавање 
компаније из финансијске кризе, прозвали су је Government Motors, а Бара-
ка Обаму њеним газдом.
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Слика 4: Промена власничке структуре Џенерал Моторса

Извор: Аутор

Након успешног реструктурирања, уследили су кораци који потврђују 
намеру државе да што пре смањи своје учешће у компанији. На конкурсу 
су изабрани топ менаџери, који су се на основу резултата брзо и лако мења-
ли. Првог извршног директора Фрица Хендерсона, је наследио Едвард Ви-
такер, а њега Денијел Акерсон. Један од услова за именовање извршног ди-
ректора је био и тај да кандидат има обавезу да уложи сопствени капитал 
у компанију. На тај начин они су постајали највећи мали акционари (при-
ватни инвеститори) компаније. 

Џенерал Моторс је већ у априлу 2010. вратио 8,1 милијарди долара зај-
мова које је добио од влада САД и Канаде. Дуг је враћен пет година пре 
рока, а Компанија је зарадила чак 2,1 милијарду долара од јула до краја 
септембра 2010. што јој је омогућило повратак на берзу у новембру. Акту-
елна власничка структура ЏМ-а, процентуално изражена, изгледа овако: 
индивидуални и институционални инвеститори – 44.9%, Влада САД –32 
%, Добровољно пензијско осигурање запослених (VEBA) – 10.2%, Влада Ка-
наде – 9% и ЏМ пензијски фонд –3.9%.

Компанија Џенерал Моторс је данас поново моћна и налази се на 19. 
месту светске листе Global Fortune 500 за 2012. годину, највећих светских 
компанија магазина Fortune рангираних према приходима. Компанијско 
пословање ЏМ поново обухвата најшире географско тржиште, са проце-
сима производње и продаје у више од 120 земаља; и има 217 хиљада за-
послених, од чега само у САД 79.000. На глобалном плану, ЏМ чврсто 
држи другу позицију у продаји (иза Тојоте) са више од 9,5 милиона вози-
ла и приходом од 150,3 милијарди долара на годишњем нивоу. Успешан 
модел подржављења и брзе (pe)приватизације ЏМ-а, може да послужи и 
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Србији као смерница, међутим питање је да ли код нас постоји пре све-
га политичка воља за тако нешто. Већина мера које су спроведене у ЏМ-у 
могу да користе предузећима под државном контролом за унапређење уп-
рављања. Те мере не захтевају велике издатке као оне при модернизацији 
или изградњи инфраструктуре, нити високе социјалне трошкове као када 
се отпушта вишак запослених. Међутим, ове мере воде до губитка личних 
и партијских бенефиција, пре свега кроз смањење страначког, рођачког и 
др. запошљавања.

ЗАКЉУЧАК

Вероватно да у овом тренутку нема те речи у Србији, која је толико 
омражена међу масама, као што је то „приватизација“. Помпезно најављи-
вана, економски, социјално и развојно усмерена приватизација из 2001. 
се показала, нажалост, компликованијом и дугорочнијом од првобитних 
очекивања, а њен слоган „почетак за иметак“ данас, све сиромашнијем ста-
новништву, звучи смешно. Циљ приватизације је био подизање економске 
ефикасности привредних субјеката, уз симултано обезбеђење социјалне 
правде. Потпуно остваривање обе замисли је немогуће, јер су то међусобно 
супротстављени циљеви, па државни органи, као носиоци приватизације, 
балансирајући између њих нису остварили ни један ни други. Сазнали смо 
да приватизацију сем позитивних прати и низ негативних ефеката, посеб-
но оних социјалних. Зато приватизацију данас многи виде као пут у не-
контролисано богаћење једног изузетно малог слоја појединаца на рачун 
друштвених раслојавања и на сумњив начин. 

Донедавно су транзиција и приватизација за многе у Србији биле ча-
робне речи које ће, на волшебан начин, исцелити деценијске, кризне ране и 
решити све проблеме, а данас су те речи државно власништво и изградња 
друштва благостања. Међутим, подржављење није боља алтернатива при-
ватизацији, већ еуфемизам за партијско управљање и наставак агоније у 
којој се налази већина државних и јавних предузећа. Подржављење је не-
миновно за предузећа код којих је раскинут приватизациони уговор, јер 
док се чека својинска трансформација у предузећима настају велика раза-
рања. Имовином предузећа неко мора конкретно да управља, па макар то 
била и држава. Пример Џенерал Моторса показује да се придржавањем 
принципа корпоративног управљања, и у подржављеним предузећима 
могу да се постигну пословни резултати приближни онима у приватним 
компанијама, али сигурно је да за тако нешто у Србији не постоји поли-
тичка воља. Подржављење у Србији не сме да буде трајно решење, већ само 
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етапа у приватизацији, јер државна предузећа одликују лоше перформан-
се, нетранспарентно пословање, корупцијски сканадали и недостатак од-
говорности. Привредна политика се у Србији готово искључиво ослања на 
субвенције, што тешко да може да подстакне на улагања. Немогуће је из-
градити друштво благостања ако се ради у интересу само једне интересне 
групе, привилегованих појединаца и повезаних лица. 

Пуко копирање естонског модела приватизације, америчког програма 
субвенционисања аутомобилске индустрије (‘кеш за крш’), прописa који су 
уређени по узору на оне из најразвијенијих земаља, антимонополских ин-
ституција које нису компатибилне са нашом крхком економијом и слични 
потези, који су се неславно завршили, потврђују да не постоји универзална 
формула за успех при реформисању привреде, већ да Србија сама мора да 
разради и спроводи стратегију развоја узимајући у обзир сопствене специ-
фичности.

Jачање конкуренције и наставак приватизације се намеће као једино 
решење уколико Србија жели да смањи корупцију и настави реформу. Кон-
куренција је разлог заговарања либерализације, иако, генерално, постоји 
бојазан да ће се уклањањем прописа јавити анархија и омогућити стицање 
огромних профита. Либерализација, међутим, не подразумева нерегули-
сано тржиште. Напротив, потребни су јој прописи како би обезбедила и 
подржала конкуренцију. Приватизацију предузећа, с друге стране, није 
лако спровести, јер то за многе значи губитак посла или извора прихода, 
поготово ако обезбеђује и приступ неком виду корупције. Зато, све снаге 
треба усмерити у проналажење кредибилних стратешких партнера, посеб-
но за јавна предузећа. Приватизација ових гиганата, неминовно би водила 
њиховој деполитизацији. Политика би постала мање исплатив бизнис, а 
друштво демократичније. Излазак великих система на берзу би додатно 
ојачао и тржиште капитала. Ове препоруке треба искористи да се коначно 
створе услови да економија што пре почне лагано да расте.

SUMMARY
CONTINUATION OF PRIVATIZATION PROCESS OR 
RENATIONALIZATION OF COMPANIES IN SERBIA

The aim of this paper is, with comparing the results and effects of two opposite 
concepts: privatization and renationalization, to point out the possible solution 
that would lead to economic growth and recovery from the crisis. The subject of 
this paper, privatization and renationalization of enterprises in Serbia, became 
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a topical issue, worthy of serious analysis. Consequence of privatization is the 
belief of citizens that the new owners, privileged individuals, have acquired public 
property under very suspicious circumstances and then gained enormous personal 
wealth. The alternative for privatization is the renationalization, in Serbia an 
euphemism for particracy. Poor image of privatization in Serbia is supported with 
legacy of the self-management system, in which the company is owned by the 
employees. This creates an environment in which the renationalization is desirable 
and every privatization is suspicious. Practice, however, shows that any private 
property is more efficient than the public one.The fact is that in the developed 
world, partly due to the economic crisis, some companies have been nationalized.
Their experience proves that the success of (re)nationalization process rests on the 
implementation of a series of uncompromising measures. Provided with, above 
all, the political will for its implementation, this approach represents a guideline 
for Serbia.

Keywords: transition, privatization, renationalization, corruption, public 
enterprises...
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RESUME

Probably at this point there is no such word in Serbia, which is so hated 
by the masses, as it is „privatization“.Pompously announced, economically, 
socially, and developmentally oriented latest privatization program has proved 
to be, unfortunately, more complicated and last longer than expected. The 
aim of privatization was to raise the economic efficiency of businesses, whith 
simultaneously ensuring social justice. Full implementation of both concepts is 
impossible because they represent conflicting goals, and state authorities, as well 
as holders of privatization, balancing between them have not achieved neither. 
We have learned that privatization is accompanied with a series of positive and 
negative effects, especially social. Therefore, privatization is now seen by many 
as a way of small class of individuals to get rich without control on account of 
social stratification and in a dubious manner.

Until recently, the transition and privatization for many in Serbia were the 
magic words that will , miraculously, heale crisis wounds and solve all problems, 
but today these words are state ownership and the construction of the welfare 
society. However, the renationalization is not better alternative to privatization, 
but a euphemism for party management and continuation of agony in which are 
the majority of state and public owned enterprises. Renationalization is inevitable 
for companies whose privatization contracts was terminated. Succes of General 
Motors shows that abiding to the principles of corporate governance, even the 
renationalized companies can achieve business results approximate to those in 
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Овај рад је примљен 14.10.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. године.

private companies, but it is certain that in Serbia there is no political will for 
a such way of governance. Renationalization in Serbian companies should not 
be a permanent solution, but only a stage in the privatization process, because 
state-owned enterprises are characterized by poor performance, non transparent 
business practices, numerous corruption scandals, and lack of responsibility. 
Economic policy in Serbia is almost exclusively reliant on subventions, which 
can hardly encourage the investments. It is impossible to build a welfare society 
if it is in the interests of a single interest group of privileged individuals and 
related entities.

Merely copying the Estonian model of privatization, or the U.S. program 
for subsidizing the car industry („cash for clunkers“), or regulations that are 
arranged like those in the developed countries, or antitrust institutions that are 
not compatible with Serbian fragile economy etc., which were unceremoniously 
ended , confirm that there is no universal formula for success in reforming the 
economy, but that Serbia has to develop and implement its own development 
strategy taking into account its own characteristics.

Competition and privatization continue to stand out as the only solution 
if Serbia wants to reduce corruption and continue with reforms. Competition 
is a main reason for liberalization, although , in general, there is concern that 
the removal of regulations occur anarchy and the opportunity to obtain huge 
profits. Liberalization, however, does not imply an unregulated market. On the 
contrary, it needs legislation to ensure and support the competition. On the 
other hand, privatization of the state owned companies, is hard to implement 
because for many people this means the loss of a job or source of income, 
especially if it provides access to some form of corruption. Therefore, all efforts 
should be put into finding a credible strategic partners, especially for public 
companies.Privatization of these economic giants, would inevitably lead to their 
depoliticization. Floatation of these large systems on stock market would further 
strengthen the capital markets. Policy would become less profitable business and 
Serbian society will become more democratic. These recommendations should 
be used to eventually create the conditions for the economy as soon slowly begin 
to grow.
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САЖЕТАК: Инвестициони фондови су нови правни и 
привредни субјекти на тржишту у Србији чије је пословање 
омогућено доношењем Закона о инвестиционим фондовима 
2006. године. Закаснело усвајње правног оквира за пословање 
ових институционалних инвеститора није било добро за 
финансијско тржиште у Србији као и за појединачне улагаче.

Финансијска криза која је створила много потешкоћа и на 
много већим тржиштима него што је тржиште у Републици 
Србији, уздрмала је до темеља ионако веома крхко пословање 
фондова код нас. Може се закључити да није било незгоднијег 
момента за почетак пословања ових институционалних 
инвеститора. Иако су тренутне активности као и имовина 
инвестиционих фондова у Републици Србији на једном 
скромнијем нивоу, постоје велике могућности за даљи 
развој пословања. Посебно се мисли на слободна средства 
појединачних улагача која се мере милијардама евра, од 
чега би део могао бити усмерен у инвестиционе фондове. 
У том случају и са већим активностима на секундарном 
финансијском тржишту стварају се услови за позитиван 
утицај који проистиче из пословања фондова.

Инвестициони фондови без обзира на тренутну ситуацију 

1 damir004@yahoo.com
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на тржишту, представаљају потенцијално веома значајан 
фактор који може да утиче на динамичнији инвестициони 
циклус. Прикупљањем имовине од појединачних улагача 
и даљим инвестирањем може се очекивати конкретан 
економски учинак и даљи развој националне економије 
Србије као и добит за улагаче у инвестицине фондове.

Кључне речи: инвестициони фондови, финсијска криза, 
појединачни улагачи, инвестициони циклус...

УВОД

За привредни опоравак Србије потребан је константан прилив новог 
капитала којим би се наставио процес инвестиционих циклуса, а самим 
тим повећање производње, јачање привреде и на крају већи стандард. 
Један од могућих праваца опоравка и обезбеђење додатаног капитала за 
покретање привреде јесу и активности инвестиционих фондова. Ови ин-
ституционални инвеститори који спадају у најмлађе субјекте на финан-
сијском тржишту могу допринети већем економском учинку целокупног 
тржишта. Да би овај утицај био значајнији потребно је повећати њихову 
атрактивност, привлачност за појединачне улагаче и створити амбијент у 
којем ће моћи да развијају своје пословање. Након почетних потешкоћа 
које су наступиле у пословању фондова, мора се тежити ка ефикаснијем 
и атрактивнијем секундарном финансијском тржишту, на којем ће бити у 
понуди велики број квалитетних хартија од вредности што ће омогућити 
фондовима да улажу прикупљени капитал у исплативе инвестиције и оси-
гурају позитивне стопе приноса.

ПОЧЕТАК ПОСЛОВАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – НОВА РАЗВОЈНА МОГУЋНОСТ

Инвестициони фондови као нови субјекти на тржишту у Србији треба-
ло би бити додатан подстицај развоју финансијског тржишта, а самим тим 
и целокупне националне економије. На основу одређених показатеља до 
2008. Године, привреда у Србији је показивала одређене помаке у свом опо-
равку и развоју. Међутим негативни утицаји који су настали као последица 
светске финансијке кризе највише су деловали на пад вредности имовне на 
финансијском тржишу, а касније су се негативна колебања „прелила“ и на 
реалну економију. Све је то утицало да се почетни „полет“ који су имали 
инвестициони фондови на почетку свог пословања заустави. 
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Процес приватизације у Републици Србији је највећим својим делом 
завршен без учешћа инвестиционих фондова у овом процесу, за разлику 
од земља централне и источне Европе, где су приватизацијски инвести-
циони фондови имали значајно учешће у трансформацији привредног 
система. Закаснело усвајање законске регулативе која је омогућила поче-
так пословања фондова утицало је да се не „ухвати прикључак“ са држава-
ма из окружења које су поодмакле у развоју фондовске индустрије. Додат-
на и отежавајућа околност за почетак пословања инвестиционих фондова 
јесте и то што је њихов развој већ у другој години пословања када су тек 
оснивани први фондови, додатно погодио потрес на светским тржишти-
ма, а посебно на организованим финансијским тржиштима, а једно веома 
неразвијено тржиште, као што је ово у Републици Србији, није одолело 
негативним утицијама са светских тржишта. 

Велики пад промета, вредности имовине и повлачење инвеститора и 
капитала јесу окружење у којем су фондови у Републици Србији започели 
своје пословање. 

Поред ових актуелних околности које су негативно утицале на почетак 
пословања инвестиционих фондова у Републици Србији, још већи ефекат 
на пословање имало је претходно стање економског и привредног система. 
То је посебно отежавајућа околност која је одмах у старту била велика 
препрека ефиксаном и бржем развоју фондовске индустрије. Привредни 
систем који није конкурентан нити ефкисан, који почива на застарелим 
регулаторим оквирима не може да створи и повољно привредно окружење, 
а самим тим и стварање услова за веће приходе и раст стандарда. У таквим 
условима појединачни улагачи нису располагали са знатнијим вишком 
прихода који би могли уложити у нпр. инвестиционе фондове. Губитак 
поверња у финансијски систем које су улагачи у Србији имали у претход-
ном периоду, такође представља препреку повећања улагња у фондове, јер 
су улагачи оправдано сумњичави страхујући за судбину своје имовине. 
Плитко финансијско тржиште и веома мали промет на организованим фи-
нансијским тржиштима додатни су терет који од почетка свог пословања у 
Србији морају да носе инвестициони фондови.

За тренутно стање тржишта у Србији се могу изрећи следеће 
карактеристике:2

• Сиромашна понуда финансијске активе; 

2 Брзаковић, Т., Тржиште капитала – теорија и пракса, Чугура принт, Београд, 2007, 
с.512;
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• Непостојање примарног тржишта капитала (компаније не обез-
беђују средства за дугорочно финансирање емитовањем акција и 
обвезница);

• Недовољна ликвидност, мерено малим обимом промета у односу на 
вредност бруто домаћег производа;

• Ниска ценовна ефикасност слободног берзанског тржишта;  поја-
ва велике дневне флуктуације цене на основу промета малог броја 
акција;

• Готово потпуни изостанак сектора становништва на страни 
тражње, превасходно услед економског осиромашења и нестанка 
тзв. средњег слоја становништва;

• Одсуство државних хартија од вредности, као најнеризичнијих 
хартија од вредности (државним записима које емитује Србија се 
тргује ванберзански, а и обвезницама се у великој мери тргује ван 
берзе);

• Недовољно присуство институционалних инвеститора (без при-
суства институционалних инвеститора и портфолио инвеститора 
тешко је очекивати брзи раст тржишта капитала).

Негативних претпоставки за почетак пословање фондова има доста. 
Но свакако да има и позитивних фактора, који су основ за развој и раст 
имовине фондова, а самим тим и допринос целокупном опоравку при-
вредног система у Србији. Позитивне предпоставке су у чињеници да је 
ово ‘„младо“‘ тржиште са доста потенцијала. 

Неколико милијарди евра које су појединачни улагачи уложили у бан-
карске депозите јесте обим средстава који би се растом атрактивности и 
стабилизације тржишта могао прелити ка инвестиционим фондовима, 
што би био подстицај њиховом развоју. Пре свега овај капитал би прво 
могао да буде уложен у новчане инвестиционе фондове који су по својим 
карактеристикама најближи депозитима у банкама са којима улагачи у Ср-
бији имају искуства. Такође промоција и едукација о предностима улагања 
у фондове биће јако важни да се настави почетни развој пословања инвес-
тиционих фондова који је потпуно прекинут или успорен услед негати-
вног утицаја глобалне и „локалне“ финансијске кризе.

Према Сопштењу о пословању финансијских институција у Републи-
ци Србији у 2012. години, које је издала Агенција за привредне регистре 
Републике Србије,  друштва за управљање инвестиционим фондовима су 
и у 2012. години наставила тренд пословања са губитком. Ослабљена тр-
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жишна активност смањила је број друштава, њихових прихода и билансне 
активе. Негативни финансијски резултат мањи је за четвртину у односу на 
2011. годину и представља потенцијални показатељ будућег опоравка по-
словања ових инсититуционалнх инвеститора. Ова друштва су управљала 
са 20 инвестиционих фондова, од којих су 16 отворени инвестициони фон-
дови, три су приватна инвестицона фонда и један затворени инвестицио-
ни фонд.

Чињеница да је остварен знатно мањи губитак, може да укаже да ће 
даљом стабилизацијом привредних кретања, оснажити и финансијки сек-
тор и пословање на секунадрном финансијском тржишту. То су услови у 
којима се може очекивати раст пословања фондова у Србији.

Табела 1 – преглед броја регистрованих инвестиционих фондова од 2007. 
до 2012. 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Отворени инвестициони фондови 10 14 14 16 15 16
Затворени инвестициони фондови 0 2 2 2 3 1
Приватни инвестициони фондови 0 0 1 3 2 3

Укупно 10 16 17 21 20 20

Извор: Извештај о раду Комисије за хартије од вредности Републике Србије и 
кретањима на тржишту капитала у Републици Србији у периоду: јануар – 

децембар 2012. године, Београд, 2013., с.24.

РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ФОНДОВА И УТИЦАЈ НА ПРИВРЕДНИ ОПОРАВАК 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Закључак који се стално намеће јесте да се почетак пословања инвести-
ционих фондова у Републици Србији, а следствено томе и почетак развоја 
пословања ових институцијалих инвеститора није могао десити у лошијем 
временском периоду. Поред тога што је сам почетак пословања и развоја 
фондова каснио десетак година за земљама из окружења и самим тим 
пропустио шансу да појединачни улагачи више учествују у процесу при-
ватизације, додатно је оптерећење је било и то што су негативни утицаји 
глобалне финансијске кризе утицали на развој пословања фонодва и пад 
вредности њихове имовне.
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Са друге стране без обзира на све околности, фондови су оснивани и 
започињали су свој рад. Наравно да су своје пословање прилагодили ново-
насталим околностима и покушали започети развој пословања и ширење 
мреже инвестиционих фондова. Поред самих фондова и законодавац је 
пратио дешавања на тржишту и веома брзо прихватио сугестије учесника 
на тржишту за измену регулаторног оквира који би омогућио лакше, ефи-
касније и конкретније пословње фондова. Јер можда и већи проблем од 
негативних утицаја која су долазили са глобалних финансијских тржишта, 
била је неразвијеност домаћег тржишта и немогућност да се послује и ула-
же на иностраним тржиштима. То је значило да је држава препознала зна-
чај који фондови могу да имају у инвестиционом циклусу, те је подстицај 
њиховог рада и развоја пословања још један правац ка већем привредном 
развоју Србије.

Према извештају Комисије за хартије од вредности Републике Србије 
укупна вредност имовине свих отворених инвестиционих фондова на дан 
31.12.2012. године износила је 2,3 милијарде динара или 20,4 милиона евра, 
док је вредност имовине на исти дан 2011. године износила 1,6 милијарди 
динара или 15,4 милиона евра. Иако се бележи одређени раст, вредност 
имовине отворених инвестиционих фондова у Републици Србији је још 
увек далеко мања од вредности имовине фондова у окружењу. То је потен-
цијални простор за развој пословања инвестиционих фондова, јер као што 
показују подаци имовина фондова у овом тренутку није значајна, али зато 
је веома значајан ниво и обим капитала који је потенцијално на распола-
гању овим институционалним инвеститорима. Утицај фондова и инвес-
тиција и алокације капитала које би они покренули је свакако значајнија 
од чувања капитала у „сламарицама“ или банкарским депозитима. На овај 
начин капитал се инвестира даље у оквиру инвестиционог циклуса подр-
жавајући даљи привреди раст и опоравак националне економије. Као што 
се из наредне табеле може видети, један од фондова има скоро половично 
учешће у укупној имовини фондова, док три фонда са највећим тржиш-
ним учешћем у својим портфолијима „држе“ скоро 70% целокупне имови-
не фондова у Републици Србији.

Док у суседним државама као што су Република Хрватска и Република 
Словенија послује и неколико стотина фондова, у Србији их је данас тек 
двадестак са скромном имовином, где је већина имовина сконцентриса-
на у три већа фонда. Како је већ споменуто иако су ово показатељи коју 
указују да фондови не могу имати одлучујући утицај на јачи привредни 
развој, они јесу и могу бити искоришћени за даљи привредни напредак 
Србије.
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Табела 2 – Вредност имовине отворених инвестиционих фондова на дан 
31.12.2012. године  у еврима

Назив инвестиционог фонда

Вредност имовине инвестиционих 
фондова ( у еврима)

31.12.2012. Учешће у 
струкутури %

1. Ilirika Plus (OIF) 999.934 4,89
2. FIMA ProActive (OIF) 1.158.462 5,67
3. Ilirika Gold (OIF) 125.664 0,61
4. Ilirika Dinamic (OIF) 167.469 0,82
5. Ilirika Keš (OIF) 82.809 0,41
6. KomBank InFond (OIF) 520.924 2,55

7. Triumph (OIF) 386.393 1,89
8. Triumph Balance (OIF) 104.388 0,51
9. Ilirika Euro (OIF) 1.938 0,01
10. Ilirika Global (OIF) 126.178 0,62
11. Erste Euro Balance 35 (OIF) 478.009 2,34
12. Erste Euro Keš (OIF) 1.033.342 5,06

13. Erste Keš (OIF) 2.503.426 12,25
14. Raiff eisen Euro Keš 1.236.750 6,05
15. Raiff eisen Keš (OIF) 8.907.632 43,58
16. Raiff eisen World (OIF) 2.609.011 12,76

Извор: Извештај о раду Комисије за хартије од вредности Републике Србије и 
кретањима на тржишту капитала у Републици Србији у периоду: јануар – 

децембар 2012. године, Београд, 2013., с.183.

ДАЉИ ПРАВАЦ РАЗВОЈА ФОНДОВА И ФИНАНСИЈСКОГ 
ТРЖИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОРАК КА ПРИВРЕДНОМ 
ОПОРАВКУ

Тренутна вредност имовне којом располажу инвестициони фондови 
у Републици Србији по једном становнику износи мање од једног евра, 
што је далеко испод држава из региона. То може бити један од показатеља 
стања развоја фондовске индустрије у Србији, заправо показатељ да је за 
сад учешће фондова на тржишту занемарљиво. Иако ови подаци делују 
дестимулативнио они могу да укажу да и поред постајања препрека у раз-
воју пословања, потоји велики део тржишта које сада покривају друге фи-
нансијске институције, а које може бити предмет будућег инвестирања ин-
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вестиционих фондова. У наредној табели се може на практичном примеру 
и компаративном поређењу видети колико је још увек недовољно развије-
но пословање фондова у Републици Србији.

Вредност имовне по становнику Србије износи нешто мање од једног 
евра, док је у Хрватској 464 евра, а у Словенији скоро хиљаду евра. Просто 
не би било упоредиво говорити о Сједињеним Америчким Државама, где 
је износ имовине инвестиционих фондова по становнику чак 28.000 евра.

Табела 3 – Преглед вредности имовине инвестиционих фондова по 
становнику у еврима

Држава Вредност имовине инвестиционих фондова 
по становнику у еврима

Сједињене Америчке Државе 28.000,00 
Словенија 968,00
Хрватска 464,00 
Србија  1,00

Извор: www.bifonline.rs

Штедња становништва у пословним банкама, крајем 2009. године, из-
носила је више од 577 милијарди РСД, што је око 6,2 милијарде евра. Го-
тово 98% укупне штедње грађана је била девизна штедња. У последњих 
10 година укупна штедња становништва у пословним банкама повећана је 
чак 45 пута, а деноминирано у динарима чак 577 пута, што Србију ставља у 
ред земаља са највећом стопом раста штедње грађана у пословним банкама 
у свету. Становништво није имало прилике да учествује у приватизацији 
нити да благовремено улаже у хартије од вредности посредством инвести-
ционих фондова. Индивидуалног инвестирања је било, и има га још увек, 
али је оно спорадично без дугорочног хоризонта, сведено на „коцкање“.3  

Могла би да се повуче паралела између штедње у банкама и улагања у 
инвестиционе фондове, а посебно кроз призму пословања у претходним 
годинама или деценијама. Једна од препрека која се често спомиње када је 
у питању пословање инвестиционих фондова, јесте неповерење које поје-
диначни улагачи имају према фондовима као новим финансијским инсти-
туцијама. То неповерење не проистиче толико из саме форме или дело-
вања фондова, већ пре свега из лошег искуства које су улагачи имали, али 
управо са улагањем у банкарске депозите. Мисли се пре свега на период 

3 Павловић, В., Муминовић, С., Значај финансијских тржишта за српску привреду, 
Индустрија, Број 4, 2010, с.45;
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када су неповратно изгубљени велики улози посебно појединачних улага-
ча, који су губили сву своју уштеђевину или имовину, а због злоупотреба 
у банкарском систему, као и слабости државе да заштити улагаче. Такође 
је и фактор утицаја вискоких стопа  инфлације оставио погубан утицај на 
поверење улагача да своја средства повере финансијским инсититуцијама. 

Међутим подаци који су изнети да се штедња у банкама мери милијар-
дама евра (према последњим подацима Народне банке Србије, штедња је 
достигла ниво од осам милијарди евра) и да је порасла скоро 50 пута уз 
дефинисану заштиту од стране државе јесу паралела која се може повући 
ка инвестиционим фондовима, да и фондови као институционални инвес-
титори који нису имали такве негативне утицаје на имовину улагача имају 
све услове за повећање своје имовине и убрзан развој.

Даљи правац развоја пословања фондова у Републици Србији и њихов 
већи економски утицај, а самим тим и учинак, треба да буде усредсређен 
на даљу промоцију едукације становништа у погледу тога шта су инвести-
циони фондови и какве су предности улагања у фондове. Јер како указују 
истраживања и даље велики број становника нема уопште инфромације о 
пословању инвестиционих фондова, а они који имају информације често 
формирају своје мишљење у складу са бројним предрасудама о негатив-
ним аспектима пословања инвестиционих фондова. 

Просто за овај процес треба времена, али се константном позитивном 
промотивном и едукативном кампањом мора допрети до појединачних 
улагача и објаснити им суштину и предности пословања фондова. Нарав-
но да ће ове кораке морати да прати засутављање негативних приноса и 
пада вредности инвестиционих јединица као услов повратка поверења и 
раста улагања у фондове.

Што се тиче развоја финансијског тржишта, оно ће пратити развој це-
локупне економије, али кретања и колебања на регионалним и светским 
финансијским тржиштима. Како је више пута истакнуто, постоји веома 
много простора за развој финансијског тржишта у Србији, које је веома 
плитко са веома малим бројем квалитетних хартија од вредности. Обим 
промета на берзи је веома низак уз учешће и трговину доминантно са не-
колико истих хартија од вредности.

Развој ће морати пратити и даље укључивање великих државних сис-
тема на организовано финансијско тржиште и могућност трговине тим 
хартијама од вредности. Посебно ће се ово одности на приватизацију Те-
лекома, дела ЕПС-а и других система који тренутно имају проблем са про-
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фитабилношћу. У тим условима ће и фондови имати могућност за улагање 
у хартије од вредности које ће имати све услове да донесу очекивану добит 
и обезбеде својим улагачима исплативност инвестиција.

ЗАКЉУЧАК 

Инвестициони фондови као институционални инвеститори који 
су свој почетак и развој пословања у Србији започели доношењем и ус-
вајањем Закона о инвестиционим фондовима Републике Србије из 2006. 
године стављени су пред све изазове који се могу појавити у пословању. У 
почетку свог пословања када се још увек у пуном смислу нису показале ни 
све добре као ни лоше стране регулаторног оквира који уређује њихов рад, 
даљи развој фондова је додатно оптерећен потресима који су актуелни на 
глобалном финансијском тржишту. 

Комбинујући ове утицаје са неповерењем које још увек влада међу ула-
гачима у Србији који су прошли кроз  периоде у којима су се показале све 
могуће слабости финансијског система долазимо до нимало лаког периода 
у развоју фондовске индустрије у Србији.

Ради успешнијег развоја окружења за пословање инвестиционих фон-
дова треба унапредити системске мере надлежних државних органа за 
постизање макроекономске и политичке стабилности у земљи, као и мера 
за заштиту инвеститора и њихових улагања у хартије од вредности. 

Поремаћаји на светском финансијском тржишту и огроман пад цена 
хартија од вредности које се котирају на берзма има изузетно лоше по-
следице по  инвестиционе фондове. Финансијска криза донела је штетан 
системски утицај који је проистекао из неодстатака транспарентности у 
вези са таквим производима. Неопходно је тржиштима издати адекватне 
смернице у сфери обелодањивања ових производа. Може се очекивати и 
предлагање сасвим нових принципа пословања који одговарају садашњем 
времену и новонасталој ситуацији, као и унапређење интеракције између 
организованих и ванберзанских тржишта. Потребно је преузети пре свега 
даље кораке у унапређењу правних правила, подизању нивоа знања, као и 
инсистирању на што већем поштовању прописа. 

Закаснело доношење закона у Србији, тежак транзициони период са 
пуно оптерећујућих лоших примера приватизације није био добра основа 
за почетак рада фондова. Кратак период у којем послују отворени инвес-
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тициони фондови у Србији није био довољан да се са правог и практичног 
становишта утврде сви утицаји правних правила на пословање фондова, 
као и добри и лоши утицаји овако постављених законских смерница. 

Правни и физички субјекти у Србији ни пре почетка светске финан-
сијске кризе нису познавали суштину рада инвестиционих фондова и ула-
гање у фондове је за њих била чиста егзотика. Смер опоравка рада фон-
дова и враћања поверења улагача биће дуготрајан процес и усмерен на 
унапређење регулативе, подизања нивоа знања и доследније поштовање 
прописа. То је начин да фондови и у Србији омогуће све предности које су 
имали улагачи у развијеним тржишним економијама.

На  финансијском тржишту у Републици Србији десио се један специ-
фичан парадокс. Највећа заштита тржишта у Србији у условима поремећаја 
на светским тржиштима је управо била његова неразвијеност. Можда зву-
чи чудно, али пошто није постојало развијено финансијско тржиште, са 
великим обимом промета, није ни постојала могућност великих потреса 
нити губитака у апсолутним износима. Иако су инвестициони фондови у 
Републици Србији, као и сви у региону бележили пад кад вредности своје 
имовине она је у укупном нивоу далеко мања него у другим државама. Док 
су се губици улагача у Хрватској или у Словенији мерили чак и стотинама 
милиона евра, до тад су губици по улагаче у Србији далеко мањи кад је 
укупна вредност имовине свих фондова мања од 20 милиона евра.

Касно доношење Закона допринело је мањим губицима, поређења ради, 
у Хрватској је у периоду од 31.12.2007. године до 31.12.2008. године укупна 
имовина инвестиционих фондова пала са 4,6 на 1,6 милијарди евра, док 
је у Србији пад вредности удела био већи, али је апсолутни пад вреднос-
ти имовине којима су улагачи били изложени проузрокованим ефектима 
финансијске и економске кризе био мањи. Управо то представља парадокс 
инвестиционих фондова. Произилази да је кашњење у доношењу Закона 
заштитило домаће улагаче, али је пропуштена прилика да се подстакне 
развој финансијских тржишта, што је на дуги рок значајније.4

Иако сви подаци који су изнети указују на веома малу вредност имовне 
као и малу активност инвестиционих фондова у Србији, они јесу потенцијал-
на развојна могућност у Србији. За сада потенцијална, али веома атрактивна. 
Узимајући у обзир значај ових институционалних инвеститора у најразвије-
нијим државама, а посебно у економији Сједињених Америчких Држава где 

4 Павловић, В., Муминовић, С., Значај финансијских тржишта за српску привреду, 
Индустрија, Број 4, 2010, с.63.
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скоро трећина становника улаже у инвестиционе фондове, долазмо до јасног 
показатеља о значају фондова за опоравак и развој сваке економије.

Са око осам милијадри евра средстава са којима располажу појединач-
ни улагачи у Србији, а од којих би добар део могао бити уложен у инвес-
тиционе фондове, а надаље алоциран на тржиште, може се покренути ве-
лики инвестициони циклус, који би за свој резултат имао коначан почетак 
озбиљнијег привредног опоравка Србије.

SUMMARY
INVESTMENT FUNDS AND THEIR INFLUENCE ON TO 

ECONOMICAL RECOCVERY  IN THE REPUBLIC OF 
SERBIA

The investment funds are new legal and economical subjects at the Serbian 
market which business is enabled by introducing the Law on Investment Funds 
in 2006. This behindhand acquiring of the legal framework was not beneficial 
for the financial market in Serbia, and was not good for the individual investors.

The financial crisis that produced many difficulties in the markets much 
bigger than the Serbian one shook the already fragile business of funds in Serbia 
quite severe. We may conclude that there was not a less adequate moment for 
the inception of the business of these institutional investors. Although at the 
moment the activities and the properties are at a modest level there are some 
possibilities of improving the business further. Here we especially think about 
free means of individual investors that are represented in billions that could 
partly be directed into the investment funds. 

In that case as with the greater amount of activities in the secondary financial 
market conditions for the positive influence can be made that ensues from the 
business of funds.

Regardless the actual situation at the market the investment funds represent 
potentially very significant factor that can affect onto more dynamic investment 
cycle. Gathering the properties from the individual investors and by further 
investing we may expect a concrete economical effect and further development 
of the national economy of the Republic of Serbia and the profit for the investors, 
as well. 

Key words: investment funds, financial crisis, individual investors, 
investment cycle...
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RESUME

  For the economical recovery of Serbia a constant influx of capital is required 
that would instigate the investment cycle and the elevation of the standard. The 
investment funds represent one of the youngest subjects at the financial market. 
These institutional investors met numerous obstacles at the very beginning of 
its existence. Some of these obstacles are consequences of the reality of poor and 
under developed market in Serbia and many oscillations that came as an effect 
of the global market crisis. In such a situation there were not enough qualitative 
financial instruments that could represent the place to invest gathered capital. 
At the end of 2012 as few as only 20 investment funds took business in Serbia 
whilst in the countries of the region hundreds of funds were thriving. The 
property of the funds as being at the moderate level mark some elevation in the 
recent years and marks significantly less loses. In this paper it is presented the 
individual value of the investment funds properties. Here we may notice that the 
most of the property is within only three funds. There is also the data of bank 
deposits where billions of euros are invested as the free means. This represents 
a potential capital that could be directed into investment funds. In that case the 
funds would have more significant economical effect and could aid economical 
revival in Serbia . 

Овај рад је примљен 17.09.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. године.
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МУЛТИЛИНГВИСТИЧКИ ПРИСТУП 
СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ КАО ФАКТОР 
ПРИВРЕДНОГ РАСТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

САЖЕТАК: Привредни опоравак Србије није могућ 
без повећања спољнотрговинске размене и побољшaња 
економских односа Србије са иностранством. Основни 
услов за то је освојити страно тржиште, а један од фактора 
да би се успело у томе је унапређење пословне комуникације 
и познавање страних  језика.  Чињеница је да способност 
предузећа да послује на више језика даје предност у односу 
на конкуренцију. Из тог разлога ЕУ је покренула неколико 
пројеката за промоцију мултилингвизма и постављања 
стратегија за учење језика у МСП. У овом раду ћемо указати 
на могућност примене ових стратегија у Републици Србији у 
циљу њеног привредног опоравка.

Кључне речи: мултилингвизам, спољнотрговинска 
размена, ЕУ, привредни раст, стратегије у учењу језика...

УВОД

У ери глобализације, знање језка је од суштинског значаја за компаније 
које планирају да наступе на међународном тржишту. До сада је владало 
мишљење да је за интернационално пословање довољан само енглески је-
зик. Као lingua franca, eнглески језик је очигледно најбитнији у пословању 

1 danijel.zivkovic@yahoo.com
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и може се чак рећи да је његово непознавање озбиљан хендикеп. Међутим, 
све више студија показује да је познавање само енглеског језика недовољно 
за успешно пословање. У прилог овоме иду многа истраживања и студије 
која ћемо образложити у раду. По речима Етијена Давињона, потпредсед-
ника Европске комисије, један језик никада неће моћи да задовољи све 
потребе за комуникацијом, а мултилингвизам отвара врата новим тржиш-
тима и новим пословним могућностима.

Ниједна држава није довољна сама себи без обзира на свој потенцијал. 
Из тог разлога, економски интерес сваке земље је да развија што боље еко-
номске односе са иностранством (Божић, 2009: 227). Спољнотрговинска 
размена је основ развоја привреде и друштва Републике Србије. По речима 
Ковачевића један од кљућних фактора за повећање извоза је јачање спољ-
нотрговинског менаџмента (Ковачевић, 2012: 416). Под појмом спољне тр-
говине подразумева се економска сарадња једне земље са иностранством. 
Извоз робе, поред познавања међународних трговачких обичаја и правила 
(инкотермси, поступак царињења, начин паковања и амбалаже, уговори, 
контроле квалитета и квантитета), захтева и познавање обичаја и правила 
наступа, комуникације, преговарања, земље где се извози. Први корак ме-
наџмента у спољној трговини је успостављање пословне везе са ииностра-
ним купцем, која се може остварити преко сајмова, представништва, ме-
дија... (Михић, 2009: 29).

Циљ овог рада је да покаже да постављам стратегије за учење језика 
на микро и макро плану може допринети привредном опоравку Србије. 
У овом раду ћемо покушати да дамо одговоре на питања зашто је важно 
улагати у знање страних језика и колико мултилингвизам може да утиче 
на продуктивност, цену и профит.

У реду се најпре одређује појам и значај мултилингвизма у спољнотр-
говинској размени, економији и менаџменту уопште. Након тога се при-
казују мере које је предузела ЕУ по питању мултилингвизма као фактора 
привредног раста. На крају се разматрају могућности примене ових мера 
у Србији, а све у циљу повећана спољнотрговинске размене и побољшања 
економских односа Србије са иностранством.

ЗНАЧАЈ МУЛТИЛИНГВИЗМА У ПОСЛОВНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ

Према Заједничком европском оквиру за учење, наставу и оцењивање 
језика под појмом мултилингвизма се подразумева: „познавање одређе-
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ног броја језика или коегзистенција више различитих језика у одређеном 
друштву. До тога би се најједноставније дошло кроз разноврсну понуду 
страних језика у школама, подстицањем ученика на учење више страних 
језика, или редуцирањем доминантне улоге енглеског у међународној ко-
муникацији“ (Европска комисија, 2002: 34).

У пословној комуникаци са потрошачима, каналима дистрибуције и 
другим партнерима, језик је кључно средство (Ракић и др., 2005:. 91). Нај-
чешћи проблем у спољнотрговинском менаџменту и интернационалној 
продаји је управо језичка баријера. Менаџери продаје се налазе у „непо-
вољном положају“ уколико не говоре језиком локалног купца (Ловрета и 
др., 2001: 513). Преговарање као сложен облик пословне комуникације под-
разумева резмену мишљења, дискусије, договарање, сучељавање, усклађи-
вање сукобљених интереса, проналажење компромиса, а то није могуће 
без доброг познавања језика.

У прилог тврдњи да је комуникација основна менаџерска вештина иде 
и анкета спроведена међу извршним директорима неких МСП. Према на-
веденој анкети међу 13 понуђених вештина, усмена и писмена комуника-
ција спадају у најбитније вештине (Серто и др., 2006: 328). Облици усме-
не пословне комуникације могу бити: пословни састанци, консултације, 
седнице конференције, симпозијуми, конгреси, сајмови и подразумевају 
примену основних начела вредности. Писана пословна комуникација под-
разумева сву кореспонденцију са пословним партнером (Ракас, 2004: 238). 

Према речима Ракаса „модерни менаџер у пословној комуникацији, да 
би била успешна, мора да познаје и разуме различите културе, културне 
облике, моделе и обрасце понашања настале у складу са општим окви-
ром усвојеног и прихваћеног понашања које се заснива на специфичним 
културним вредностима, етичким и верским особеностима, али и на из-
ворним и обичајним правилима. Тако је веома важно познавати културу 
земље са којом се послује, језик који на веома карактеристичан начин одр-
жава ту културу, њен вредносни систем, начин размишљања, начин пона-
шања, па чак и начин одевања“ (Ракас, 2004: 204). 

Али, који језик учити када у свету данас постоји између 3000 и 7000 
језика? Према истраживању ЕLAN из 2006. године најпотребнији језици 
које би требало МСП у Европи да усвоје или побиљшају у зависности од 
тржишта су: енглески 25,84%, немачки, 17,84%, француски 13,19%, и руски 
11,74% (види Слику 1).  
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Слика 1. Језике које би МСП требало да усвоје или побољшају

Извор: ELAN, 2006. стр.42

Према истраживању Inalingua®Luxembourg2 најутицајнији језици на 
свету су:

1. Енглески – као lingua franca то је најутицајнији и најпотребнији је-
зик у пословању, мада се у последње време услед развоја Кине њего-
во водство  доводи у питање.

2. Француски – службени језик 25 земаља и језик који употрбљавају 
многе међународне организације.

3. Шпански – језик који говори скоро читава Латинска Америка и 
предвиђа се да ће за неколико година у САД постати једнак језик 
енглеском.

4. Арапски – језик којим се служи читав исламски свет.

5. Кинески (Мандарински) – иако се овим језиком служи више од ми-
лијарду људи, концентрисан је само на једну земљу – Кину. Међу-

2 За више информација погледати следећу везу: http://www.inlingua.lu/?q=node/185 
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тим, предвиђа се да ће уз помоћ економског напредка Кине ускоро 
постати најутицајнији језик.

6. Руски – остао је изузетно утицајан језик у бившим совјетским ре-
публикама.

7. Португалски – најпопуларнији језик на јужној хемисфери са десет 
милиона говорника.

8. Немачки – остао је битан језик најперформативније економије на 
свету, али и у домену индустрије и науке.

9. Јапански – језик треће економије у свету, али говори се само у Ја-
пану.

10. Хиндустански (Хинду и Урду) – језиком који говори 200 милиона 
људи.

CMC_E project3 је спровео истраживање међу неких 300 европских 
фирми о језичким потребама њихових запослених. Све компаније су изја-
виле да је мултилингвизам један од најбитнијих фактора за њихово посло-
вање, за привлачење нових клијената или за улазак на страно тржиште, а 
69% је одговорило да је запосленима у њиховој фирми потребно да стекну 
или побољшају знање страних језика. Сектори предузећа у којима је најпо-
требније познавање страних језика су: комерцијала (23%), менаџмент (19%) 
и маркетинг (13%) (види графикон 1). На питање које језичке способности 
су најбитније за приступ страном тржишту, на првом месту су слушање и 
говор (22%), затим телефонирање (19%), писање (13%), познавање стручне 
терминологије (10%), итд. Сектори који највише испаштају због непозна-
вања страних језика су: финансије (20%), маркетинг (15%), администрација 
(14%) и производња (11%) (види графикон 2). 

3 Ови резултати су предузети са следеће везе: http://www.cmcproject.it/portale/united-
kingdom/ 19. марта 2012. године. CMC_E project је пројекат је финансирала Европска 
комисија у циљу учења страних језика  сходно захтевима тржишта. 
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Слика 2. Сектори предузећа у којима је најпотребније познавање 
страних језика и  сектори предузећа који највише испаштају због 
њиховог непознавања

Графикон 1

Графикон 2

Извор: Живковић, 2012., стр. 513 .

Према студији Confederation of Danish Industries из 2007., 1/3 компанија 
је изјавила да је користила другачији језик од енглеског, а четири од де-
сет компанија је имало проблеме у комуникацији са страним пословним 
партнерима због непознавања страних језика (Европска комисија, 2008: 9). 
Може се рећи да постоји тесна веза између улагања у стратегију за учење 
језика и повећања продаје и продуктивности. Напредак би био очигледан 
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када би и мала предузећа, као и мултинационалне компаније поставиле 
стратегије за учење језика.

Мултилингвизам је скривени ресурс који треба искористити, јер ин-
дустријска економија се полако трансформише у економију знања. Земље 
Азије и Латинске Америке су свесне тога и све више улажу у знање, а пре 
свега знање страних језика. У постављању свих стратегија би требало узе-
ти у обзир и мултилингвизам као „људски капитал будућности“ (Европска 
комисија, 2008: 8). 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИРИ  У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Савет Европе поклања велику пажњу развијању мултилингвизма и ин-
теркултуралности4. На самиту у Барселони 2002. године владе чланица ЕУ 
су поставиле циљ који је и данас актуелан, да сваки грађанин ЕУ треба 
поред свог матерњег језика да зна још најмање два страна језика. У циљу 
развоја мултилингвизма као фактора привредног раста, ЕУ је покренула 
неколико студија и пројеката.

Студија ЕLAN5 је прва студија о губитку тржишта и пропуштању по-
словних могућности управо због непознавања страних језика. Извештај 
истраживања показује да 11% европских МСП, (негде око 945.000 преду-
зећа), губи своје тржиште због непознавања језика и других култура. Про-
сечан губитак на периоду од три године износи 325.000 евра, мада према 
неким проценама тај губитак је још и већи. Студија предлаже четири мере 
за унапређење мултилингизма у предузећу: 

1) запошљавање изворних говорника земље са којом се сарађује,

4 Интеркултурализам изражава међусобну интеракцију различитих култура и 
језика. За разлику од термина мултикултурализам, који се користи да се опише 
друштво у којем различите културе живе једна поред друге без много интеракције, 
интеркултурализмом се подстиче интеракција различитих култура и веровање 
да сваки човек постаје богатији кроз контакте са другим културама. За више 
информација о улози страних језика у интеркултурализму и о начинима како ЕУ 
стимулише интеркултурне односе видети (Живковић, 2013а.: 663-668).

5 ЕLAN (Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enter-
prise) је студија коју је урадила Европска комисија 2006. године, а имала је за циљ да 
практичне информације и анализе о употреби језика у МСП. Студија се заснивала 
на испитивању узорка од око 2000 малих и средња предузећа чланица ЕУ и земаља 
кандидата. Извештај који је објављен 2007. године детаљно приказује методе анализе 
и резултате. За више информација погледати следећу везу: http://ec.europa.eu/languag-
es/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf
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2) запошљавање кандидата који познају стране језике,

3) упошљавање стручних преводиоца и тумача,

4)  постављање стратегија за учење језика. 

Према истраживању предузећа која су улагала у примени ових мера, 
имала су повећање извоза за 44,5% у односу на оне које нису имала ова 
улагања.

Пројекат PIMLICO6 који се заснива на студијама ELAN je иницијати-
ва да се промовише постављање стратегије за учење језика у МСП. Овај 
пројекат описује моделе најбоље примене у 40 европских МСП, које су 
имале економски напредак захваљујући примени стратегија за учење је-
зика. Њих 43% је увећало промет за више од 25%, а 30%  је увећало продају 
за 16%-25%. За 73% промет се увећао за минимум 16%. Заједничко за ова 
предузећа је да могу да преговарају на минимум три страна језика, јако 
добро познају енглески језик и користиле су различите језике за различита 
тржишта. Извештај описује различите организације и мреже које подржа-
вају примену језичких стратегија у 27 земаља ЕУ. Прва фаза пројекта била 
је анкетирање и прикупљање података о доброј пракси примене стратегија 
за учење језика, а друга фаза је представљање предности које у будућноси 
могу имати МСП применом ових стратегија, као и предлог мера које ће 
олакшати експанзију на ново тржиште. 

Бизнис форум о мултилингвизму7 промовише политику промоције 
мултилингвизма на свим нивоима од влада чланица ЕУ до МСП. Главна 
идеја овог форума је да политика мултилингвизма може побољшати ев-
ропску економију. У извештају се јасно каже шта мора да се уради да би 
се помогло предузећима да приступе новим тржиштима и новним могућ-
ностима у глобализованом свету. По речима комесара Леонарда Орбана, 
задуженог за мултилингвизам, овај форум показује како улагање у језике и 

6 PIMLICO (Promoting, Implementing, Mapping Language and Intercultural Communication 
Strategies) је  пројекат који се заснива на студијама ELAN у циљу промоције стратегије 
за учење језика у МСП. Овај пројекат описује најбоље моделе примене стратегије 
за учење језика у 40 европских МСП. За више информација погледати следећу везу: 
http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/pimlico-full-report_en.pdf 

7 Извештај Бизнис форума о мултилингвизму (Тhe Business Forum for Multilingual-
ism) је одржан 2008. године и надовезује се на закључке из студије ЕLAN. Извештај 
је написан на основу истраживачких извештаја студије случаја, интервјуа и личног 
искуства чланова форума којим је председавао бивши потпредседник Европске 
комисије Етијен Давињон. Извештај је досупан на следећој вези: http://ec.europa.eu/
languages/pdf/davignon_en.pdf 
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интеркултурне компетенције може постати фактор просперитета и извор 
зараде за све.

Овај форум јасно дефинише како језици могу помоћи предузећима да 
наступе на страном тржишту. Закључке са овог форума можемо сажети у 
пет идеја:

12. Европа ризикује да изгуби способност у трци са економијама у раз-
воју, углавном у Азији и Латинској Америци;

13. Потребно је промовисати формално и неформално учење широког 
спектра језика, јер је предузећима потребна што разноврснија рад-
на снага, а језичке вештине су од суштинског значаја;

14. Управе предузећа би требало да усвоје стратегије за учење језика, да 
улажу у језичке обуке и да обезбеде мултилингвистичку комуника-
цију на интернету;

15. Важно је да компаније имају подршку у напорима да унапреде упо-
требу језика и да националне организације, као што су привредне 
коморе, играју виталну улогу у том погледу;

16. Потребна је европска платформа која ће омогућити размену ин-
формација и искуства на теми мултилингвизма у пословном свету.

Пројекат DYLAN8 (2006-2011) има за циљ да идентификује услове под 
којима језичка разноликост Европе може да буде адут за развој знања и 
економије.

Пројекат CELAN9 је мрежа за унапређење конкурентности и запослења 
преко стратегија за учење језика. Порекло пројекта је Бизнис платформа за 
мултилингвизам.

Званични интернет сајт Европске комисијe под називом Languages 
mean business10 указује на могућности да се побољша продаја тиме што 

8 DYLAN (Language dynamics and management of diversity) је пројекат рађен на период 
од пет година и који је окупио 19 институција из 12 земаља. Досупан је на следећој 
вези:  http://www.dylan-project.org/Dylan_fr/home/home.php

9 ELAN (Language Strategies for Competitiveness and Employability) пројекат је инициран 
2009. године и подржан је од стране ЕУ. Досупан је на следећој вези:   http://www.celan-
platform.eu/ 

10 Овај сајт нуди информације о бенефицијама у пословању захваљујући језику. Нуди 
европске, националне и регионалне контакте за све 27 чланице који могу да пруже 
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ће се побољшати знање језика и интеркултурна компетенција. Сајт даје и 
примере предузећа које су повећале продају након што су примениле стра-
тегију за учење језика :

• Danfo AB – Шведска, 
• Evricom – Бугарска,
• FILIC – Словенија,
• Golla Oy – Финска,
• IKO Sales International – Белгија,
• Kartographie Huber – Немачка,
• Nikwax Ltd - Велика Британија,
• Steelpress – Пољска,
• Stenders – Летонија,
• Tarmeko Spoon – Естонија.

Meђутим, ни у целој ЕУ није најбоља ситуација и варира од земље до 
земље. Многе владе чланица ЕУ јако мало посвећују пажњу мултилинг-
визму и ретко се налази у програмима за развој. Према студији ЕLAN само 
48% МСП је направило стратегију за учење језика, док скоро 40% МСП 
нема интернет сајт на више језика. 

СТАЊЕ У СРБИЈИ  И ПРАВЦИ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

Постоје бројни разлози који су негативно утицали на лоше економске 
односе Србије са иностранством, од штете нанете санкцијама, НАТО бом-
бардовање, светске економске кризе, високе каматне стопе на домаћем тр-
жишту, рестриктивна монетарно-кредитна политика, технолошки ниво, 
успорен развој иновација, итд. Након 2000. године, промене у Србији су 
делимично створиле простор за ширу спољнотрговинску сарадњу, али и 
данас ситуација није нимало сјајна. 

На глобалној листи конкурентности11 Светског економског форума 
(WEF) за 2013. годину, Србија је рангирана на 101. месту од 148 земаља. Из-

подршку у пословању и комуникацији. Досупан је на следећој вези: http://ec.europa.eu/
languages/languages-mean-business/index_en.htm 

11 Индекс глобалне конкурентности (Global Competitiveness Index) се заснова на 12 
носећих стубова конкурентни. Фондација за развој економске науке (FREN) као 
локални партнер Светског економског форума указује на факторе који су утицали 
на промене и на актуелну позицију Србије. За више информације погледати следећу 



221

СТР.  211-228

међу осталог пети стуб прати високо образовање и обуку, то јест повећање 
квалитета образовања, способност запослених да се прилагођавају по-
словном окружењу и њихову спремност да надограђују вештине и знања. 
Према овом критеријуму о степену обуке запослених, Србија заузима не-
славну 130. позицију (Клаус и др., 2011: 295). И према речима Ковачевића, 
важну карику у подизању конкурентности извоза на виши ниво предста-
вља перманентно образовање радне снаге и изградња професионално обу-
ченог и финансијски мотивианог менаџмента“ (Ковачевић, 2012: 391). 

Када се ради о унапређењу и прилагођавању образовања финансијском 
тржишту, велики део одговорности је на држави и образовним инсти-
туцијама. У Србији није довољно развијена политика и стратегија учења 
језика. Европска унија кроз Темпус пројекат финансира реформу учења 
страних језика у Србији. Према прелиминарним резултатима анкете12 Фи-
лолошког факултета у Београду, незапосленост и неодговарајућа запосле-
ност филолога је велика, студенти најчешће немају прилику да се додат-
но усавршавају, а на тржишту рада код различитих струка је заступљена 
потреба за функционалнијим знањем језика. Поводом Европског дана је-
зика13 у Србији је ове године одржана конференција о мултилингвизму и 
указано је на важности учења језика, али се не посвећује довољно пажње 
улози страних језика у побољшању економских односа са иностранством 
и спољнотрговинске размене. 

Планирање трговине мора да се организује истовремено и интегриса-
но и на макро и на микро нивоу (Ловрета и др., 2000: 377). Примењујући 
смернице које даје ЕУ кроз разне пројекте и програме можемо предложити 
неке мере за постављање стратегија за учење језика као једног од фактора 
привредног раста Србије.

Стратегије на макро плану:
• Прихватити циљ постављен на самиту у Барселони 2002. године 

према којем сваки грађанин Европе треба да зна још два страна 
језика поред матерњег, и применити овај циљ у образовни систем 
Србије;

везу: http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2013/09/KONKURENTNOST-SR-
BIJE-ZA-2013.-GODINU.pdf

12 Ову анкету је објавио Танјуг 11. децембар 2010. године, а доступно је на следећој вези: 
http://www.stranijeziciblog.com/2010/12/master-studije-srpski-kao-strani-jezik.html 

13 Европски дан језика је иницирао Савет Европе и од 2001. године и обележава се сваке 
године 26. септембра. За више информација видети везу: http://www.coe.org.rs/def/
news_sr_def/?conid=2902 
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• Проширити избор страних језика у школама и на факултетима;
• Анализирати језичке потрбе14 на националном и на регионалном 

плану у зависности од потреба финансијског тржишта;
• Охрабрити и дати могућности МСП да поставе стратегије за учење 

језика;
• Утицати на школе и универзитете да узимају у обзир језичке пот-

ребе друштва и локалних МСП приликом конципирања наставног 
плана;

• Применити методологију језика за посебне намене15у настави учења 
страних језика и учинити је прагматичнијом:

• Креирати интернет сајт за стручну помоћ у постављању ових стра-
тегија.

Стратегије на микро плану:
• Утврдити најпре којим језичким компетенцијама располажу за-

послени; 
• Преиспитати процедуре за запошљавање и обуку у циљу охрабрења 

запослених да побољшају своје језичке способности и препознају 
економске користи од учења страних језика;

• Дефинисати језичке потребе предузећа и поставити стратегије за 
учење језика у зависности од циљаног тржишта;

14 Анализа језичких потреба је једна од најбитнијих етапа у настави језика за посебне 
намене. Политика глобалне економије и технолошки напредак довели су до тога да 
различита предузећа имају и различите потребе за учењем страних језика. За више 
информација о инструментима за прикупљање и анализу језичких потреба видети 
(Живковић, 2013б.: 509-517).

15 Jезици за посебне намене је методологија учења страних језика у зависности од 
специфичних језичких потреба предузећа, институција или студената у одређеним 
доменима, као што су медицина, туризам, економија или спољнотрговински 
менаџмент. За енглески језик то је English for Specific Purposes (ESP), за француски 
Français sur оbjectifs spécifiques (FOS), за италијански Italiano per scopi specifici (ISS), 
итд. Ова методологија се састоји од неколико фаза: 1) Предавач анализира језичке 
потребе предузећа. Потребно је да се упозна са клијантелом, добављачима и осталим 
сарадницима; 2) Прикупљање података. Предавач мора да ступи у директан контакт 
са аутентичном документацијом предузећа и да утврди језичке ситуације у којима 
би могли да се нађу запослени; 3) Анализа прикупљених података; 4) Конципирање 
наставе. Ова методологија подразумева да предавач мора да поседује знање из 
специфичног домена поред знања о страном језику и култури (Даглас, 2000).
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Повезати се са различитим интернационалним организацијама16 које 
могу да пруже подршку приликом извоза. Такође, повезати се са локалним 
организацијама које постоје у читавој Европи.; (Види везу: http://ec.europa.
eu/languages/languages-mean-business/support-services/index_en.htm) 

Креирати интернет сајтове прилагођене страним језицима и култура-
ма;

Превести промотивни материјал на више језика;

Повезивати се са локалним универзитетима; 

Пријем страних студената на стажирање;

Оценити рентабилност постављања стратегија за учење језичка;

Следити примере најперформативнијих предузећа која су применила 
ове стратегије.

ЗАКЉУЧАК

Предност конкуренције нису више производи и услуге, већ способност 
да се учи, знање и искуство (Робинс и др., 2005: 42). Компанија може да 
повећа успех на страном тржишту уколико говори језиком купаца. На тај 
начин она показује поштовање према идентитету и култури других, стиче 
боље разумевање локалних закона и обичаја, даје доказ дугорочне посвеће-
ности и самим тим повећава добру вољу и поверење, које по речима Стивена 
Кавија данас има „све већу важност“, као никад пре (Кави, 2009: 29). 

Уколико Србија не уочи економски потенцијал мултилингвизма, из-
губиће битку у глобалној конкуренцији са новим индустријализованим 
земљама. Посебно у ЕУ, али и у Азији и Латинској Америци итекако се по-
тенцира на мултилингвизму. Иако је до сада углавном владало мишљење 
да је енглески језик довољан у пословању, из горе наведених истраживања 
показали смо да то више није случај. Из ових разлога учење страних језика 
треба да буде подржано на свим нивоима образовног система у Србији. 

16 Међународне организације  које могу да буду од користи: Општи споразум о царинама 
и трговини (GATT), Светска трговинска организација (WTO), Конференција 
Уједињених нација за трговину и развој (UNTAD), Међународни монетарни фонд 
(ММФ), Светска банка (СБ), Европска комора, Светска царинска организација (СЦО), 
Међународна трговинска комора (ICC). 
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Успостављањем стратегија за учење језика као једног од фактора у  спољ-
нотрговинској размени стварају се услови за унапређење конкурентности 
Србије, а самим тим и решавају, донекле, проблеми привредног раста. 

SUMMARY
MULTILINGUISTIC APPROACH TO FOREIGN TRADE 

EXCHANGE AS THE FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 
IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Economic recovery of Serbia is not possible without the increase of foreign 
trade exchange and improvement of economic relations of Serbia with the foreign 
countries. The basic principle is to conquer foreign markets, and one of the factors 
to succeed in this is the improvement of business communication and language 
skills. The fact is that a company’s ability to operate in multiple languages is 
an advantage over the competition. Because of that, the EU launched several 
projects in order to promote multilingualism and setting up in the SME. In this 
paper, we will point out the possibility of the application of these strategies for 
the purpose of the economic recovery in the Republic of Serbia. 

Keywords: Multilingualism, Foreign trade exchange, EU, Economic growth, 
Linguistics strategies...
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RESUME

The base of each country’s economy is the foreign trade exchange. The 
advantages of the competition are not just products and services, but the ability 
to learn, knowledge and experience. The company can increase success in foreign 
market if it speaks the customer’s language.  Today, in the era of globalization, 
it is essential to win a foreign market, and that is not possible without a good 
knowledge of business communication, and therefore, good knowledge of 
foreign languages   and cultures. The most common problem that sales managers 
face in foreign trade exchange is the language.

So far, the prevailing opinion was that a good knowledge of English is enough 
in business, but many studies have shown that it is no longer the case. The 
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knowledge of English is essential in international communication, and it can be 
said that the lack of knowledge of English language is a serious handicap for the 
company. For a successful management with foreign countries and in order to 
gain foreign market, it is necessary to speak the language of the customer and 
know their culture. For this reason, The Council of Europe pays a lot of attention 
to the development of multilingualism and interculturalism. 

In order to develop multilingualism as a factor of economic growth, the EU 
has launched several studies and projects as CMC_E project, ELAN, PILMICO, 
DYLAN project, CELAN project business forum on multilingualism, website, 
etc. The main idea of these projects is that the multilingualism policy can 
improve the European economy. Research reports show that many European 
SMEs (11%) lose their market because of the lack of knowledge of other languages   
and cultures.

In order to improve the multilingualism in a company many measures have 
been proposed, and one of the most important is to set the strategy for language 
learning. According to the research, ELAN companies that invested in the 
implementation of these measures had a significantly greater increase in exports 
(44.5%) compared to those who did not have these investments.

Business forum on multilingualism encourages the policy of the promotion 
of multilingualism at all levels, both by government of EU and SMEs. The 
study showed that there is a close relationship between investment strategies for 
language learning and increase of sales and productivity. Web site Languages 
mean business gives examples of companies that have increased sales after 
having implemented a strategy for language learning. For these reasons, learning 
of foreign languages   should be supported at all levels of the educational system 
in Serbia.

Although there are numerous reasons that have negatively affected the poor 
economic relations of Serbia with the foreign counties and the changes that have 
partially created room for broader foreign trade cooperation, Serbia still needs to 
do more to boost its economic recovery. At the global competitiveness rankings 
of the World Economic Forum, Serbia is far below average. Important part in 
increasing the competitiveness of exports on a higher level shows permanent 
education of the workforce and building professionally trained staff.

When it comes to improving and adapting education to financial markets, 
much of the responsibility is on the government and the educational institutions. 
In Serbia, policies and strategies of language learning are not sufficiently 
developed, students often do not have the opportunity to improve further 
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Овај рад је примљен 27.10.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 13.11.2013. године.

and the labor market in different professions represents a need for functional 
knowledge of the language.

It is necessary to apply the guidance provided by the EU through various 
projects and programs and adapt them to the socio-economic situation in Serbia. 
Establishing the strategies for language learning as one of the factors to improve 
foreign trade would create conditions for improving the competitiveness of 
Serbia, and therefore to some extent solve the problems of economic growth.
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УВОД

Стваралачка димензија је основни елемент човековог деловања, не 
само као појединца него и на пољу привредне иницијативе и испољава се 
у способности планирања и иновације. Активност сваког друштва чини 
основу његовог постојања, развоја и просперитета. Савремено предузеће 
представља све комплекснији, динамичнији и заплетенији пословни сис-
тем, који прожимају бројне интерне и екстерне околности и бројни ути-
цајни фактори. Тако и економски односи са иностранством представљају 
врло значајан део економске активности сваке земље и предмет су регу-
лисања и усмеравања, односно економско-политичке активности међуна-
родних институција, асоцијација и држава. 

Међународно пословање је посебан облик пословања који користи фак-
тор окружења и интерне диференцијалне предности за наступ на светском 
тржишту. Због повећања страних улагања у међународну трговину, процес 
примене савремених принципа међународног пословања у мултинацио-
налном окружењу добија све више на значају. Основни разлози којима су 
фирме мотивисане да развијају интернационалне односе су проширење 
продаје, обезбеђење ресурса и диверзификација. Матичне компаније своје 
филијале снабдевају капиталом очекујући да им се тај капитал врати у бу-
дућности па се такав вид улагања назива интертемпоралном трговином, 
јер обухвата размену садашње потрошње за будућу, а не тренутну размену 
једног добра за друго.

Економије у развоју у неколико последњих година постају велики ин-
веститори у светској привреди, а до 2030. године се рачуна да ће се зара-
да увећати за више од 60 центи на сваки уложени долар. Ово представља 
фундаменталну промену у односу на историјске перформансе: за четири 
деценије (до 1990-их), земље у развоју су учествовале са скоро 20 центи за 
сваки долар глобалне штедње и инвестиција. Пре 2020. године очекује се 
да ће укупне инвестиције у земљама у развоју претећи земље са високим 
дохотком. Тако земље у развоју – по први пут у историји – постају главни 
извори, дестинације, а потенцијално и посредници глобалних бруто ка-
питалних токова. Будући трендови у инвестиције, очување као и токови 
капитала ће знатно утицати на економске услове на глобалном макро-
економском нивоу, са последицама не само за националне владе већ и за 
међународне институције и координацију политика. У овоме би и Србија 
требало да препозна своју шансу, са обзиром на то да је Европска унија 
кључни партнер Републике Србије у процесу међународне подршке демо-
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кратским и економским реформама земље, као и да је развој односа са ЕУ 
приоритет спољне политике Републике Србије.

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА – ВРАЋАЊЕ ПОВЕРЕЊА У ФИНАНСИЈСКА 
ТРЖИШТА 

Велика Британија је шеста по величини национална привреда у свету 
мерено висином номиналног БДП-а и осма по величини мерено паритетом 
куповне моћи (ППП ), а у Европи је рангирана на треће место по висини 
номиналног БДП-а док је на другом по паритету куповне моћи. У децембру 
2010. године ова земља је заузимала треће место по вредности залиха стра-
них директних инвестиција. Фармацеутска индустрија игра важну улогу у 
овој економији као и ваздухопловна индустрија, а Британска економија је 
појачана резервама нафте и гаса Северно море, по процењеној вредности 
250 милијарди фунти у 2007. години. Извештај објављен од стране Канце-
ларије за националну статистику, 14. маја 2013. године,открива да је током 
шестогодишњег периода између 2005. и 2011. инфлација била мање проме-
нљива, британско тржиште рада се показало отпорнијим у односу на друге 
рецесије, а потрошња становништва и богатство у Великој Британији је 
остало релативно стабилно у поређењу са другим земљама ОЕЦД-а.

Графикон 1: Корекција инфлације за бруто домаћи производ у Великој 
Британији и САД , 2007.-2012.

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS
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Графикон 2: Пословне инвестиције (плаво) и профит (црвенo), и проценат 
бруто домаћег производа, 1997.-2012.

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS

Тренутна инфлација у Великој Британији (ИПЦ Велика Британија) 
заснива се на британском индексу потрошачких цена и у априлу 2013. го-
дине износила је 2,44 %, док је тренутна инфлација усклађености Велике 
Британије (HICP Велика Британија) која се заснива на британском хармо-
низованом индексу потрошачких цена и у марту месецу 2013. године изно-
сила је 2.78%.

Графикон 3: Приказ кретања ЦПИ инфлације у Великој Британији

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS

Велика Британија је остварила укупан извоз у вредности од 479,2 били-
она фунти, продајом хемијских производа, хране, пића, дувана, аутомоби-
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ла, компјутерских софтвера, гардеробе, нафте и нафтних деривата, наору-
жања и ратне опреме, као и фармацеутских производа. Највећи извозни 
партнери јесу Немачка са 11,6%, САД 10,6%, Норвешка 8,4%, Француска 
7,8%, Ирска 6,4% и Белгија са 5,7%. Што се тиче увоза, увежена су мотор-
на уља, храна и гардероба у вредности од 639 билиона фунти. Најзначај-
нији увозници су Немачка са 13,2%, Кина 8,7%, Норвешка 7,5%, САД 6,1% , 
Француска са 6% и Белгија 5% ( Подаци су из 2011. године)

Табела 1: Велика Британија – национална статистика

БПД Последња Претходна Просечно 
кретање Јединица Референтна фрекве-

нција

БДП по глави 
становника 28032.79 27321.13

18760.97 
USD Дец/2011 годишња

БДП пер цапита-
ппп 36510.78 35686.58

22031.53 
USD Дец/2011 годишња

БДП стопа раста 0.30 -0.30
0.62 

% Мар/2013 квартална

БДП годишња 
стопа раста 0.60 0.20

2.55 
% Мар/2013 квартална

Домаћи бруто 
производ 389809.00 387668.00

127452.05 Милион 
GBP Нов/2012 квартална

БПД 2431.59 2246.08
892.22 Билион 

USD Дец/2011 годишња

Запосленост Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција

Становништво 62.64 62.25
57.19 

Милион Дец/2011 Дец/2011

Стопа 
незапослености 7.80 7.90

7.26 
% Мар/2013 Мар/2013

Запослена лица 32102.00 32098.00
28072.97 

хиљаде Нов/2012 Нов/2012

Неапослена 
лица 1520.80 1528.10

1603.00 
хиљаде Апр/2013 Апр/2013

Цене Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција 

Стопа 
инфлације 0.30 0.40

0.62 
% Авг/2012 месечна

Годишња стопа 
инфлације 2.40 2.80

2.81 
% Апр/2013 месечна
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Каматна стопа Последња Претходна Просечно 
кретање Јединица Референтна фрекве-

нција

Девизне резерве 101237.89 103392.50
57709.24 Милион 

USD Апр/2013 месечна

Tрговинa Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција

Трговински 
биланс -2579.00 -3249.00

-1217.79 Милион 
GBP Апр/2013 месечна

Извоз 40629.00 41149.00
20114.14 Милион 

GBP Апр2013 месечна 

Увоз 43208.00 44398.00
21326.56 Милион 

GBP Апр/2013 месечна

Спољни дуг -544025.00 -317437.00
-78876.25 Милион 

GBP Дец/2012 квартална

Извор: http//www.tradingeconomics.com/united-kingdom/

НЕМАЧКА – ГЛАВНИ ПОКРЕТАЧ ЕВРОПСКОГ НАПРЕТКА 

Немачка је највећа национална привреда у Европи, четврта по величи-
ни номиналног БДП-а у свету, а пета по ГДП (ППП). Од доба индустрија-
лизације, индустријског капитализма, па све до данас ова земља је покре-
тач и иноватор развоја глобалне економије.

Други је светски извозник, при чему извоз чини више од једне трећине 
националног производа. Релативно је сиромашна у сировинама, само је 
лигнит доступан у економски значајним количинама, па су електране које 
сагоревају лигнит главни извори електричне енергије. Нафта, природни 
гас и други ресурси се, углавном, увозе, што значи да Немачка увози око 
две трећине потребне енергије. Услужни сектор доноси око 70% укупног 
БДП-а, индустрија 29,1%, а 0,9% пољопривреда. Изразито је заступљено 
инжењерство, посебно у индустрији аутомобила, машина, метала и хе-
мијских производа. Немачка је водећи произвођач турбина на ветар и со-
ларне технологије у свету. Комбинација услуга које су оријентисане пре-
ма производњи, везе између индустрије и академских институција, као и 
међународна сарадња доприносе високом нивоу конкурентности немачке 
привреде. Од 500 највећих светских берзанских компанија, мерено по ост-
вареним приходима, Fortune Global 500, њих 37 су са седиштем у Немачкој. 
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У 2010. међу десет највећих су Volkswagen, Allianz, E.ON, Dajmler, Simens, 
Metro, Deutsche Telecom, Munich Re, BASF, пa BMW.

Графикон 4: БДП по глави становника четири велике западно-европске 
економије

Извор :http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZSZ

Тренутна Немачка инфлација (ЦПИ Немачка) је заснована на немач-
ком индексу потрошачких цена, и крива њеног кретања изгледа овако, 
(графикон испод): ЦПИ инфлација у Немачкој у априлу 2013. године из-
носила је 1,15% и има идентичну процентну стопу као ХИЦП инфлација.
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Графикон 5: Кретање ЦПИ инфлације у априлу 2013. у Немачкој је био 
1.15%

Извор :http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZSZ

Немачка је остварила извоз у вредности 1,492 трилиона USA долара за 
2012. годину. Роба која се најчешће продаје јесу моторна возила, машине, 
хемикалије, компјутерски и електронски производи, електрични апара-
ти, лекови, метал, транспортна опрема, храна, текстил, производи од гуме 
и пластике. Најважнији ино партнери за извоз су: Француска 9,4%, САД 
6,8%, Холандија 6,6%, Велика Британија 6,2%, Италија 6,2%, Кина 5,7%, 
Аустрија 5,5%, Јапан 4,8%, Белгија 4,7%, Швајцарска 4,4%, Турска 4,1%, 
Бразил 3,3%. (2012). По питању увоза остварен је промет у износу од 1,276 
трилиона долара и то највећим делом машине, опрема за обраду података, 
возила, хемикалије, нафта и гас, метали, електричне машине, лекови, хра-
на и пољопривредни производи. Најважнији партнери код увоза су Кина 
9,7%, Холандија 8,4%, Француска 7,6%, САД 6,2%, Јапан 5,4%, Италија 5,2%, 
Велика Британија 4,7%, Белгија 4,2%, Аустрија 4,1%, Швајцарска 4,1%, Бра-
зил 2,9% и Турска 1,7%.



237

СТР.  229-248

Табела 2: Немачка – национална статистика

БДП Последња Претходна Просечно 
кретање Јединица Референтна фрекве-

нција

БДП по глави 
становника 26080.52 25329.32

19115.03 
USD Дец/2011 годишња

БДП per capita 
ппп 39413.84 37402.30

23186.56 
USD Дец/2011 годишња

Бруто домаћи 
производ 672.10 675.48

531.40 Билион 
ЕUR Нов/2012 кватрална 

БДП стопа 
раста 0.10 -0.70

0.29 
% Мар/2013 кватрална

БДП годишња 
стопа расста -1.40 0.00

1.32 
% Мар/2013 кватрална

БДП 3570.56 3309.67
1650.71 Билион 

USD Дец/2011 годишња

Запосленост Последња Претходна Просечно 
кретање Јединица Референтна фрекве-

нција

Становништв о 81.73 81.78
79.15 

Милион Дец/2011 Дец/2011

Запослена лица 41788.00 41760.00
39105.09 

хиљаде Мар/2013 Мар/2013

Стопа 
незапослености 5,3 % Јан/2013 Јан/2013

Незапослена 
лица 3020.30 3097.80

1992.10 
хиљаде Апр/2013 месечна

Цене Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција
Индекс 
потрошачких 
цена цпи

105.10 105.60
61.58 Индексни 

поени Апр/2013 месечна

Стопа 
инфлације 1.50 1.15

2.49 
% Мај/2013 месечна

Новац Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција

Каматна стопа 0.50 0.50
2.58 

% Јун/2013 месечна

Девизне резерве 173980.00 188447.00
108851.73 Милион 

EUR Апр/2013 месечна
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Трговина Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција

Спољни дуг 762951.00 772271.00 241903.62 Милон 
EUR Апр/2013 месечна

Трговински 
биланс 18.10 18.80 5.80 Билион 

EUR Апр/2013 месечна

Извоз 94.50 94.60 55.20 Билион 
EUR Апр/2013 месечна

Увоз 76.40 75.70 46.41 Билион 
EUR Апр/2013 месечна

Извор: http//www.tradingeconomics.com/germany/

ИТАЛИЈА – ОСЛАБЉЕНА СВЕТСКОМ ЕКОНОМСКОМ КРИЗОМ

Италијанска економија остварује висок бруто домаћи производ (БДП) 
по глави становника и има изузетно развијену инфраструктуру. Према 
подацима Међународног монетарног фонда и Светске банке у 2012. Ита-
лија је девета по величини економија у свету, пета по величини у Европи и 
трећа у еврозони у смислу номиналног БДП-а, а по паритету куповне моћи 
рангирана је на десето место. Италија је чланица Г7 и Групe осам (Г8) ин-
дустријализованих нација, Европске уније и ОЕЦД-а .

Италија је тешко погођена економском кризом 2007.-2012., при чему се 
национална привреда смањила за 6,76% током целог периода. Према ЕУ 
статистике – Еуростат, Италијански јавни дуг износи 116% БДП-а у 2010. 
што представља други највећи дуг одмах након Грчке (са 126,8 %). Међу-
тим, највећи део италијанског јавног дуга је у власништву државе, док ста-
новништво има релативно висок ниво штедње и низак ниво приватне за-
дужености. Као резултат мера штедње донетих у децембру 2010. Италија је 
смањила буџетски дефицит од 3,9% у 2011. на 2,7% у 2012. и налази се међу 
најнижим у Европској унији. С обзиром на период кроз који је прошла, 
Италија је прихватила неопходне стратегије да обнови фискалну одржи-
вост и побољша дугорочни раст БДП. У комбинацији са мерама на нивоу 
еврозоне, овакве акције представљају мере са мањим ризиком и привреда 
би требало да изађе из рецесије током 2013. Међутим, износ јавног дуга 
ближи се стопи од 130% БДП и услед тешког распореда откупа дуга, Ита-
лија је и даље изложена изненадним променама на финансијском тржишту. 
Пораст БДП и смањење јавног дуга су зато врхунски фискални приорите-
ти. Фискална консолидација која је остварена у 2012.години, иако је под-
разумевала краткорочни излаз и мање трошкове, довела је до повећања по-
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верења у финансијска тржишта и побољшали су се средњорочни изгледи. 
Влада је исправно поступила узевши за циљ да заустави раст јавног дуга, а 
такође траже се начини да се максимално искористе ограничени ресурси 
како би се заштитили приходи најугроженијих области привреде. Иако је 
банкарски систем у свему био прилично отпоран, неколико банака се су-
очавају са озбиљним тешкоћама, а финансијски сектор је и даље изложен 
системским ризицима. У току су напори да се ојача адекватност капитала 
за покриће губитака и овакве одредбе су стога од суштинске важности. 
Тренутна инфлација у Италији ( ЦПИ Италија ) се заснива на италијан-
ском индексу потрошачких цена и у априлу месецу 2013. године износила 
је 1,13.% док је ХИЦП инфлација Италије имала стопу од 1,27%.

Графикон 7: Kретање стопе инфлације у Италији – последњих 12 месеци

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS

Извоз у Италији порастао је на 33.890,32 милиона евра у марту 2013.од 
30.890 милиона евра у фебруару 2013. Историјски гледано, од 1991.до 2013. 
Италија извози у просеку 21.659,03 милиона евра достижући све време ви-
соке износе. Рекордно висок извоз остварен је у износу од 37.681,30 мили-
она евра у јулу 2008.године и рекордно низак од 5.946,40 милиона евра у 
августу 1991. У 2012. години извоз се мерио 483,3 билиона долара, и то нај-
више од инжењерских производа и прецизних машина, текстила и одеће, 
машина за производњу, моторних возила, укључујући луксузна возила, 
мотоцикле и скутере, транспортних уређаја, хемикалија, хране, пића и ду-
вана, минерала и обојених метала, лекова и хране (свега 6 %). Италија шаље 
56 % својих производа у земље Европске уније . Главни извозни партнери 
су : Немачка (13,3%), Француска (11,8%), САД (6%), Швајцарска (5,4%), Шпа-
нија (5%), Велика Британија 4.7%. Вредност увоза износи 469,7 билиона до-
лара, а увежене су хемикалије, транспортна опрема, производи за енергију, 
минерали и обојени метали, текстил и одећа, храна, пиће и дуван. Најби-
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тинији партнери приликом увоза јесу Немачка 16,5% , Француска 8,8% , 
Кина 7,2 % , Холандија 5,5 % и Шпанија 4,7%.

Taбела 3: Италија – национална статистика

БДП Последња Претходна Просечно 
кретање Јединица Референтна фрекве-

нција

БДП по глави 
становника 18935.05 18601.38

14067.59 
USD Дец/2011 годишња

БДП per capita 
ппп 32569.02 31895.19

21603.93 
USD Дец/2011 годишња

БДП стопа 
раста -0.50 -0.90

0.64 
% Мар/2013 кватрална

БДП базна 
стопа расста -2.30 -2.80

2.62 
% Мар/2013 кватрална

БДП 2193.97 2043.53
795.21 Билион 

USD Дец/2011 годишња

Запосленост Последња Претходна Просечно 
кретање Јединица Референтна фрекве-

нција

Становништво 60.77 60.48
55.96 

Милион Дец/2011 годишња

Запослена лица 22673.58 22724.99
22927.40 

хиљаде Мар/2013 месечна

Незапослена 
лица 2949.66 2963.38

1992.20 
хиљаде Мар/2013 месечна

Стопа 
незапослености 12.00 11.90

9.04 
% Апр/2013 месечна

Цене Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција

Базна стопа 
инфлације 0.00 0.70

0.14 
% Авг/2012 месечна

Индекс 
потрошачких 
цена ЦПИ

107.00 107.00
44.30 Индексни 

поени Апр/2013 месечна

Индекс базних 
потрошачких 
цена

105.20 104.90
89.73 Индексни 

поени Апр/2013 месечна

Стопа 
инфлације 1.20 1.13

6.28 
% Мај/2013 месечна
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Новац Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција

Каматна стопа 0.50 0.50
2.58 

% Јун/2013 месечна

Девизне 
резерве 127397.00 137389.00

73235.01 Милион 
EUR Апр/2013 месечна

Трговина Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција

Спољни дуг 716299.00 695017.00
706942.90 Милион 

EUR Дец/2012 квартална

Трговински 
биланс 3237.07 1092.00

253.40 Милион 
EUR Мар/2013 месечна

Извоз 33890.32 30890.00
21659.03 Милион 

EUR Мар/2013 месечна

Увоз 30653.26 29798.00
21405.62 Милион 

EUR Мар/2013 месечна

Извор: http//www.tradingeconomics.com/italy/

САРАДЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА РЕПУБЛИКОМ СРБИЈОМ 

Посматрано кроз историју, контакти Југославије и Србије у оквиру ње, 
и земаља које су зачетнице процеса европских интеграција – Белгије, Хо-
ландије, Луксембурга, Француске, Италије и Немачке – били су базирани 
на ванблоковској и несврстаној политици коју је водила тадашња СФРЈ. 
Као званичан почетак сарадње узима се 1970. година када су склопљени 
први трговински споразуми између Европске економске заједнице и Југо-
славије. Партнерство се развијало и напредовало, па је 1990. године Србија 
укључена у Програм Европске заједнице помоћи и реконструкцији земаља 
Источне и Средње Европе – PHARE. У то време се Југослaвија убрајала у 
15 најзначајнијих партнера Заједнице. Међутим, распад савезне и прогла-
шење независних држава, оружани сукоби, санкције, изолација, и сви не-
пријатни пратећи догађаји крајем прошлог века довели су до прекида свих 
облика сарадње са земљама ЕУ. Након политичких промена 2000. године 
приближавање Европској унији постаје главни спољнополитички приори-
тет Србије, и све до данас представља стратешки циљ читавог друштва. 
Иако је одлуком Европског савета 1. марта 2012. године Србија стекла ста-
тус кандидата, тренутно је у позицији да чека ново позитивно мишљење 
о датуму почетка преговора о пуноправом чланству у Унији. Према по-



242

Ј. МАРКОВИЋ, Ј. ТОШКОВИЋ ОБИМ И ЗНАЧАЈ ТРГОВИНСКЕ САРАДЊЕ...

следњем закључку Европског савета таква одлука ће уследити када Србија 
оствари напредак у нормализацији односа са Приштином, односно испуни 
критеријуме које је дефинисала Европска комисија. ЕУ је највећи трговин-
ски партнер Србије, при чему је више од 50% укупног  српског извоза на-
мењено територији ЕУ, а са више од две милијарде бесповратне помоћи 
уложене у Србију од 2000. године, ЕУ је највећи донатор финансијских 
средстава којима се подржавају економске и политичке реформе у Србији.

Гра фикон 8: Укупна трговина између Србије и ЕУ (у хиљадама евра)

Извор: Републички завод за статистику Србије

Ср пска економија се заснива углавном на различитим услугама (63,8% 
БДП-а), индустрији (23,5% БДП-а ), и пољопривреди (12,7% БДП-а ). У кас-
ним 80-им , на почетку процеса економске транзиције из планске еконо-
мије у тржишну привреду, привреда Србије је имала повољну позицију, 
али је тешко погођена економским санкцијама од 1992.-1995. као и пре-
комерним оштећењима инфраструктуре и индустрије током НАТО бом-
бардовања 1999. Просечан раст БДП-а Србије у последњих десет година 
био је 4,45% годишње. Српска ИПЦ инфлација држи свој силазни тренд, 
спустила се на још увек високих 11,2 % год/год у марту са 12,4% у фебруару 
2013. због споријег пада цена хране, становања и услед раста цена превоза. 
Инфлација се кретала изнад горње границе опсега плана НБС од јула 2012. 
На месечном нивоу, ИПЦ инфлација је у марту била 0,0 % м / м у поређењу 
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са 0,5 % раста у фебруару 2013. године. У 2012.години Србија је остварила 
само 11,45 милиона долара извоза гвожђа и челика, обојених метала, елек-
тричних машина, житарица, воћа и поврћа и нешто војне опреме. Најваж-
нији партнери за извоз су земље ЕУ (54,2%), Немачка, Италија, Босна и 
Херцеговина, Црна гора и Румунија, земље ЦЕФТА (33%) и ЦИС ( 7,3%)
(комонвелт независних држава). 

Промет од увоза износи 19,12 милиона долара, а производи који се 
најчешће увозе су уље, природни гас, возила, индустријске машине, елек-
тричне машине, челик. Најважнији партнери за увоз су Земље ЕУ (52,9%), 
Русија, Немачка, Италија, Кина и Мађарска, ЦИС (18,5% ) и земље ЦЕФТА 
(7,8%).

Либерализација трговине, без примене одговарајуће регулативе и под-
стицаја домаћој производњи, додатно је уништила и обезвредила распо-
ложиве ресурсе неше земље. Увоз робе је постао услов егзистенције стано-
вништва, а дефицит трговинског биланса из године у годину расте, чиме 
социјална и економска одрживост постаје све више под знаком питања, 
јер је зависна од увоза. У последњих неколико година, Србија се суочила 
са трендом страних директних инвестиција, укључујући ауто индустрију 
Fiat, металопрерађивачку индустрију US ST Steel, индустрију грађевинског 
материјала Lafarge, индустрију хране и пића Carlsberg, Coca Cola, Nestle, 
текстилну индустрију Golden Lady, Pompea, итд. Највише улагања у пери-
оду 2000.-2012. дошло је из Аустрије, Грчке, Норвешке, Немачке и Италије, 
а последњих година је то Словенија, Холандија, Русија и Француска.
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Tabela 6: Српска национална статистика

БДП Последња Претходна Просечно 
кретање Јединица Референтна фрекве-

нција

БДП 45.04 45.04
26.38 Билион 

USD Дец/2011 годишња

БДП годишња 
стопа раста 1.90 1.90

2.89 
% Мар/2013 квартална

БДП по глави 
становника 1221.02 1221.02

979.26 
USD Дец/2011 годишња

БДП per capita 
ппп 11919.43 11919.43

8283.59 
USD Дец/2011 годишња

БДП базна 
стопа раста -0.30 -0.30

0.64 
% Дец/2012 квартална

Запосленост Последња Претходна Просечно 
кретање Јединица Референтна фрекве-

нција

Запослена лица 2299068 2157618
2448445.91 

хиљаде Авг/2012 ква-
тртална

Незапослена 
лица 792.34 790.29

830.26 
хиљаде Мар/2013 месечна

Становништво 7.26 7.29
7.39 

Милион Дец/2011 годишња

Стопа 
незапослености 27.40 25.50

19.17 
% Сеп/2012 перио-

дична

Цене Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција
Индекс 
потрошачких 
цена ЦПИ

111.41 111.19
108.75 Индексни 

поени Апр/2013 месечна

Стопа 
инфлације 11.40 11.20

8.71 
% Апр/2013 месечна

Новац Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција

Девизне 
резерве 00 00 Милион 

RSD Мар/2013 месечна

Каматна стопа 11.00 11.25
11.80 

% Јун/2013 месечна
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Трговина Последња Претходна Просечно 
кретање Jeдиница Референтна фрекве-

нција

Спољни дуг 26722.40 26712.90
26712.90 Милион 

EUR Мар/2013 месечна

Трговински 
биланс -547.20 -477.90

-477.90 Милион 
EUR Апр/2013 месечна

Извоз 1233.40 857.20
531.56 хиљаде 

EUR Апр/2013 месечна

Извор: http//www.tradingeconomics.com/Serbia

ЗАКЉУЧАК

Држава је увек имала значајну улогу у спровођењу структурних про-
мена и пружању помоћи, како приватном, тако и јавном сектору. Због не-
атрактивног пословног амбијента наша држава је у поражавајућем оби-
му зависна од међународне помоћи. С обзиром да је кредибилитет наше 
земље срушен од пословног до политичког, потребно је учинити све како 
би се повратило поверење светске јавности у државу и у све јавне институ-
ције. Поред тога, потребно је планирати даљи развој улагања у привреду 
Србије што би резултирало побољшањем положаја Србије на међународ-
ном тржишту, као и тражити ино партнере који ће бити заинетересова-
ни за инвестирање. Досадашњи систем привређивања у транзиционим 
земљама заснивао се на субјективним критеријумима дијагностиковања 
положаја привредног друштва, док се управљање у кризним ситуацијама 
у привреди сводило на формалне санације, привремене мере, штампање 
нове емисије новца и сл. У којој ће мери наша земља ухватити корак са 
развијеним земљама зависи првенствено од способности руководиоца да 
управљају, како на микро нивоу привредним друштвом, тако и на нивоу 
националне економије.

Посматрајући наведене економске агрегате као компаративне параме-
тре може се закључити да Србија има прилику да уочи позитивне резул-
тате и од сваке од наведених земаља преузме оно што је карактеристично 
и што ће донети сигуран напредак и побољшање прилика у нашој земљи. 
Тако на пример, пошто је Британска привреда била маље подложна про-
менама од Италијанске по питању запослености, инфлација је била мање 
променљива, а потрошња становништва и богатство у Великој Британији 
је остало релативно стабилно, потребно је усвојити њихов модел који под-
разумева повећање штедње и такве економске мере које су усмерене на 
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потрошњу и становништво, што би свакако донело резултате и у нас. С 
друге стране, Немачка је применила такве економске мере којима је оства-
рила висок раст извоза и смањење увоза. Иако је трпела флуктуацију на тр-
жишту рада, то није у многоме утицало на остале економске агрегате јер је 
Немачка имала позитиван трговински биланс и дисциплином је савладала 
препреке. Што се тиче италијанске економије, иако је кренула у суноврат, 
репресивним мерама штедње успела је да смањи високу стопу јавног дуга, 
као и буџетски дефицит, што је довело до фискалне одрживости и пораста 
БДП. Максималним искоришћавањем сопствених ресурса и Србија би мо-
гла да повећа поверење јавности у јавни сектор што би требало да доведе 
до стабилности на финансијском тржишту, као и заштити домаће валуте.

SUMMARY
THE SCOPE AND IMPORTANCE OF COОPERATION 

SERBIAN REPUBLIC

The main focus of this work will be presenting international trade selected 
countries of the European Union and Serbia, in the period which was marked by 
economic crisis world-scale. The subject of work is to incur subject matter on the 
basis of which is clearly see progress the mentioned countries, which gives out 
analytical observation and collation, which should be to have the goal download 
positive attitudes, from our side, in order to be launched and improve economy 
of Republic of Serbia, which aims at improving living standards through the 
implementation of adopted legislation in all areas of social life.

Keywords: internationalization, corporate culture, foreign direct investment 
- FDIS intertemporal trade…
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RESUME

Analysis three significant national economy member states of the European 
Union recognize the increase in exports and the recovery of the negative 
consequences of economic crisis, which neither strongest economies are not 
withstand.In the period which is behind us Great Britain is grew gross domestic 
product for 2.55 percentage points, with concurrent drop in unemployment 
with 7.90 % to 7.26 %.  English economists have pointed to the need for savings 
and if so is the dangers that carries a rise in inflation rates, in which the 
import significantly reduced, but is evident and big drop in exports, and the 
trade balance is negative. As far as Germany, the national economy has made 
growth gross domestic product for 1.32 per cent in the last quarter, bringing 
the overcomes Britain. Stick Germans were achieved by a positive balance of 
trade exports its goods in international market, and with savings are also 
influenced the import decrease and greater representation their own products 
on the domestic market. Italy has been the most affected by the world economic 
crisis has resulted in decline in overall national economy of 6.76 %, but by taking 
measures savings it has managed to reduce the budget deficit, so that now there 
is among the lowest in the European Union. Even though, and still has a high 
unemployment rate public debt, an Italian economy is characterized by a decline 
in inflation rate as well as decline in unemployment with 12 per cent to 9.4 per 
cent. Italians despite financial crisis maintain a positive balance of trade thanks 
to export which is significantly increased.The Serbian economy should take the 
necessary measures savings, because it is in all countries affected by crisis would 
bring positive results. It would also be desirable from the mentioned countries to 
pass and implement positive experience exploit its own resources, no matter how 
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much scarce were, and increase representation domestic products in our market, 
as well as export agricultural products on the European market.

Овај рад је примљен 27.09.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. године.



с тр. 249 -268

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
B U S I N E S S  E C O N O M I C S

Година VI I
Број I IСтручни рад

УДК: 061.5:334.746.4

мр Един Калач1

РРА СЕДА Нови Пазар, координатор пројекта развоја конкурентности 
МСП

Шабан Грачанин2

Eurobanka – Сектор за корпоративно банкарство, Бизнис центар Нови 
Пазар

MСц Ахмет Халилагић3 
РРА СЕДА Нови Пазар, координатор пројекта развоја конкурентности 
МСП

ИНДУСТРИЈА ТАПАЦИРАНОГ НАМЕШТАЈА 
У ЈУГОЗАПАДНОЈ СРБИЈИ – ОСТВАРЕНИ 
УЧИНЦИ И РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ 

САЖЕТАК: Претходних двадесет година у југозападној 
Србији је дошло је до раста малих и средњих предузећа 
која се баве производњом тапацираног намештаја. Након 
година убрзаног раста и развоја, економска криза је условила 
значанију стагнацију ових предузећа. Резултати истраживања 
и SWOT анализе показују да произвођачи тапацираног 
намештаја имају компаративне и конкурентске предности, 
али су суочени са бројним слабостима и потенцијалним 
претњама. Флексибилност је идентификована као кључна 
снага ових компанија. 

Кроз SWOT анализу развој кластера је идентификован 
као мера економске политике од кључног значаја за развој 
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ових предузећа. Успостављање и институционализациjа 
одговарајућег кластера се види као један од главних стубова у 
подизању конкурентности овог сектора привреде.

Кључне речи: Тапацирани намештај, југозападна Србија, 
мала и средња предузећа, SWOT анализа, флексибилност...

УВОД

Искуство земаља у транзицији указује да су стране директне инвес-
тиције позитивно утицале на раст дрвопрерађивачке активности и извоз 
намештаја. Најбољи пример је Пољска, која данас спада у светске лидере 
у производњи и извозу намештаја. Одлучујући фактори за улагања у ове 
земље, међународним компанијама које се баве производњом намештаја, 
били су нижи трошкови рада, али и квалитетна сировина, пре свега дрвна 
грађа, која је у већини земаља Западне Европе због великог степена иско-
ришћености, реткост.

Србија упркос традиције у производњи намештаја и великој коли-
чини квалитетне дрвне сировине није имала значајније директне стране 
инвестиције у овај сектор. Та ситуација је оставила простор на српском 
тржишту домаћим малим и средњим предузећима која су у протеклих 20 
година израсла у респектабилне компаније. Данас Србија задовољава рас-
тућу домаћу потражњу за намештајем, чак бележи растући суфицит у роб-
ној размени са иностранством у посматраном сегменту производње.

Основни циљ рада представља утврђивање и анализу главних фактора 
који утичу на тренутну позицију произвођача тапацираног намештаја из  
југозападне Србије. Традиција у производњи као и снажан раст и извоз 
намештаја у последњих двадесет година, основни су разлози за истражи-
вање произвођача намештаја из региона југозападне Србије. Додатни раз-
лог за наведена истраживања представља и чињеница да ови произвођачи 
и извозници постају све значајнији конкуренти на домаћем и иностраном 
тржишту, те им је на том развојном путу неопходно помоћи пре свега кроз 
подизање капацитета и кластеризацију.

ПРОИЗВОДЊА НАМЕШТАЈА У СРБИЈИ

Србија има дугогодишњу традицију у производњи намештаја. Вели-
ки произвођачи у оквиру бивше СФРЈ су поред великог домаћег тржишта 
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имали и веома јаку домаћу конкуренцију из свих република бивше нам 
државе, што је добрим делом стварало услове који подсећају на тржишну 
економију бар у оном делу који се односи на борбу за добијање наклоно-
сти потрошача. Велико домаће тржиште, квалитет и изобиље сировина уз 
добар кадар су произвођачима намештаја омогућили раст и развој, те су 
они уз политичку сналажљивост тадашње власти извозили намештај ши-
ром света. Тржиште САД-а се између осталих добрим делом снабдевало 
намештајем са подручја СФРЈ.4 

Услед свих немилих догађања у протеклих неколико деценија иза нас, 
произвођачи из Србије су остали ускраћени пре свега за део тржишног ко-
лача, како домаћег, тако и међународног, те изворима финасирања. Држава 
је покушала да на рачун других помогне тромим и великим системима, 
те су појединци из сектора намештаја имали „несебичну“ подршку Владе 
Србије, што је између осталог кулминирало огромним дугом за неплаће-
не порезе и доприносе највећег произвођача намештаја „Симпо“ из Врања. 
Стварајући тако отежане нетржишне услове пословања у овом сектору, уз 
благослов државе, укупни неплаћени доприноси ове компаније су крајем 
августа 2013. износили 1,8 милијарди динара. Као решење држава Србија 
се на име претварања пореског дуга компаније „Симпо“ у власничке ак-
ције, јавља као нови власник 70 одсто капитала компаније. Уједно Влада 
Србије је одобрила компанији „Симпо“ бескаматни краткорочни кредит 
од 1,5 милијарди динара, како би измирила дуг по основу доприноса за 
пензијско-инвалидско осигурање. Такође, Влада је крајем августа 2013. го-
дине, дала сагласност да Фонд за развој Србије изда гаранцију за кредит 
који ће „Симпо“ искористити за трајна обртна средства, а Министарство 
финансија је у то име задужено да предузме потребне мере у поступку ре-
шавања дуговања „Симпо“ према повериоцима. 5

Пропадањем великих система који нису били миљеници Владе Србије 
остављен је простор за нове компаније. Оснивање малих и средњих пре-
дузећа произвођачa намештаја у Србији посебно je израженo приватиза-
цијом или пропадањем великих система када су запослени остајали без 
великих примања или чак, посла у тим системима. Таква ситуација (неза-
посленост) принудила је потенцијалне предузетнике на преузимање ри-
зика за оснивање сопственог предузећа. Овакав потез је условљен и знат-
ним смањењем почетног предузетничког ризика услед постојања великог 

4 Округли сто „анализа сектора намештаја Југозападне Србије“ USAID и РРА СЕДА 
Нови Пазар, 29. 08. 2013.  Презентацију водио Jeff Baron http://baronconsult.com/

5 http://www.mfp.gov.rs/ Министартво Финанисја Републике Србије, Саопштења за 
јавност од 26.08.2013.
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искуства у послу. Поред самозапошљавања нови предузетници су касније 
запошљавали и бивше колеге које су се доказале искуством и залагањем на 
претходном послу. Развоју оваквог вида запошљавања погодује чињеница 
да за одпочињања делатности у овом сектору нису неопходна значајна фи-
нансијска средства. 

Данас ова грана има велики потенцијал за даљи раст и развој, најпре 
због доступности сировина, броја регистрованих предузећа у овом секто-
ру и то што број запошљених у овом сектору расте из године у годину, 
привлачна је за младе и има капаците апсорпције у смислу запошљавања. 
Овај сектор је потенцијални „резервоар“ за апсорпцију преквалификова-
них радника из осталих сличних сектора.

Према подацима Привредне коморе Србије учешће сектора произ-
водње намештаја у БДП-у је 0,4%. Учешће намештаја у укупном извозу Ср-
бије је 1,8%. Учешће у увозу је 0,6%. Укупан број предузећа у сектору наме-
шаја је 1007 која запошљавају 10.972 радника.6

Врло добри су резултати код извоза намештаја. Скоро 100 милиона до-
лара је извоз за период јануар-јун 2013. године, а суфицит код намештаја 
73,6 милиона долара. Укупан извоз производа од дрвета у овом периоду је 
скоро двоструко већи од увоза, а веома значајан податак је да се све више 
извози роба са високим степеном обраде.7

Табела бр.1. Извоз и увоз намештаја за период јануар-јун 2013. у доларима

USD ИЗВОЗ УВОЗ РАЗЛИКА
Намештај 98.838.899 25.192.957 73.645.942

Извор: Привредна комора Србије www.pks.rs

Постоје велике могућности за потенцијалне интервенције у овом секто-
ру и то због ширења тржишта, могућностима извоза, увођења нових ма-
теријала диверсификације производње. Међутим, јефтинија радна снага, 
постојећи међународни уговори (продаја производа из Србије без царине), 
повољна пореска политика и стимуланс од стране Владе за запошљавање 
нису довољне за привлачење страних инвеститора. Лоша инфраструктура, 
правна несигурност, непотребне административне процедуре имају нега-
тиван утицај на ниво инвестиција. 

6 http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=5&p=2& 
7 www.pks.rs  
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Лоша технолошка опремљеност те високи фиксни трошкови тренут-
но неповољно делују на међународну конкурентност српских произвођача 
намештаја, поготово у условима растуће конкуренције из других земаља, 
нарочито Кине.

Због експанзије кинеских произвођача и извозника на тржиштима 
Италије, Немачке и Велике Британије, произвођачи и извозници намештаја 
из Србије суочвају се са веома јаком конкуренцијом. За опстанак домаћих 
произвођача на овим тржиштима потребно је, уз побољшање квалитета и 
дизајна производа, јачање постојећих и развој нових дистрибутивних ка-
нала, снажнија промоција и заједнички наступ. 8

Предности које домаћи произвођачи имају у односу на интернационал-
не произвођаче, пре свега оне из Кине, су брзина испоруке, нижи транс-
портни трошкови услед великог габарита тапацираног намештаја и скупог 
контејнерског превоза, те флексибилности производње. Такође оно што се 
све више истиче као мана кинеских произвођача је веома лоша послепро-
дајна услуга и практично непостојање гаранција, уз то је велетрговинама 
онемогућена контрола квалитета и рекламације пошиљке.

ПРИКАЗ СТАЊА ИНДУСТРИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕШТАЈА 
ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

У Србији су се у протеклом периоду посебно издвојила два региона: 
на југоистоку у околини Врања и југозападу у околини Новог Пазара, у 
којима је настао већи број предузећа произвођача тапацираног намештаја.  

На подручју Југозападне Србије има око 20 регистрованих компанија 
које се баве производњом пре свега тапацираног намештаја који се продаје 
како на домаћем тако и иностраном тржишту. Ова предузећа су у пуном 
приватном власништву, са релативно малим бројем радника (обично до 
100).

Већина фирми је започела своје пословање кроз радионице које су пре-
расле у мале производне погоне са неколико основних машина. Најчешће 
су то породична предузећа која додатну радну снагу обезбеђују од квали-
фикованих радника који су радили у бившим великим комбинатима за 
производњу намештаја „Дежева“ у Новом Пазару или „Јелак“ из Тутина. 

8 Главоњић, Б., Петровић, С., Тржиште намештаја Кине и њена позиција у светској 
трговини. Прерада дрвета, 2004, 2 (5) стр. 36.
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Повољност на самом старту предузећа су имала због веома раширене трго-
вине репроматеријалом и сировинском базом која је пре свега долазила из: 
Ивањице „ШПИК“, Рожаја „Горњи Ибар“ и приватних пилана из околних 
градова.  

Бржи развој предузећа овог сектора почео је од 1999. до 2000. године 
када компаније шире своје тржиште на јужну српску покрајну Косово и 
Метохију и брзорастуће тржиште Београда и околине. Већина компанија у 
том периоду отвара своје салоне намештаја у већим градовима широм Ср-
бије. У том временском периоду изграђени су нови производни објекти, те 
су направљене пословне везе са трговинским фирмама широм Србије. Са 
новим идејама и много уложеног рада и енергије, компаније из југозападне 
Србије даље шире своју мрежу добављача и купаца у свим бившим југо-
словенским републикама. Од тог периода, тржиште и продаја су у сталном 
порасту све до 2009. године када је већина предузећа забележила пад про-
даје и значајније смањење тражње за производима.

Процене коефицијената еластичности тапацираног намештаја конзис-
тентне су с теоријом, што значи да потражња за овим производима расте 
са растом дохотка, па доходовна еластичност има позитиван предзнак, док 
с растом цена производа потражња опада. Тако је евидентан утицај еко-
номске кризе на овај сектор, што чини тренутно стање веома тешким за 
раст и развој.

Производња намештаја: Производни програм је фокусиран на тапаци-
рани намештај који укључује: кауче, угаоне гарнитуре, лежајеве (брачни и 
самци), софе, те разни намештај за дневне собе. Компаније се баве произ-
водњом намештаја од пуног дрвета и иверице, коришћењем синтетичких 
материјала (сунђера), металних оквира и штофаних или кожних облога. 
80 % сировина је домаћег порекла. Основни материјал за ову производњу 
је дрво, а познато је да је овај регион веома богат дрвним ресурсима до-
брог квалитета. Покривеност шумом Рашког округа је 10%, док је суседни 
Златиборски округ са 13% најбогатији у Србији.9 Такође дрвене иверице 
се набављају од  компаније из суседства – „Шпик“ из Ивањице. Следеће 
ставке по важности за ову производњу су жичана језгра и метални оквири. 
Овај део намештаја компаније такође купују од домаћих произвођача или 
производе самостално. Три компаније из овог региона су специјализоване 
само за производњу жичаног језгра или мадраца. Сунђер се такође наба-
вља од домаће компаније („Вапекс“ Чачак), док је било покушаја и сопстве-

9 Статистички биро Републике Србије, Статистика пољопривреде, шумарства и 
рибарствa http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Default.aspx 



255

СТР.  249-268

не производње од стране једне локалне компаније.  Најскупље сировине за 
ову производњу су кожа и штоф. Ове сировине компаније набављају и уво-
зе самостално или преко посредника из Турске, Италије, Немачке и Кине. 

Производни ток је у већини компанија је подељен у неколико произ-
водних целина – линија: столарска припрема, столарска монтажа, дизајн и 
шивење, припрема пресвлака монтажа, као и активности контроле квали-
тета. У том циљу производни капацитети и објекти су прилагођени како 
би се избегле могуће стагнације.

Веће компаније производе широку гаму производа, те је њихов асор-
тиман разноврстан и прилагођен свим потребама купаца. Ове компаније 
искључиво производе намештај под њиховом регистрованом трговачком 
марком. Посебну пажњу придају дизајну намештаја и контроли квалитета. 
Док су мала предузећа специјализована за одређене производе дизајни-
ране према индивидуалним потребама домаћинства. Током целе године, 
структура и врсте производа – комадног намештаја су веома сличне, те 
нема сезонских варијација. Већина фирми и њихових активности су пок-
ривене одличним маркетиншким активностима.

Иако према званичним подацима директно у овом сектору ради близу 
800 радника, процена је да у повезаним делатностима и незванично овај 
сектор запошљава од 1000 до 1500 радника у зависности од сезоне и про-
изводних захтева. Радници раде на пословима производње, транспорта, 
складиштења, одржавања опреме, продаје, администрације и управљања.

25% укупног промета се остварује извозом производа у земље ЦЕФТ-а 
региона, Русију и Хрватску. Претходних година било је покушаја извоза у 
Немачку, Аустрију, Чешку, као и Либију. 

Приказ анализе тренутног стања у овом сектору.  

Као задатак пројекта за развој конкурентности, који спроводи регио-
нална развојна агенција СЕДА, а финансира УСАИД, извршено је истра-
живање сектора произвођача намештаја на подручју југозападе Србије.  
Кроз истраживање је извршена анализа пословања 17 малих и средњих 
предузећа произвођача намештаја. Унапред су дефинисани услови избора 
предузећа попут: одређене секторске и географске заступљености и вели-
чине предузећа. Истраживање овог рада може се дефинисати као емпи-
ријско, јер је обављено непосредно посматрање изабраног сегмента из ре-
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алне околине и анализа прикупљених података у њему. Евидентна су три 
степена истраживачког процеса: прикупљање података, након тога следи 
обрада и анализа, и на крају је процес закључивања.

У Табели бр.1 дат је приказ фреквенције броја предузећа према броју 
запослених, на основу чега се може закључити да највећи број предузећа 
спада у групу малих предузећа 53% док у групу средњих спада 5 предузећа 
или 29%, најмање је микро предузећа са мање од 10 стално запослених рад-
ника 18%.   

Табела 1. Број предузећа према броју запослених

Предузећа Број Проценат
Микро до 10 запослених 3 18
Мала од 10 до 50 9 53
Средња од 50 до 250 5 29
Укупно 17 100

Извор: Прорачун аутора.

У Табели бр. 2 дат је приказ фреквенције броја предузећа према вели-
чини инсталираних капацитета изражено вредносно у ЕУР на месечном 
нивоу. На основу података може се закључити да се у већини предузећа 
месечно произведе робе у вредности до 100.000 ЕУР, пет предузећа може 
месечно да произведе робу веће вредности од ове, док једно предузеће има 
инсталиране капацитете за месечну производњу већу од пола милиона 
ЕУР. Просечна искоришћеност капацитета је скоро код свих предузећа 
већа од 60%, док је код предузећа са највећим капацитетима она мања и 
износи 40%. Слободни инсталирани капацитети указују да су предузећа 
веома флексибилна по питању производње, тј. да брзо могу да одговоре на 
веће поруџбине.  

Табела 2. Предузећа према величини инсталираних капацитета 

Капцитет у ЕУР Број предузећа Структура у %
до 10.000 2 11.8
од 10.001 до 50.000 6 35.4
од 50.001 до 100.000 3 17.6
од 100.001 до 500.000 5 29.4
преко 500.000 1 5.9
Укупно 17 100

Извор: Прорачун аутора.



257

СТР.  249-268

У циљу повећања валидности и објективности истраживања за при-
купљање података коришћена су два метода: директна опсервација и ин-
тервју. Директна опсервација се вршила анализом наведених компанија 
и прикупљањем података. Претходно је направљена листа предмета пос-
матрања како би се осигурала објективност и доследност. Интервју као 
друга метода пружа увид у уочавање узрока одређених појава и доношење 
закључака на основу њихове повезаности. Позитивни аспект интервјуа је 
концентрисаност на проблем који се истражује. 

Кроз обсервацију и интервју дошло се од података за SWOT анализу тј.  
идентификоване су предности, недостаци, могућности и претње сектора 
производње тапацираног намештаја у региону југозападне Србије. Такође 
кроз даљу обраду идентификоване су главне предности и препоруке за 
унапређење пословања. 
Табела 3. SWOT анализа произвођача тапацираног намештаја 
региона југозападне Србије

СНАГЕ
- Флексибилност,
- Доступност и квалитет сировине,
- Наслеђе / традиција у овој области,
- Постојеће вештине,
- Постојећи инсталирани капацитет,
- Предузетничка традиција,
- Велика малопродајна мрежа,
- Изграђени бренд,
- Близина великих тржишта, 
- Прилично велики број 
регистрованих предузећа у овој 
делатности.

СЛАБОСТИ

- Кластер индустрија (још није 
организован кластер)
- Недовољна специјализација,
- Застарела технологија,
- Неадекватна примена стандарда 
квалитета,
- Слаб квалитет производа,
- Знање о тржишним прописима,
- Недостатак иновације у дизајну 
(копирање туђих модела), 
- Недостатак капитала за 
истраживање и развој,
- Недовољне инвестиције,
- Неадекватно образовање и стручно 
усавршавање радне снаге.
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ШАНСЕ
- Повезивање са трговачким и 
индустријским компанијама, 
кластерским носиоцима и 
удружењима,
- Велики потенцијал 
рационализације у већини фирми,
- Успоставаљање партнерских односа 
у сектору,
- Могућност сарадње са 
истраживачко-развојним 
институцијама,
- Могућност супституције увозних 
полуфабриката,
- Унапређење квалитета,
- Коришћење отпада / рециклажа 

ПРЕТЊЕ
- Сива економија,
- Либерализација стране трговине, 
- Долазак страних компанија на 
домаће тржиште (IKEA).

Недостаци произвођача тапацираног намештаја 

Током разговора са власницима / менаџерима предузећа, посебно су се 
издвојили  следећи недостаци који на основу општих информација имају 
исту тежину, не само у овом региону већ и у целој Србију:  

а) На основу интервјуа бирократија је истакнута као велики терет за 
пословање. Посебно је истакнуто отежано добијање дозвола (сертификата) 
за нови производ. Кључни проблем представља велики број неопходних 
дозвола, што ствара веће трошкове за извођење било каквих радова. Про-
цедура за добијање других дозвола неопходних за свакодневно пословање 
такође представља велики проблем. Велика је административна процеду-
ра приликом увоза сировина или припреме за извоз готових производа. 
Такође, инспекцијске контроле су честе, чак и без одређених разлога. Како 
велика већина наводи, регистрована предузећа су на удару инспекције, 
док они који раде на црно, без дозвола, не подлежу ни једној инспекцији 
зато што они једноставно нису „видљиви“ за инспекцијске органе.  

б) Недостатак одговарајућих знања и вештина код запослених је приме-
тан код ових компанија. Деценијама уназад образовни систем у југозапад-
ној Србији не прати потребе и трендове у индустрије, посебно производње 
тапацираног намештаја. Евидентан је недостатак адекватних центара за 
обуку, посебно за дизајн у индустрији намештаја. 
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Недовољан број едукованих дизајнера на терену проузрокује систем 
производње који се заснива на копирању туђих модела. Уколико произ-
вођачи не побољшају и иновирају дизајн, њихов приступ тржиштима ви-
соких вредности ће бити отежан, зато што се купци окрећу онима који 
могу да им пруже савремени дизајн. Истраживањем је утврђено да само 
две од 17 фирми има квалификованог дизајнера, док се остале „сналазе“ на 
различите начине да надоместе тај профил радника.  

в) Застарела технологија – у производњи се користе застареле машине 
које имају ограничену продуктивност и смањену прецизност рада. Нове 
машине је тешко купити / унајмити углавном због високих цена. Овде 
се посебно истиче разједњеност произвођача зато што сваки произвођач 
жели да има засебне машине или опрему чији су капацитети често и више 
него довољни да опслуже цео регион. Узећемо пример мањих произвођача 
који немају сушаре за сирово дрво. За сушење таквог дрвета користи се 
сунце током летњег периода када се стварају велике залихе дрвета. За те за-
лихе је поред огромног простора за складиштење током периода без сунца 
(осам месеци годишње) неопходно уложити значајна материјална средства 
чији је обрт веома низак. 

г) Произвођачи раде све, нису специјализовани само за оно за шта су 
најбољи у производном процесу и за шта имају најбоља искуства. То се 
дешава због недостатка поверења и због недостатка сарадње између произ-
вођача на терену да препусте један део свог посла својој конкуренцији како 
би постигли веће профите. 

д) Произвођачи морају бити свесни свих стандарда квалитета нео-
пходних за унапређење производње. У избору различитих могућности, 
предузећа морају да се определе за пословну филозофију у којој кључну 
улогу има квалитет производа и услуга. Предузећа кроз побољшавање 
квалитета својих производа и услуга остварују конкурентску предност у 
дугом року, по основу боље тржишне позиције, мањих трошкова и веће 
рентабилитности. Тако адекватна примена система за управљања квали-
тетом постаје посебан задатак менаџмента у вођењу предузећа кроз путеве 
савременог пословања и директно утиче на тржишну позицију тог преду-
зећа. Мана ових предузећа је неадекватна примена стандарда, тј. најчешће 
са моментом добијања сертификата престаје „потреба“ за радом према 
стандардизованим процедурама, све до наредне ресертификације или ек-
стерене провере.   

ђ) Предузећа из овог региона посебну пажњу морају да обрате на естет-
ски квалитет који се доживљава и запажа на визуелни начин као спољашњи 
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изглед намештаја. Он је исказан обликом намештаја, естетским својствима 
уграђеног материјала, избором површинске обраде као и општим утиском 
који одаје намештај. Завршна обрада и контрола квалитета је недовољна 
код већине фирми које су биле предмет посматрања, тек пет од 17 фирми 
води рачуна о завршној контроли квалитета.

е) Приметна је неадекватна организација производње по питању про-
изводног асортимана. Најчешће се на терену може видети веома широки 
производни програм, а да унутар предузећа нико није одредио који су то 
производи који су тренутни лидери на тржишту, које су то „звезде у успо-
ну“, а који су производи ткз. „бели слонови“. Такође не постоји основно 
Парето правило 80:20, тј. да се 80% прихода остварује кроз продају 20% 
производа од укупног производног програма. Док се осталих 80% произ-
водног програма користи за попуњавање празних места у великим сало-
нима намештаја. 

ж) Предузећа су апсолутно неинформисана о потребама међународних 
тржишта. Први корак приликом уласка на ново тржиште је да се дефи-
нише финални производ према исказаним потребама циљног тржишта. 
Не може се исти производ понудити купцима у различитим земљама. 
Што због модних трендова, културе и традиције, куповне моћи, величине 
стамбеног простора, различити купци унутар различитих земаља имају 
различите захтеве. Тржиште намештаја нуди потрошачима широку лепе-
зу производа који су одређени субјективним и објективним квалитетом 
који су прилагођени локалних условима. Такође приметно је непознавање 
стандарда који регулишу коришћење одређених материјала на појединим 
тржиштима, као нпр. Европског стандрада Е110 који прописује ниво фор-
малдехида у производима попут иверице која се користи у производњи 
намештаја. Нпр. нико у ових 17 фирми није чуо за овај стандард. 

з) Произвођачи из овог региона имају широку продајну мрежу на те-
риторији Србије, док део производа продају преко дистибутера. Као нај-
чешће наведен одговор на питање, зашто не користе само дистрибутерску 
мрежу и своје снаге концентришу на производњу, произвођачи наводе не-
повољне услова које нуде ови ланци попут: великих рабата, начина и вре-
мена исплате, куповине места у продајним салонима, и сл. Такође веома 
мали произвођача не може да уговори продају са продајним ланцима, због 
недостатка произвођачког капацитета у смислу поруџбина. 

10 E1 European Formaldehyde Emission Standards 
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и) Велико ограничење за ова предузећа представља недостатак извора 
јефтиних финансијских средстава. Посебно су ограничени извори сред-
става за инвестиције у трајна обртна средства, којима ова предузећа ос-
нажују своју ликвидност и висину НОК (нето обртни капитал), што даље 
доприноси лакшем сервисирању обавеза, и повећава преговарачку снагу 
са добављачима. Мањак НОК представља посебан проблем приликом ши-
рења постојећих и уласка на нова тржишта. Предузећа су углавном упуће-
на на комерцијалне Банке, и скупе краткорочне кредите. Тренутно једини 
извор јефтиног капитала, представљају средства Фонда за развој Србије, 
који својим ограниченим буџетом међутим није у могућности да финан-
сира развојне потребе ових предузећа. Додатни проблем је и скупа и спора 
процедура одобравања кредита од стране Фонда за развој Србије, као и 
нетранспарентни критеријуми за њихово одобравање. 

ј) Истраживањем је утврђено да ова предузећа послују са врло огра-
ниченим пословним ресурсима. Због неисплативости формирања снаж-
није организационе структуре, вођене логиком увећања профита, добар 
део активности које се тичу самог пословања фирме лоцирају изван самог 
предузећа (екстерни процеси). Евидентно је непостојање рачуноводстве-
ног сектора тј. одељења у већини предузећа, већ се за услуге рачуноводства 
(са прерастањем у средња предузећа и ревизије) унајмљују професионал-
не агенције за рачуноводство. Чак 13 од укупно 17 предузећа која су била 
предмет истраживања немају одељење за рачуноводство. Иако ова послов-
на функција чини окосницу стабилности пословања и раста и развоја пре-
дузећа.

Предности произвођача тапацираног намештаја 

Следеће предности се истичу код произвођача из овог региона: 

а) Најзначајнија снага произвођача тапацираног намештаја заснива се 
на израженим компаративним предностима као што су доступност ква-
литетне сировине, пре свега дрвета који чини основу за израду намештаја. 
Најчешће коришћене дрвне врсте у производњи намештаја су храст и ев-
ропска буква, поједини елементи се чамовина црни бор ретки су елементи 
од егзотичног увозног дрвета или домаћег ораха.

Велика компаративна предност је домаћа буква која се код нас користи 
чак и као огревно дрво док су производи и елементи произведни од овог 
дрвета сматрају ексклузивним намештајем и једним од обележја припад-
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ности вишим друштвеним слојевима. Иако елементи од дрвета процен-
туално заузимају мали део (који се најчешће не види)  производа, веома је 
битно имати квалитетну сировину због самог квалитета израде и чврсти-
не производа (рамова, носећих елемената и сл.).

б) Овај крај има и традицију, те дугогодишње искуство у производњи 
квалитетног намештаја, како у великим компанијама, тако и у малим по-
родичним предузећима, што је резултирало искусном и стручном радном 
снагом. Такође компаративна предност је близина великих тржишта што 
снижава транспортне трошкове који су посебно изражени у овом сектор 
што због габарита самих производа, што због континуираног раста цена 
енергената на светском тржишту. Због своје непосредне близине тржиш-
тима која опслужују, много лакше и обично правовремено долазе до ин-
формација које су релевантне за њих или окружење у коме послују. Ово им 
даље омогућава да одреагују пре конкуренције и изврше промене у соп-
ственом уређењу или у начину функционисања.

в) Оно што се посебно истиче код ових произвођача је изузетна фле-
ксибилност. Под флексибилношћу подразумевамо способност предузећа 
да благовремено искористе нове шансе за остваривање пословних резулта-
та, односно да уз што ниже трошкове прилагођавања, избегну или мини-
мизирају утицај изненадних неповољних околности на своје пословање.11 
Флексибилна производња у индустрији намештаја представља савремено 
техничко-технолошко и организационо решење производње на бази груп-
не обраде саставних делова намештаја, које одговара концепцији комплет-
но прилагођавања условима, захтевима и потребама тржишта и промена-
ма у окружењу.12

Због своје еластичности ова предузећа су посебно заступљена тамо где 
су укуси потрошача различити. Ова предузећа, имају компаративну пред-
ност у погледу брзог прилагођавања условима тржишта и могућност ин-
дивидуалног приступа савременом потрошачу. Тако је на основу захтева 
купца могуће урадити идејно решење, калкулацију и понуду у најкраћем 
могућем времену. Основу сваког модела чине дрвени или жичани „кос-
тур“, сунђер различите густине13 и штоф који служи за тапацирање. Разли-

11 Тодоровић, Ј., Ђуричин, Д., Јаношевић, С., „Стратегијски менаџмент“. Институт за 
тржишна истраживања. Београд, 2001., стр. 404.

12 Шулетић, Р., 2009., Прилог истраживањима трансформације производње у индустрији 
намештаја. Прерада дрвета, 7 (26-27), стр. 53.

13 Квалитет сунђера одређује се густином нпр. густина “30” има 30 кг/м3, већа густина 
означава и већи квалитет тј. цену. 
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читим кобинацијама ових елемената долази се од финалне цене производа, 
која се предлаже купцу и који се на основу тога одлучује за најповољнију 
понуду.  Погодности код тапацираног намештаја су брзе калкулације које 
сам продавац може израчунати на основу следећих података: материјал 
(штоф, кожа, еко кожа) одређених димензија и квалитета се множи са тре-
нутном ценом истог и добија потенцијална цена за производ пресвучен 
жељеним материјалом. Сировине попут сунђера, жичаног језгра или дрве-
них елемената и сл. продавац може израчунати веома прецизно зато што 
оне чине основу сваког производа. Такође, могући су додатани елементи 
попут механизма за трансформисање седећег дела у лежај или простор за 
оставу, украсних лајсни, додатних јастука, и сл. 

У ту сврху неопходна је добра обука продаваца, како би имао и на вре-
ме пружио  све неопходне информације, да ли је уопште могуће спровести 
у дело замисао купца кроз комбинацију захтеваних материјала. Наиме, од-
ређени материјали се не могу уградити у одређене моделе или се не могу 
комбиновати у једну целину. 

Флексибилност у производњи се најбоље огледа кроз број понуђених 
модела. Број различитих модела који се налазе у понуди ових предузећа 
креће се од 20 до 100 у зависности од величине фирми. Просечно преду-
зеће има у понуди 50 основних модела (фотеља, кауча, угаоних гарнитура, 
разних лежајева). Према речима власника предузећа теоретски те моделе 
је могуће тапацирати и у 100 различитих варијанти  (комбинацијом разли-
читих штофова, коже и еко коже)  што нам даје у просеку понуду од 5.000 
различитих комбинација. Ако се томе дода да је рок испоруке од момента 
наручивања до финалне испоруке до десет дана, онда се ова предузећа за-
иста труде да одговоре захтевима купаца на најбољи могући начин.  

Карактеристика ове производње је практична производња без скла-
диштења готових производа. Организација рада у овом случају, међутим, 
захтева све неопходне ресурсе за обављање високо флексибилних послова 
у технолошким групама, од налога за производњу, набавке, преко админи-
стрирања и производње до испоруке саставних делова и производа, унутар 
технолошке групе, са неопходним ресурсима и компетенцијама. То нажа-
лост доводи до неефикасности ових предузећа која се испољава у вишим 
трошковима производње по јединици производа. Виши трошкови по је-
диници производа настају услед честих промена производног асортимана, 
појединачне или малосеријске производње, недовољне специјализације, 
коришћења мање ефикасних универзалних средстава за рад, неразрађеног 
технолошког процеса, непостојања јасних процедура, поступака и пра-
вила и последично, неразвијеног система контроле у овим предузећима. 
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То се у овим предузећима елиминишше кроз низак ниво формализације, 
добре односе руководиоца и запослених, те личну везаност менаџмента и 
запослених за предузеће. 

РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ

Наведене компаративне и конкурентске предности треба унапреди-
ти уз  истовремено елиминисање недостатака, те тако поставити основе 
за стабилнији развој овог сектора. Једна од могућности за развој сектора 
односи се на подстицање развоја кластера чиме би се омогућила преду-
зећима специјализација на поједине фазе израде намештаја и већу групну 
флексибилност, а све у циљу повећања квалитета, те смањења трошкова. 

Индустријски кластери су последњих деценија у центру пажње не само 
стручних кругова, већ и креатора економске политике, у смислу креи-
рања програма за унапређење конкурентности националних економија. У 
центру пажње су региони који су захваљујући кластерском удруживању 
малих и средњих предузећа, постигли значајан економски успех у поређењу 
са другим регионима у свету. У литератури се, често, наводи пример ита-
лијанског региона Емилија-Ромања који је, захваљујући умрежавању ма-
лих и средњих предузећа и подстицању развоја кластера, трансформисан 
из сиромашне руралне области у регион са развијеном, високоспецијали-
зованом занатском производњом. Кластери се састоје од предузећа која 
су повезана вертикалним (откупљивач / добављач) или хоризонталним 
(заједнички купци, технологија, итд) везама, где се главни чиниоци нала-
зе у оквиру једне регије. Географска концентрација конкурената, купаца 
и добављача у региону ће у оквиру кластера промовисати иновативност и 
конкурентност.14 

Мала и средња предузећа транзиционих привреда због малих произ-
водних капацитета и потенцијала понуде не могу конкурисати удруженим 
и глобализован компанијама у свету и не могу изаћи на светске сајмове, 
нити велика тржишта попут ЕУ, Русије и Блиског истока. Пракса показује 
да у извоз могу ићи само велика предузећа, финансијски јака, која могу ис-
тражити тржиште, примењивати иновативни маркетинг и нове техноло-
гије. За достизање овог нивоа пословних перформанси решење се налази 
управо у кластерима, који омогућавају предузећима низ предности, а пре 

14 Илић, М., Пословни инкубатори и кластери као модел развоја малих и средњих 
предузећа у индустрији, Индустрија бр. 2, Београд, 2006. стр. 2.
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свега јефтинију промоцију, истраживање тржишта, заједничке набавке, 
обједињавање понуде, сарадњу са институтима, те касније, у развијенијим 
фазама кластера, и развој заједничког производа и услуга.

Компаративна предност предузећа груписаних у кластере је заснована 
на јачању њихове: специјализације, кооперативности, флексибилности и 
диверзификације. Продуктивност предузећа у кластеру је на много вишем 
нивоу и стално се унапређује, захваљујући константним уштедама трош-
кова које предузећа остварују захваљујући специјализацији. Специјализо-
ваност предузећа је веома битна за успех кластера. У овом случају преду-
зећа би требало да се сконцентришу на израду појединачних елемената или 
готових производа, где би настале велике уштеде у процесу производње, 
смањењу залиха, и јачању квалитета производа. То се постиже концентра-
цијом предузећа на оне  активности где је оно најјаче. Даље међусобна ко-
операција омогућује да предузећа надоместе своје слабости, али и помаже 
предузећима да она буду флексибилна, у циљу брзог реаговања на сигнале 
са тржишта. Тако различите групе произвођача и добављача унутар под-
ручја југозападне Србије, допуњују једни друге, радећи специјализоване 
послове унутар кластера, што доприноси њиховој диверзификацији.

Захваљујући овим предностима које се, пре свега, огледају у сарадњи, 
међусобној повезаности и размени информација, знања и искустава, пре-
дузећа која су чланови кластера могу остваривати боље резултате од оних 
која то нису. При томе се подразумева да предузећа повезана у кластере 
остварују: уштеде трошкова (на пример, путем заједничког маркетинга и 
брендирања), набављање заједничких машина (попут горе поменуте по-
требне сушаре за дрвну грађу), већу продуктивност рада, брже одговоре на 
захтеве тржишта, усавршавање и додатно образовање запослених, итд. Ва-
жна је улога коју имају универзитети и истраживачки центри као чланови 
кластера у смислу образовања потребног кадра и подршци иновацијама. 
У том смислу, кластери су у могућности да стално унапређују квалитет 
производа и тиме предњаче у односу на конкуренцију. 

Кластер треба да настане пре свега због неопходности опстанка пре-
дузећа произвођача тапацираног намештаја у овом региону. Кроз своје 
удруживање, предузећа јачају сопствену снагу, имитирају рад великих 
предузећа, при чему задржавају правну и пословну самосталност. Тиме 
овај кластер може постати конкурент или сарадник великим пословних 
система. На овај начин, предузећа из овог региона једино могу да задрже 
своју тржишну позицију и остваре одрживи раст и пословање. Удруже-
ним снагама, претњу звана ИКЕА, ова предуећа могу да претворе у шансу. 
Наиме кластер ће бити способана да уђе у ланац снабдевања овог гиганта, 
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на почетку покривајући тржиште Србије, уз могућност даљег ширења на 
околне земље.

ЗАКЉУЧАК

Равномерни регионални развој умоногоме зависи од стабилности при-
вредних субјеката који се налазе у појединим регионима Србије. Како је 
крај југозападне Србије, између осталог, препознатљив по произвођачима 
тапацираног намештаја, то се посебан труд треба уложити у јачање капа-
цитета и пословних перформасни предузећа из овог сектора. Радно инте-
зивне гране индустрије попут индустрија намештаја уз реструктурирање и 
технолошку модернизацију могу имати велику улогу у решавању пробле-
ма незапослености, повећања извоза и сл.

Кроз истраживање је утврђено да предузећа из овог сектора имају дугу 
традицију, те да је њихова перспектива развој конкурентности базираној 
на квалитету, дизајну, задовољењу ексклузивних потреба, производњи ма-
лих серија и кластеризацији. Посебно треба нагласити будућу улогу клас-
тера произвођача намештаја и његове многобројне предности које резул-
тирају јачањем регионалне економије и повећањем животног стандарда, за 
све оне који су директно повезани са будућим кластером. 

SUMMARY
INDUSTRY OF UPHOLSTERY FURNITURE IN 

SOUTHWEST SERBIA - ACTUAL EFFECTS AND 
DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

During the past twenty years in southwestern Serbia, there has been a growth 
of small and medium enterprises engaged in the production of upholstered 
furniture. After years of rapid growth and development, 2008 economic crisis 
caused significant stagnation of these companies. The results of this survey 
and  SWOT analysis shows that the manufacturers of upholstered furniture 
have several comparative and competitive advantages, but are also faced with 
a number of weaknesses and potential threats. Flexibility is indentified as a key 
strength of these companies. 

SWOT analysis indentified cluster development as a crucial measure for 
the further development of these enterprises in this region. Establishment and 
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institutionalization of appropriate clusters is seen as one of the main pillars in 
raising the competiveness of the upholester furniture sector.

Keywords: Upholstered furniture, southwestern Serbia, small and medium 
enterprises, SWOT analysis, flexibility...
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RESUME

South-west Serbia area is traditionally well known for its commercial and 
entrepreneurial spirit. Furniture industry is the sector that employs huge num-
ber of workforce in this region. In manufacturing sector, furniture is represented 
with 13.54% of share.  This is traditional sector, consisting mostly of small and 
medium-sized companies with skilled workforce, long-term experience, re-
nowned products and highest potential for growth and creation of new jobs in 
this region.

In this area more than 20 companies are registered for production of all kind 
of furniture which is sold both on the domestic and foreign market. Most of 
these companies are in full private ownership, with a relatively small number of 
workers (generally up to 100).

Most of the firms are family run business, which started out as a mini-
furniture production companies, with a couple of basic machines placed in 
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production facilities. Faster development of the companies and furniture sector 
started from 1999-2000 when most companies spread their markets, constructed 
new production buildings and made new connections with trade firms in Serbia 
in order to cover the fastest growing Belgrade region. With new ideas and lot 
of energy, those companies made cooperation, not only with companies from 
Serbia, but also spread their network of suppliers and customers in all ex-YU 
states. App 25% of their products is being exported in CEFTA region. Most of the 
companies and their activities are covered with excellent marketing activities. 
From that period market and sales were increasing continuously till 2009 when 
most companies surface with lower demand of their products. 

Trough survey processes flexibility is indentified as a key strength of com-
panies in this sector. Their further development, on the other hand, should be 
based on cluster institutionalization and development.  

SWOT analysis shows main challenges that companies from this sector are 
surfaced: bureaucracy, duties, documentation, grey or black market competitors, 
finding qualified workers (designers), management capacity/capability, lack of 
global visibility, i.e. export market demands, lack of export certified materials 
(i.e., E1 standard), lack of synergy (Association/Cluster). 

Овај рад је примљен 26.09.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. године.



НАУЧНИ ОСВРТИ И ИСТРАЖИВАЊА
Светлана Михић, Бела Мухи, Синиша Домазет, 
Милан Михајловић, Дејан Супић
РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ ТУРИЗМА УЗ ПОДРШКУ 
ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ШАНСА 
ЗА ПРИВРЕДНИ ОПОРАВАК ВОЈВОДИНЕ ...........................................271





с тр. 271-298

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
B U S I N E S S  E C O N O M I C S

Година VI I
Број I IОригинални научни рад

УДК: 338.48 - 55 (497.113)
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ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ШАНСА ЗА 
ПРИВРЕДНИ ОПОРАВАК ВОЈВОДИНЕ∗

САЖЕТАК: Европа је са становишта учешћа у 
туристичком промету и потрошњи већ деценијама 
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4 mihamilan@gmail.com
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најзначајније туристичко подручје света. У границама 
Евроспке уније налазе се најразвијеније иницијативне и 
рецептивне туристичке земље. Дуги низ година на подручју 
Европске уније велика пажња се посвећује развоју туризма 
односно развоју појединих инструмената и мера које треба 
да омогуће складан и континуиран развој туризма. Путем 
специјализованих институција и фондова Европска унија 
помаже и директно и индиректно учествује кроз разне форме 
у развоју туризма и у руралним подручјима, а јачање политике 
руралног развоја постао је један од највећих приоритета 
Европске уније. Узимајући у обзир значај финансијске 
подршке Европске уније у развоју туризма, у овом раду 
се даје кратак преглед система подршке Европске уније у 
стимулисању развоја туризма, као и фондова са посебним 
освртом на могућности у развоју сеоског туризма.  

Кључне речи: рурални туризам, ЕУ фондови, 
Војводина, привредни раст...

УВОД

Европска унија је препознала значај туризма, с обзиром да је то при-
вредна активност која подстиче раст и запошљавање, а уз то доприноси и 
развоју руралних средина, слабо насељених планинских области, удаље-
них региона и слично. О значају ове делатности најбоље говоре подаци 
садржани у Обавештењу Уније под називом „Европа, светска туристич-
ка дестинација број 1 — нови политички оквир за туризам у Европи“ (у 
даљем тексту: Обавештење), по којима скоро 1,8 милиона предузећа, по-
себно малих и средњих, запошљавају приближно 5,2% укупне радне снаге 
(око 9,7 милиона радних места, са значајним учешћем младих људи), а уз то 
европска туристичка индустрија генерише преко 5% укупног GDP. Стога 
се може закључити да туризам представља трећу најзначајнију социо-еко-
номску активност у ЕУ после трговине и дистрибуције и сектора изградње. 

Поред свега, ЕУ представља и светску туристичку дестинацију број је-
дан са 370 милиона међународних туристичких посета, што је донело при-
ход од преко 266 милијарди евра6.

6 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions: 
Europe, the world’s No 1 tourist destination-a new political framework for tourism in Europe, 
Brussels, 2010 COM(2010) 352 final, стр. 2.



273

СТР.  271-298

Туризам је у директној вези са практично свим другим политикама 
ЕУ, као што су транспортна политика, политика конкуренције, унутрашње 
тржиште, пореска политика, политика заштите потрошача, политика заш-
тите животне средине, политика запошљавања, политика регионалног и 
руралног развоја и слично.

Имајући у виду велике предности од туристичке делатности, ЕУ је пре-
познала значај ове делатности и на легислативном плану. Тако, у члану 195. 
Споразума из Лисабона, наводи се да ће ЕУ промовисати конкурентност 
предузећа у сектору туризма, при чему ће њена активност бити усмере-
на ка: 1) охрабривању стварања повољног окружења за развој предузећа у 
овом сектору, 2) промовисању сарадње међу државама чланицама, посеб-
но разменом добре праксе, као и 3) развијању интегрисаног приступа ту-
ризму, који ће осигурати да је туризам узет у обзир у другим политикама.

У Обавештењу се наводе и различите тешкоће са којима се суочава 
туристичка делатност у Унији: а) растућа глобална конкуренција; б) де-
мографски фактори, с обзиром на раст броја старијих лица; в) климатске 
промене, оскудица водних ресурса, притисак на биодиверзитет и ризици 
за културну баштину суочену са масовним туризмом; г) убрзани развој ин-
формационих и комуникационих технологија; д) посебне карактеристике 
европског туристичког сектора7.

МОГУЋИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Европски акциони оквир усмерен је, превасходно, ка охрабривању 
развоја туризма, с обзиром да туризам, поред осталих позитивних екстер-
налија, подстиче и охрабрује контакте и размену међу становницима, без 
обзира на језичке, културолошке или традиционалне разлике. Имајући у 
виду све наведено, министри ЕУ надлежни за туризам подржали су Мад-
ридску декларацију, којом се установљава серија препорука за импле-
ментацију консолидоване европске туристичке политике. У том погледу, 
истакнута су четири приоритета интегрисаног приступа туризму: 1) сти-
мулисање конкурентности у европском туристичком сектору; 2) промо-
висање развоја одрживог, одговорног и високо квалитетног туризма; 3) 
консолидовање имиџа и профила Европе као скупа одрживих и високо-

7 Обавештење, стр. 5-6.
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квалитетних дестинација; 4) максимизирање потенцијала европских фи-
нансијских политика и инструмената за развој туризма8. 

ЕУ је као најзначајнији приоритет означила стимулисање конкурент-
ности у европском туристичком сектору. То ће се постићи применом сле-
дећих мера:

1. Развијање иновација у туризму;

2. Јачање квалитета испоруке у свим њеним димензијама;

3. Унапређење професионалних способности у сектору;

4. Покушаји превазилажења сезонског карактера потражње;

5. Диверсификовање испоруке туристичких услуга;

6. Помоћ за унапређење статистика и анализа које се односе на тури-
зам.

Туристички сектор има изванредне потенцијале за развој малог и 
средњег предузетништва, па стога постoји посебнa врстa синергије између 
уметности и занатства, у циљу очувања баштине и културног наслеђа9.

Кад је реч о развијању иновација у туризму, оне су један од кључних 
чинилаца у подстицању конкурентности. То се посебно односи на сектор 
информационих техонологија, с обзиром да их нарочито користе јавни 
и приватни туристички оператери, односно мала и средња предузећа. У 
том погледу, Европска комисија (у даљем тексту: Комисија) ће покрену-
ти посебну платформу за stejkholdere у циљу прилагођавања туристичког 
сектора и његовог пословања тржишном развоју нових иноформационих 
технологија и унапређењу њихове конкурентности, уз помоћ максималног 
коришћења могуће синергије између ова два сектора. У складу са плани-
раном акцијом, Комисија се обавезала и да ће припремити Обавештење о 
електронској трговини на унутрашњем тржишту, које ће размотрити при-
мену Директиве о електронској трговини и предузети неопходне мере како 
би се ојачала интеграција туристичког сектора у овом контексту10. 

Промоција диверсификације вршења туристичких услуга подразу-
мева развој производа тематског туризма на европском нивоу. То може 

8 Ибидем, стр. 7.
9 Ибидем.
10 Ибидем, стр. 8-9.
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укључити широк спектар наслеђа: културно наслеђе, заштићена природна 
станишта, здравље и спа туризам, образовање, вино и храна, историјски, 
спортски или верски туризам, агро-туризам, сеоски туризам, туризам 
који се капитализује на мору, индустријско наслеђе и слично. Унија је пла-
нирала да развије стратегију за диверсификацију пружања туристичких 
услуга и капитализацију европског заједничког наслеђа, посебно уз помоћ 
креирања европске ознаке наслеђа, али и дa охрабри интеграцију природ-
ног наслеђа у стратегије туризма11.

Унапређење професионалних вештина односи се на раднике у сектору 
туризма, при чему се нагласак посебно ставља на омогућавање њиховог 
прилагођавања новим технологијама и очекивањима тржишта, на пример 
у условима здравља, и охрабривање њихове мобилности. Комисија ће у 
том циљу настојати да промовише могућности садржане у посебним про-
грамима, као што су Leonardo или Competitiveness and Innovation Framework 
Programme (CIP) са његовим Erasmus програмом за младе предузетнике и 
Е-способности за иновационе ланце12.

Превазилажењем сезонског карактера потражње настоји се обезбедити 
боље коришћење постојеће туристичке инфраструктуре и особља у слабој 
сезони. У том погледу, потребно је, према ставу Комисије, обезбедити ме-
ханизам добровољне туристичке размене између држава чланица, посебно 
омогућавањем одређеним кључним групама као што су млади или старији 
људи, људи са умањеном покретљивошћу и сиромашнијим породицама да 
путују, нарочито за време слабе сезоне. Такође, потребно је развити и ме-
ханизам добровољне размене online информација, како би се унапредила 
координација школских празника у државама чланицама, без обзира на 
њихове културне традиције13.

Поред наведених приоритета, веома битна ствар за развој туризма 
представља развијање квалитетне базе података о туризму на европском 
нивоу и њених веза са животном средином. У Обавештењу се наводи да 
ће Унија ревидирати Директиву 95/57/ЕС о прикупљању статистичких 
информација14. Ти кораци су већ начињени у виду Уредбе 692/2011 која 
се тиче статистике о туризму и којом се укида Директива Савета 95/57/

11 Ибидем, стр. 8.
12 Ибидем, стр. 9.
13 Ибидем.
14 Ибидем, стр. 10.
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ЕС, као и одговарајуће Уредбе о имплементацији15. Комисија је исправно 
уочила неопходност развијања база података између истраживачких ин-
ститута, универзитета и приватних и јавних јединица за мониторинг, у 
блиској сарадњи са регионалним и националним властима, националним 
туристичким канцеларијама, статистичким институтима и другим опе-
раторима. Такође, Комисија подстиче и сарадњу са европским и другим 
међународним организацијама, као што су ОЕЦД и Светска туристичка 
организација. Комисија ће нарочито пратити тржиште мерењем задо-
вољства европских потрошача са различитим туристичким услугама (као 
што су превоз, смештај, путовање и слично). Осим наведеног, Комисија ће 
развити и посебан пилот пројекат усмерен ка умрежавању истраживачких 
института универзитета и приватних и јавних јединица за мониторинг, 
регионалних и националних власти и националних туристичких канце-
ларија. На основу резултата пилот пројекта, Комисија ће промовисати 
имплементацију виртуалне туристичке опсерваторије за подршку и коор-
динацију истраживачких активности од стране различитих националних 
истраживачких института и обезбедити социо-економске податке о тури-
зму на европском нивоу16.

Конкурентност туристичког сектора у блиској је вези и са одрживо-
шћу. Одрживост туризма, према Обавештењу, обухвата бројне аспекте: од-
говорно коришћење природних ресурса, узимање у обзир утицаја разли-
читих активности на животну средину (производња отпада, притисак на 
воду, биодиверзитет), коришћење чисте енергије, заштита наслеђа и очу-
вање природног и културног интегритета дестинација, квалитет и одржи-
вост креираних послова и слично. Ради подстицања одрживог туризма, 
ЕУ је увела такозвано ЕУ еко-означавање, систем ЕМАS, али и учинила 
доступним државама чланицама документе који омогућавају имплемен-
тацију европске легислативе у области заштите животне средине, како у 
области појединачних пројеката, тако и у погледу стратешког планирања. 
Комисија ће остваривати сарадњу са мрежом европских региона за одр-
живи и конкурентни европски туризам (NECSTouR), како би се развио 
систем индикатора за одрживи менаџмент дестинација. Ова пракса треба 
бити и проширена, како би било могуће побољшати вредност европских 

15 Видети: Regulation 692/2011 concerning European statistics on tourism and repealing Coun-
cil Directive 95/57/EC has been adopted on 6th July 2011 with 2012 as reference year (Regu-
lation (EU) No 692/2011); Commission Implementing Regulation (EU) No 1051/2011 of 20 
October 2011, implementing Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of 
the Council concerning European statistics on tourism, as regards the structure of the quality 
reports and the transmission of the data. 

16 Обавештење, стр. 10. 
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туристичких дестинација које усвајају ефективне праксе у циљу промови-
сања одрживог туризма. У том смислу, важно је охрабрити иницијативе 
које обезбеђују одговорно управљање ресурсима и гарантују оптималне 
услове за услуге и безбедност17.

Ради остварења одрживости и јачања конкурентности туризма, Унија 
је у Обавештењу предвидела неколико мера: а) развијање система инди-
катора за одрживи менаџмент дестинација; б) организовање кампања за 
европске туристе које се односе на избор дестинација и средстава транс-
порта, односа са локалним становништвом у посећеним дестинацијама и 
борба против експлоатације жена и деце; в) развијање европске робне мар-
ке (бренда) „квалитетни туризам“; г) омогућавање идентификације ризика 
од климатских промена од стране европске туристичке индустрије, у циљу 
избегавања губитка инвестиција и истраживање могућности за развој и 
вршење алтернативних туристичких услуга; д) предлагање повеље за одр-
живи и одговорни туризам, као и установљавање награде за туристичко 
пословање и дестинације које поштују вредности садржане у повељи; ђ) 
предлагање стратегије за одрживи обални и поморски туризам; е) уста-
новљавање или јачање сарадње између ЕУ и земаља БРИКС-а, као и ме-
дитеранских земаља у циљу промоције одрживих и  одговорних модела 
туристичког развоја и размене најбољих пракси18.

Поред јачања конкурентности европске туристичке индустрије, Унија 
је начинила и одређене кораке у циљу стимулисања туристичке потражње 
за Европом. Један од тих корака представља и веб-страница visiteurope.
com, којим управља Европска путничка Комисија (ЕТС)19, покренута 2006. 
године уз подршку Комисије. У том погледу, у Обавештењу се наводи сле-
дећи сет мера: а) креирање „европског бренда“ у сарадњи са државама 
чланицама, како би се европске туристичке дестинације разликовале од 
других међународних дестинација; б) промовисање веб-сајта visiteurope.
com; в) охрабривање заједничких промотивних акција на главним међу-
народним догађајима или туристичким сајмовима и изложбама великог 
обима; г) јачање учешћа ЕУ у међународним телима, нарочито у контексту 
Светске туристичке организације, ОЕЦД, Т20 или Euro-Med20.

17 Ибидем, стр. 10-11.
18 Ибидем, стр. 11.
19 European Travel Commission.
20 Обавештење, стр. 12.
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Такође, ЕУ ће учинити све да инкорпорише туризам у све значајније 
политике, али и обезбеди одговарајућу примену легислативе, како би кон-
курентски потенцијал што више дошао до изражаја. У погледу политике 
унутрашњег тржишта, од значаја је Директива 2006/123/ЕС Европског пар-
ламента и Савета о услугама на унутрашњем тржишту21, којом се омогућа-
ва поједностављење процедура за пружаоце услуга у сектору туризма, као 
и елиминисање препрека за пословање на тржиштима других држава чла-
ница. Слично је и са обалским и поморским туризмом, где посебну улогу 
има Европски фонд за рибарство22, као и са политиком руралног развоја, 
где велику улогу игра Европски пољопривредни фонд за рурални развој23. 
Кроз поменути фонд ЕУ може подстаћи развој предузећа активних у об-
ласти руралног туризма, развој и промоцију агро-туризма, као и капита-
лизацију културног и природног наслеђа руралних региона, укључујући 
планинске области24.

Комисија ће наставити да промовише инструменте за подршку и про-
граме у корист туризма: европске структурне фондове (ERDF, ESF), Европ-
ски пољопривредни фонд за рурални развој (EAFRD), Европски фонд за 
рибарство (EFF), оквирни програм за истраживање и развој, као и Оквир-
ни програм за конкурентност и иновације25.

ПРОГРАМИ ЕУ ЗА РАЗВОЈ И ПОДСТИЦАЊЕ ТУРИЗМА

У ЕУ се посвећује значајна пажња развијању појединачних инструме-
ната у циљу развоја сеоског туризма. У том смислу, ЕУ је креирала читаву 
„лепезу“ програма иностране помоћи државама потенцијалним кандида-
тима, као и државама кандидатима за чланство у ЕУ, међу којима је и Ср-
бија. 

У претходном буџетском периоду 2000-2006. године, земље западног 
Балкана су без финансијског доприноса могле да учествују у програмима 
Tempus, Шестом оквирном програму за истраживање и развој, LIFE про-

21 Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 
on services in the internal market, ОЈ L376/36.

22 European Fisheries Fund (EFF)
23 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
24 Обавештење, стр. 13.
25 Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
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граму за заштиту животне средине и програму Млади26. Поред наведених 
програма, постоје и многе међународне финансијске и банкарске институ-
ције, које су укључене у развој туризма, Европска инвестициона банка уг-
лавном финансира пројекте изградње саобраћајне инфраструктуре, заш-
тите локалних споменика или велике догађаје. Европски инвестициони 
фонд финансира у туризму развој малих и средњих предузећа која имају 
пројекте за убрзани развој туристичког бизниса. Значајне субвенције и 
кредите нуди и Светска банка27. 

Поред наведених програма и обавештења, туризам је предмет и других 
политика Уније. У том погледу, треба споменути: 

1. Европски регионални развојни фонд28;

2. Европски социјални фонд29;

3. Европски програми за целоживотно учење и Erasmus за младе пре-
дузетнике30;

4. Европски пољопривредни фонд за рурални развој31;

5. Европски фонд за рибарство32;

6. Оквирни програм за конкурентност и иновације33;

26 Мухи, Б., Храбовски-Томић, Е., Финансијски инструменти Европске уније у 
стимулисању развоја туризма Србије са освртом на сеоски и еколошки туризам, 
Пословна економија , Вол. 7, бр. 1/2013, стр. 243.

27 Мухи, Б., Стимулативне мере Европске уније за развој туризма – програми 
регионалне и прекограничне сарадње, Други научни скуп са међународним учешћем 
Универзитета Едуцонс, Реални сектор, финансијске институције и услуге у глобалној 
кризи, Сремска Каменица, 2011., стр.  240.

28 European Regional Development Fund (ERDF)
29 European Social Fund (ESF)
30 European programmes for life-long learning and Erasmus for young entrepreneurs
31 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). Овим фондом замењен 

је ранији Европски фонд за руковођење и гаранције у пољопривреди (ЕAGGF), који 
је, између осталог, укључивао развој села, унапређивање услуга, подршку локалној 
привреди, као и унапређење туризма и заната. Видети: Прокопијевић, М., Европска 
унија (увод), Београд, 2005., стр. 262.

32 European Fisheries Fund (EFF)
33 Competitiveness and Innovation Framework Programme
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7. Истраживања спроведена у оквиру седмог оквирног програма ЕУ 
за истраживање и технолошки развој34.

Један од кључних финансијских инструмената који има велики значај 
за нашу земљу представља Инструмент за претприступну помоћ (IPA)35. 
Поменути инструмент састоји се из неколико различитих компонената: 

1. Помоћ за транзицију и изградњу институција (support for transition 
and institution-building);

2. Прекогранична сарадња (cross-border cooperation);

3. Регионални развој (regional development);

4. Развој људских ресурса (human resources development);

5. Рурални развој  (rural development);

Инструмент претприступне помоћи IPA 2007–2013 у фокусу има два 
главна приоритета и то: 1) помоћ земљама у испуњавању политичких, еко-
номских и критеријума који се односе на усвајање правних тековина EU 
(Acquis Communautaire), као и изградња административних капацитета и 
јачање правосуђа; 2)  помоћ земљама у процесу припрема за коришћење 
структурних и кохезионих фондова EU након приступању Европској 
унији36.

За одрживи развој туризма у руралним подручјима АП Војводине од 
посебног значаја су компоненте 2. и 5. које се односе на прекограничну са-
радњу и рурални развој.

Прекогранична сарадња

Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за 
пружање подршке сарадњи институција у пограничним областима су-
седних држава. Република Србија је у овај вид сарадње први пут укљу-
чена 2004. године кроз тзв. Суседске програме финансиране из средстава 
KARDS 2000-2006, а данас се програми спроводе у оквиру друге компо-

34 Research supported under the 7th EU framework programme for research & technological 
development

35 Instrument fоr Pre-Accession Assistance-IPA (2007-2013).
36 Јанковић, С., Европска унија и рурални развој Србије, Београд, 2009., стр. 63.
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ненте инструмента IPA – финансијског инструмента Уније за подршку 
приступању у периоду од 2007-2013. Од 2004. године до данас, у Србији је 
финансијски подржано преко 200 пројеката. У Републици Србији спро-
воде се програми са Мађарском, Румунијом, Бугарском, Црном Гором, 
Босном и Херцеговином, као и Хрватском. 

Реализација програма производи бројне позитивне ефекте, како на 
локалном, тако и на регионалном нивоу: а) стварају се дугорочни лич-
ни контакти и везе између људи из заједница са обе стране границе, што 
представља темељ за даљу сарадњу и развој; б) учесници у пројектима са 
обе стране границе стичу више него драгоцена искуства у писању проје-
ката, посебно имајући у виду веома сложену процедуру приликом оцене 
квалитета поднетог пројекта и доношења коначне одлуке о прихватању/
неприхватању пројекта; в) након успешно спроведеног пројекта, ствара се 
плодно тло за осмишљавање нових пројектних идеја и самим тим, шансе 
за добијање нових средстава из европских фондова су много веће.

Врсте пројеката који се финансирају су, пре свега, мали инфраструк-
турни прекогранични пројекти, пројекти економске сарадње, као и актив-
ности везане за заштиту животне средине, туризам, културу, пољопривре-
ду, образовање, истраживање и развој, запошљавање, институционалну 
сарадњу. Средства су бесповратна, са обавезом да корисник донације ко-
финансира свој пројекат у износу од минимум 15% од вредности пројекта. 
Начин доделе средстава је преко јавног конкурса. Да би средства била до-
дељена, неопходно је квалитетно припремити пројекат, што изискује при-
личне напоре. 

Пракса је показала да највећи број поднетих пројеката не успе да прође 
рецензију управо због недовољно добро написаних предлога пројеката. 
Додатну тешкоћу представља и чињеница да у пракси буде одобрено све-
га око 10% пројеката. Разуме се, то не треба да обесхрабри заинтересова-
не субјекте да аплицирају у циљу добијања средстава. Поред објективних 
тешкоћа, аплицирање за IPA програм прекограничне сарадње носи са 
собом и субјективне тешкоће. Пре свега, главни проблем за потенцијал-
не апликанте представља обезбеђивање 15% средстава од укупне вред-
ности пројекта у циљу кофинансирања. То посебно важи у случају када 
се као учесници на пројекту јављају јединице локалне самоуправе. Пока-
зало се да за многе општине и градове у Србији обезебеђивање кофинан-
сирања представља непремостиву препреку, нарочито услед економске и 
финансијске кризе. Друго, јединице локалне самоуправе немају довољно 
стручног кадра, способног да сачини квалитетан предлог пројекта. Треће, 
проблем представља и прилична инертност многих општина и градова у 
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Србији у погледу аплицирања за средства из европских фондова. Четврто, 
потенцијални апликанти се сусрећу и са проблемом налажења адекватних 
партнера на пројекту, који морају бити из суседне државе. Посебну теш-
коћу представља и постојање језичких баријера (сем у случају Хрватске, 
БиХ и Црне Горе). Најзад, пето, потребно је одабрати адекватну  пројектну 
идеју која ће бити добро разрађена у апликационом формулару. У вези с 
тим, потенцијални подносиоци пројеката често нису у стању да у довољној 
мери развију пројектну идеју и на адекватан начин је представе рецензен-
тима пројеката. 

Имајући у виду наведено, компонента IPA која се односи на прекогра-
ничну сарадњу представља идеално средство за прибављање средстава за 
развој одрживог руралног туризма у АП Војводини, но само у случају да се 
отклоне поменути проблеми у припреми пројеката. Решење је у стручном 
усавршавању запослених, односно у формирању посебних тимова спе-
цијализованих за писање предлога пројеката. Друго, општине и градови 
морају да интензивирају сарадњу са јединицама локалне самоуправе у су-
седним државама, како би обезбедиле квалитетне и поуздане партнере на 
пројектима. Треће, потребно је обезбедити и одређена финансијска сред-
ства, имајући у виду праг од 15% вредности пројекта.

IPARD

IPARD представља претприступни програм ЕУ у периоду од 2007-2013. 
године и саставни је део инструмента претприступне помоћи (IPA)-пета 
компонента. IPARD фондови нису непознати нашој јавности, али је ретко 
ко упознат са детаљима овог програма ЕУ. Почетак коришћења IPARD сред-
става у Републици Србији биће значајан за пољопривредну производњу 
у Србији, пре свега јер ће средства намењена руралном развоју повећати 
и до неколико пута. Тиме се средства намењена инвестиционој подршци 
значајно увећавају и подстиче се развој пољопривреде и њена припрема за 
озбиљну утакмицу на унутрашњем тржишту ЕУ. Такође, то ће бити тре-
нутак којим Србија трасира пут ка заједничкој пољопривредној политици 
ЕУ и отвара врата много значајнијим средствима (и до милијарде евра). 
У том погледу, неопходно је припремити све предуслове за интензивно 
коришћење IPARD фонда, укључујући и повећање доступности новца 
пољопривредном сектору кроз подршку кредитним активностима, ус-
постављање гаранцијског фонда за пољопривреду и слично. Највеће пред-
ности које IPARD доноси у националне системе подршке пољопривреди 
су предвидљивост и транспарентност исплате средстава. Како подршка 
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пољопривредној производњи сваке земље зависи од процента раста БДП-а 
и општег напретка националне економије, тако се и пољопривредни буџет 
модификује у складу са тренутним околностима. За разлику од национал-
них средстава која се најчешће одређују годишње и где је највећи проблем 
конзистентност подршке, у случају IPARD средстава, буџет се одређује 
седмогодишње, у року буџетског периода ЕУ. То значи да се износ средста-
ва и форма подршке готово никако, или врло мало мењају, што омогућава 
корисницима дугогодишње планирање.

Имплементација помоћи у оквиру ове компоненте доприноси одржи-
вом развоју пољопривредног сектора и руралних области, као и успешнијој 
имплементацији acquis communautaire у области Заједничке пољопривред-
не политике. Такође, кроз процес за коришћење ове компоненте IPA, земље 
кандидати за чланство у ЕУ припремају се за коришћење средстава из Ев-
ропског пољопривредног фонда за рурални развој (European Agricultural 
Fund for Rural Development –AFRD).

Правни оквир, као и код других компоненти IPA, чине IPA Уредба 
1085/2006 и IPA имплементирајућа уредба 718/2007, док специфичан прав-
ни оквир чине Оквирни, Секторски и Финансијски споразум, чије су уго-
ворне стране држава кандидат и Европска унија. Ови споразуми потписују 
се у различитој фази интеграције у ЕУ (Оквирни споразум се потписује 
у раној фази интеграције пре кандидатуре, Секторски споразум после 
стицања кандидатуре, док Финансијски претходи пуној имплементацији 
IPARD програма). Сви споразуми су у директној вези са Финансијском 
уредбом ЕУ 1605/2002, чије принципе и преносе. Најзначајнији део IPA 
Имплементирајуће уредбе је Додатак 1 (Annex 1), који дефинише принципе 
акредитације, а примењује се на свих пет компоненти. Међутим, као и код 
свих општих правних аката, неопходно је детаљније дефинисање услова 
и критеријума за акредитацију, што је за свих пет компоненти реализова-
но кроз Оквирни споразум, који прецизније дефинише одредбе поменуте 
уредбе. Секторски споразум ближе дефинише критеријуме акредитације 
који се односе на пету компоненту IPA фонда, и за њега се може рећи да је 
основни правни акт на коме се заснивају све процедуре у оквиру IPARD-а. 

У њему се дефинишу основни захтеви које свака институција мора да 
испуњава у систему, начин акредитације, формулисање основних прин-
ципа (подела дужности, принцип четири ока, ротације), финансијско уп-
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рављање, улога свих актера у систему. Финансијским споразумом одређују 
се финансијски детаљи у вези са имплементацијом IPARD -а37.

Основни предуслови за коришћење средстава из IPARD фонда јесу ус-
војен IPARD програм и одобрен од стране Европске комисије посебном од-
луком, закључени сви споразуми (Оквирни, Секторски и Финансијски) и 
усвојена одлука о преношењу управљачких овлашћења Европске комисије 
(окончан процес акредитације). Главни принципи, на којима се заснива 
IPARD, јесу: подела обавеза између свих актера, успостављање ефикасног 
система интерне контроле, дефинисање јасних процедура за управљање 
IPA фондовима, независна екстерна ревизија, транспарентне процедуре 
јавних набавки и кофинансирање38. 

IPARD структуре у Србији успостављене су у оквиру припрема за ко-
ришћење пете компоненте IPA, при чему су успостављени управљачки 
и контролни систем и оперативна структура. У прављачки и контролни 
систем чине делови Министарства финансија (национални службеник 
за одобравање и Национални фонд), именовани 2009. године. Припреме 
за успостављање Оперативне структуре (Управљачко тело и IPARD аген-
ција) почеле су 2008. године, а у 2009. години отпочео је и пројекат израде 
секторских анализа одређених сектора пољопривредне производње који 
ће бити предмет фонда. 2010. године именовано је Управљачко тело (као 
део тадашњег Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
а крајем исте године завршен је и први нацрт IPARD програма са мерама 
које су се односиле на инвестиције у пољопривредна газдинства (мера 101), 
инвестиције у капацитете прерађивачке индустрије (мера 103) и техничка 
помоћ. У 2011. години усвојен је и Национални програм за рурални развој 
за период од 2011-2013. године. Законом о пољопривреди и руралном раз-
воју, усвојеном у мају 2009. године основана је Управа за аграрна плаћања 
(IPARD агенција), у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде задужена за плаћања у пољопривреди39. До данас је њено 
седиште било у Шапцу, али је донета одлука да се ова управа премести у 
Београд.

Приоритети IPARD програма односе се на:

4. Побољшање тржишне ефикасности и примену стандарда ЕУ;

37 Пејовић, А., и гр. аутора, Инструмент за претприступну помоћ, Београд, 2011., стр. 
105.

38 Ибидем, стр. 105-106.
39 Ибидем, стр. 117.
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5. Припремне активности за мере развоја пољопривреде и заштите 
животне средине;

6. Развој руралне економије.

Наведени циљеви ће бити остварени кроз примену више мера. Прво, 
улагања у пољопривреду ради реструктурирања и достизања стандарда 
Уније преко инвестиција у пољопривредна газдинства. Друго, подршка 
у циљу лакшег оснивања и административног рада група произвођача у 
сврху адаптирања производње и учинка чланова група произвођача захте-
вима тржишта, заједничког изношења роба на тржиште, али и утврђивања 
заједничких правила о информацијама о производњи. Треће, инвестиције 
у прераду и маркетинг пољопривредних и рибарских производа у циљу 
реструктурирања ових делатности и достизања стандарда Уније. У ово 
нису укључене инвестиције на нивоу трговине на мало. Четврто, актив-
ности за унапређење животне средине, преко спровођења пилот пројеката 
(органска производња, смањење коришћења вештачког ђубрива и слично). 
Пето, припрема и спровођење стратегија развоја села, преко пројеката и 
оснивања и вођења локалних државно-приватних партнерстава. Шесто, 
побољшање и развој сеоске инфарструктуре, преко пројеката у области-
ма као што су управљање отпадом, снабдевање електричном енергијом и 
слично. Седмо, подстицање развоја привредних активности на селу, под-
стицање запошљавања. Осмо, унапређење обуке и усавршавања актера 
у овој области. Девето, помоћ државној администрацији у спровођењу 
IPARD програма40.

Оно што је важно за апликанте, јесте да ЕУ у спровођењу пројеката 
учествује са 75%, а тај износ може бити и већи: а) уколико се мере односе 
на припреме за спровођење агро-еколошких мера и стратегија развоја села 
(80%); б) уколико се ради о техничкој помоћи неопходној за спровођење 
програма IPARD (80%); в) износ може бити и целих 100%, уколико се ради 
о техничкој помоћи за припрему, праћење, оцену, информације и контро-
лу спровођења програма, уз услов да се ове активности не предузимају на 
иницијативу Комисије; г) у случају инвестиционих пројеката у подручјима 
где су се десиле природне катастрофе (85%)41.

IPARD програм припремају национална тела државе корисника и дос-
тавља се Европској комисији, а на основу њега корисници помоћи предла-
жу пројекте. Комисија ће проценити поднети програм и усвојити га у року 

40 Ибидем, стр. 107-109.
41 Ибидем, стр. 109-110.
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од шест месеци, уколико он садржи све неопходне елементе: а) избор сек-
тора пољопривредне производње који ће бити подржан IPARD програ-
мом; б) везу са националним програмима, стратегијама и плановима; в) 
финансијски оквир; г) опис изабраних мера; д) усаглашеност са мерама 
које се финансирају из домаћих извора; ђ) опис оперативне структуре; е) 
податке о претходној евалуацији прогама; ж) информације о контакту са 
корисницима; з) разне додатке42.

Уколико Европска комисија одобри IPARD програм, уследиће њего-
во спровођење од стране националних структура у оквиру акредитова-
ног система децентрализованог управљања. Најважнија карика институ-
ционалног оквира представља IPARD агенција, чије се главне активности 
односе на43: 

1. одобравање и контролу обавеза; 

2. одобравање и контролу плаћања;

3. извршавање плаћања;

4. рачуноводство.

У Србији ове послове обавља већ поменута Агенција за аграрна 
плаћања, која је већ достигла оперативну способност у пуном обиму.

Кад је реч о конкурисању за средства по основу IPARD програма, зна-
чајно је напоменути да потенцијални корисници морају унапред на бан-
ковном рачуну да обезбеде целокупан износ средстава за инвестирање. 
Ово може представљати проблем за потенцијалне апликанте, с обзиром 
на тешкоћу обезбеђивања средстава. IPARD агенција (односно Управа 
за јавна плаћања) објављује конкурс, при чему потенцијални корисници 
средстава морају доставити сву неопходну документацију. Документација 
се углавном односи на доказе о праву својине или закупу над земљом, лич-
ни подаци, бизнис план са детаљним списком радова, доказе о поштовању 
минималних стандарда заштите животне средине, здравља људи и слич-
но. Након што достави сву документацију тражену по основу конкурса, 
потенцијални корисник средстава улази у поступак одобравања пројекта. 
Изузетно је важно напоменути да се инвестиција не сме започети док се 
не одобри пројекат. У супротном, пројекат ће бити одбијен. У случају да 
се одобри пројекат, корисник мора у свему поступати у складу са пројек-

42 Ибидем, стр. 111-112.
43 Ибидем, стр. 113-114.



287

СТР.  271-298

том који је приложио. То не значи да не сме бити измена током трајања 
пројекта. Али, те измене корисник не сме чинити на своју руку, већ оне 
морају бити одобрене од стране IPARD агенције. У случају да пројекат буде 
одобрен, корисник средстава по основу IPARD програма мора закључити 
уговор са агенцијом, који предвиђа међусобна права и обавезе. Корисник 
мора да се у потпуности придржава одобреног пројекта. Свака инвести-
ција траје минимум пет година и у току периода трајања, корисник мора 
да прихвата контроле од стране IPARD агенције. Осим тога, корисник не 
сме за време трајања инвестиције да отуђи објекат, машине или да изврши 
промену намене пројекта. Поред тога, има обавезу да достигне стандарде 
ЕУ у зависности од врсте инвестиције. У случају да се оглуши о ове одред-
бе, корисник мора да врати целокупан износ средстава44.

Када се пројекат одобри, корисник мора да спроведе инвестиционе ак-
тивности у складу са одобреним пројектом. Он може да за време трајања 
конкурса или у одређеном року, обави рефундацију утрошених средста-
ва у износу од 50% или више, с тим што мора да поднесе доказе о уплати 
средстава и све рачуне којима се правдају обављене трансакције. Притом, 
утрошена средства ће бити одједном рефундирана, али је могућ и случај 
рефундације у различитим временским интервалима, уколико се ради о 
сложенијим инвестицијама. Одређена ограничења постоје и у погледу ку-
повине машина и опреме. Тако, купљене машине морају бити пореклом из 
земаља чланица ЕУ, или држава кандидата за ЕУ, потенцијалних канди-
дата, земаља чланица ЕЕА или држава у оквиру европске политике сусед-
ства45.

Оно што је карактеристично за IPARD програм, то је прилично оштра 
и компликована контрола средстава. Пре свега, биће контролисано да ли 
је корисник средстава већ започео инвестицију. Уколико се утврди да је 
већ купио опрему, његов захтев за одобравањем средстава биће одбијен. 
Други степен контроле врши се непосредно пре него што се доноси одлука 
о исплати средстава. У случају да се утврди да инвестиција није била извр-
шена у складу са пројектом, биће одбијен захтев за рефундацију средстава. 
На крају, последња, трећа контрола спроводи се након што је инвестиција 
реализована, односно након што су средства рефундирана кориснику. 

44 Ибидем, стр. 119-122.
45 Ибидем, стр. 122.
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Дакле, контролисаће се да ли је инвестиција извршена у складу са 
пројектом, односно стандардима ЕУ. Сва документација мора се чувати 
најмање пет година након што је инвестиција реализована46.

LEADER програм

LEADER програм (Links between actions for the development of the rural 
economy) представља још један израз настојања ЕУ да потпомогне рурал-
ни развој и посебно одрживи туризам. LEADER је иницијатива Европс-
ке Заједнице за мобилизaцију и спровођење руралног развоја у руралним 
заједницама кроз локална партнерства јавног и приватног сектора („Ло-
калне акцијске групе“)47. Имајући у виду да Република Србија настоји да се 
прикључи Европској унији, потребно је изградити националне и локалне 
капацитете како би се поменути програм на најбољи могући начин иско-
ристио. 

Одмах треба напоменути да се LEADER програм заснива на седам 
принципа48:

1. Територијална подела;

2. Приступ од доле према горе; 

3. Партнерство базирано на локалним акционим групама (ЛАГ);

4. Иновативност;

5. Интегрисани развој;

6. Умрежавање и кооперација;

7. Сарадња

Територијална подела (Area-based approach) подразумева да се форми-
ра подручје са хомогеним руралним окружењем, које ће имати заједничке 
одреднице као што су идентитет, култура, историја, традиција и друге ко-
хезионе елементе. На тај начин, могу се уочити предности, али и слабости 
датог подручја. Разуме се, подручје мора имати довољне људске, финан-

46 Ибидем, стр. 122-123.
47 Пословни Биро доо, LEADER програм, Еуропском праксом до властитих прилика, 

Ријека, 2009., стр. 9.
48 Ибидем, стр. 10.
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сијске и економске ресурсе како би се могла спровести локална страте-
гија (одрживог) руралног развоја. Границе локалног подручја нису једном 
за свагда дате и непроменљиве. Напротив, локално подручје може да се 
шири, у зависности од социо-економских промена, потреба заштите жи-
вотне средине и слично49.

Приступ од доле према горе (Bottom-up approach) подразумева укљу-
чивање у доношење одлука о локалној стратегији и пројектима који ће се 
спроводити на датом подручју. Иако овај приступ представља супротност 
у односу на Top-down приступ, показало се да његова примена даје врло 
позитивне резултате, с обзиром да локални чиниоци најбоље познају сита-
уцију на „терену“ и на тај начин су у стању да понуде оптимална решења. 
Дакле, мере одрживог руралног развоја и туризма треба да буду креиране 
и примењене на начин који најбоље одговара интересима локалне заједни-
це. Управо због тога учешће локалних субјеката добија пун смисао. Кад се 
каже локални субјекти, мисли се како на јавне, тако и на приватне инсти-
туције, различите друштвене групе и организације. Притом, активности 
ових субјеката не треба ограничавати само на почетне кораке у настајању 
стратегија и пројеката, већ их треба укључити и у њихову имплемента-
цију50.

Партнерство базирано на локалним акционим групама (ЛАГ) пред-
ставља један од основних темеља LEADER програма, а подразумева коор-
диниране активности јавних и приватних партнера. ЛАГ представља ру-
рално подручје у коме живи више од 5000, а мање од 150 000 становника. У 
ЛАГ могу бити укључени и мањи градови, али са мање од 25 000 становни-
ка. Територије више ЛАГ-ова се не смеју преклапати, ни географски нити 
на пољу партнерства или стратегије. У пракси су се ЛАГ-ови показали изу-
зетно корисни, с обзиром да су успели да обједине многобројне локалне 
актере, како из јавног, тако и из приватног сектора, омогућили су израду и 
имплементацију заједничких пројеката из области руралног развоја и одр-
живог туризма, подстакли заједнички рад, појачали (често оскудну) кому-
никацију између локалних актера и тако умањили могућност међусобних 
сукоба интереса и друго51. 

49 Ибидем, стр. 10-11.
50 Ибидем, стр. 11-12.
51 Ибидем, стр. 12.
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ЛАГ, у правном смислу, представља регистровано удружење, које се 
оснива у складу са Законом о удружењима Републике Србије52. Удружење 
ће оформити властито управно тело, које ће доносити одлуке. Притом, 
најмање 50% чланова треба да буду представници привреде, грађанских 
друштава, или цивилних удружења, док минимално 20% морају бити 
представници локалних власти. Такође, у управном телу треба да буде и 
један члан млађи од 25 година, као и 30% жена. На овај начин, настоји се 
обезбедити не само родна, већ и генерацијска равноправност. Задатак ло-
калне акционе групе је и да припреми локалну развојну стратегију тури-
зма у руралном подручју, а на основу инструкција од стране управног тела. 
ЛАГ-ови се могу основати на ad hoc основи, али могу настати и као резул-
тат постојећих партнерстава. Њихова улога је изузетно значајна, будући да 
су они главни чинилац у дефинисању локалне руралне стратегије, али и у 
погледу доношења одлука о финансирању пројеката53.

Притом, Европска комисија је поставила одређене приоритете на који-
ма се мора заснивати сваки план ЛАГ-а. Ти приоритети су54:

5) Употреба know-how и нових технологија у циљу јачања конкурент-
ности производа и услуга руралног подручја;

6) Унапређење квалитета живота у руралним подручјима;

7) Стварање додатне вредности домаћим производима, нарочито 
кроз олакшавање уласка на тржиште малим производним једини-
цама кроз заједничке активности;

8) Стварање оптималног коришћења природних и културних богат-
става, укључујући повећање вредности локација од интереса Зајед-
нице одбараних под програмом Natura 2000.

Локалне акциионе групе могу да се ослоне и на више од једног приори-
тета, али један од њих мора бити означен као основни. Дозвољен је и ода-
бир других тема, али и тема које предложе локалне акционе групе, а које се 
односе на неке специфичне проблеме на подручју деловања.

Иновативност (Innovation) је још једна од обележја LEADER програма. 
Она подразумева увођење нових начина и метода решавања проблема у 

52 Сл. Гласник РС, бр. 51/2009.
53 Пословни Биро доо, LEADER програм, Еуропском праксом до властитих прилика, 

Ријека, 2009., стр. 13.
54 Ибидем, стр. 13.
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руралним областима. Притом, мисли се на производне, процесне, органи-
зационе или тржишне. Проблем руралних области представља релативно 
мали број становника у односу на градове, као и слаба густина насеље-
ности. То значајно отежава повезивање са научно-истраживачким цен-
трима. Такође, проблем представља и слаба присутност информационих 
и комуникационих технологија, посебно брзог интернета, с обзиром да 
се тако теже шире иновације у односу на становнике руралних подручја. 
Иновације могу бити изражене кроз трансфер већ постојећих иновација, 
које су настале у некој другој локалној акционој групи, усавршавање раз-
личитих облика know-how, или увођење неких нових решења које друге 
мере нису могле да реше на одговарајући начин55.

Интегрисан развој  као начело LEADER програма односи се на актив-
ности неколико сектора. Другим речима, локална развојна стратегија мора 
укључити активности из неколико различитих сектора. Притом, интегра-
ција се може односити на активности спроведене у једном сектору, на све 
програмске активности или специфичне групе активности или се може 
односити на везе између различитих економских, друштвених, култур-
них, природних чинилаца и сектора56.

Умрежавање је изузетно важан принцип LEADER програма. Оно 
подразумева размену информација, искустава, знања или know-how из-
међу LEADER група, организација, органа власти на локалном нивоу 
или руралних подручја, без обзира на то да ли су поменути учесници део 
LEADER програма или не. ЕУ изузетно подстиче умрежавање свих чи-
нилаца овог програма, а то чини преко Европске мреже за рурални раз-
вој, али и националне руралне мреже која треба да се успостави у свакој 
држави чланици. Подршка се испољава у виду организовања семинара, 
идентификовању добре праксе у руралном сектору, израде и објављивања 
публикација о активностима у руралном сектору, анализирању трендова 
развоја у руралним подручјима, помоћи у налажењу одговарајућих парт-
нера за сарадњу, вођењу интернет страница и слично. Треба нагласити и да 
је учешће у мрежном организовању и активностима обавеза свих субјеката 
који примају финансијска средства од ЕУ по основу LEADER програма. 
Поред Европске мреже за рурални развој, постоје и националне, регионал-
не и локалне мреже и удружења LEADER група57.

55 Ибидем, стр. 15.
56 Ибидем, стр. 16.
57 Ибидем, стр. 16-17.
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Сарадња је такође један од постулата LEADER програма. Она подразу-
мева заједничке пројекте између различитих LEADER група како унутар 
једне државе чланице, тако и између група из различитих држава чланица. 
Сарадња омогућава да групе истакну властите особености, реше одређене 
проблеме на локалном или регионалном нивоу. Сарадња не подразумева 
само међусобну размену искустава, већ и израду и спровођење заједничких 
пројеката који ће бити вођени унутар заједничке структуре. Сарадња се 
односи и на заједничко рекламирање LEADER група у различитим регија-
ма, развијање заједничких туристичких иницијатива и слично. Сарадња 
може бити интернационална између различитих руралних подручја у др-
жавама чланицама. Осим тога, сарадња је отворена и између различитих 
LEADER група. С друге стране, могућа је и сарадња између LEADER група 
из различитих држава чланица, као и из трећих држава58.

РУРАЛНИ ТУРИЗАМ У ВОЈВОДИНИ КАО РАЗВОЈНА ШАНСА 
РЕГИОНА

Стратегија развоја туризма Републике Србије је зацртала пут развоја, 
који подразумева јачање конкурентности и атрактивности туристич-
ких производа, узимајући у обзир нова светска искуства, уз ослањање на 
властиту иновативност и оне производе у туризму који имају глобалну 
перспективу. Србија кроз реализацију стратегије тражи своје место на ту-
ристичком тржишту, где са критичном масом знања и иновативним про-
изводима може реализовати брз продор у међународну туристичку конку-
ренцију. Ово такође важи и за Војводину. У наставку је представљен један 
позитиван пример из праксе.

Сремски Карловци – пример добре праксе развоја руралног 
туризма

Сремски Карловци се налазе на обронцима Фрушке Горе, између два 
највећа градска центра у држави (Београд и Нови Сад). Значај Сремских 
Карловаца у српској историји, култури и духовности, као и присуство мно-
гобројних природних и културних ресурса је неспорно. Општина поседује 
изузетно велики туристички потенцијал те се очекује, да туризам постане 
водећа привредна делатност. Сходно томе смо и одабрали да део истражи-

58  Ибидем, стр. 18.
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вања урадимо управо у Сремским Карловцима и да као позитиван пример 
развоја туризма, посебно руралног и представимо у овом раду. 

На основу спроведеног истраживања ставова становништва у вези са 
стањем и развојем туризма у Сремским Карловцима и обрађених података 
из анкете дошли смо до следећих закључака: Већина испитаника мисли да 
су природни, културно-историјски и антропогени потенцијали јако добри. 
По мишљењу грађана туристички садржаји који привлаче највећи број ту-
риста су културно-историјски садржаји. Многи су навели и производњу 
чувеног карловачког вина. Може да буде изузетно атрактивна понуда и 
обилазак винарија, подрума вина. Чувена манифестација Карловачка бер-
ба грожђа (Грожђенбал) привлачи велики број посетилаца. На атрактивне 
туристичке садржаје се надовезују и садржаји који нису у потпуности ис-
коришћени, односно укључени у понуду, међу њима се може истаћи Стра-
жилово (камповање), затим Дворска башта, као јединствени аборетум, који 
нажалост данас не изгледа нимало репрезентативно. Као неискоришћене 
туристичке садржаје испитаници су навели  и градски музеј, катoличку 
цркву, ризницу Патријаршијског двора, Дунав, наутички туризам, види-
ковце итд. Постојеће цене угоститељских услуга (смештај, исхрана, забава) 
су по мишљењу испитаника прихватљиве, док је стање путева и саобраћај-
на инфрастурктура незадовољавајућа. Грађани сматрају да у граду најви-
ше недостају бициклистичке и пешачке стазе, а као недостатак се наводи и 
слабо развијена саобраћајна повезаност Стражилова са Сремским Карлов-
цима, односно непостојање организованог превoза до излетничких места. 
Приликом разговора са становницима многи су истакли чињеницу да су 
карловачке улице изузетно уске, и да не постоји могућност да се прошире 
за потребе модерних аутобуса високе туристичке класе и великог габарита. 
У наставку смо приказали део питања и одговора из анкете:

Процените какве природне, културно-историјске и антропогене (ме-
лос, фолклор, гастрономија итд.) потенцијале има Ваш град у области ту-
ризма? 

укупно одговора

а) Потенцијали су јако добри  21

б) Потенцијали су скромни  4

ц) Не знам, нисам упознат са детаљима 7
Извор: Аутори
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По Вашем мишљењу који туристички садржаји привлаче највећи број 
гостију?

укупно одговора
Културно историјски објекти 16
Национални парк Фрушка гора, излетиште Стражилово 15
Винарство 13
Културне манифестације 
(Грожђенбал, Бранково коло, изложбе итд.) 11

Верски објекти 10
Карловачка гимназија 9
Центар града 6
Музеј пчеларства 2
Река Дунав 2
Капела мира 2
Нетакнута природа 2

Да ли су по Вашем мишљењу постојеће цене (смештај, исхрана, забава 
итд.) у Вашем граду прихватљиве за туристе?

укупно одговора

а) Прихватљиве су    30 

б) Превисоке су    1

ц) Прениске су    1
Извор: Аутори

По Вашем мишљењу шта недостаје у Сремским Карловцима што се 
саобраћајне инфраструктуре тиче?

укупно одговора

а) Бициклистичке стазе   12

б) Пешачке стазе    7

ц) Остало     13
Извор: Аутори
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ЗАКЉУЧАК

Имајући у виду вишеструке позитивне утицаје туристичке делатности 
(нарочито економске), на нивоу ЕУ предузимају се бројне стимулативне 
мере чији је заједнички циљ подстицање развоја свих релевантних видо-
ва туризма, туристичког промета и потрошње, међу којима туристички 
промет на руралним просторима заузима све значајније место. Ове мере 
имају широк дијапазон примене и дејства, а претежно су усмерене на: под-
стицање развоја туризма на свим просторима (па и руралним), валори-
зовање природних и других ресурса у циљу стварања услова за одвијање 
туристичких кретања и промета, перманентно подизање квалитета про-
извода и његово структурно усаглашавање са захтевима тражње, стиму-
лисање извоза роба и услуга кроз туристичку делатност, успостављање 
одговарајућег модела управљања туризмом, ефикасан маркетинг, заштиту 
и унапређивање еколошког квалитета туристичких простора, бољу ор-
ганизацију туристичких кретања и боравка туриста и др. Иако је Србија 
тек на пола пута у процесу придруживања Европској унији, она као земља 
потенцијални кандидат, има могућност коришћења значајних фондова 
који треба да јој омогуће усвајање европских стандарда у свим друштве-
ним областима. Улазак у ЕУ би омогућио Србији бржи економски развој, 
функционалну тржишну привреду, с једне стране, због повећаног прилива 
директних страних инвестиција, који би био последица смањеног ризика 
улагања у Србију као земљу чланицу ЕУ и, с друге стране, због слободног 
приступа Србије јединственом Европском тржишту, као и значајним раз-
војним, структурним и кохезионим фондовима ЕУ који су неопходни за 
даљи економски развој. 

Процедуре и правила која се морају поштовати да би се користи-
ла средства ЕУ врло су комплексна. Без њиховог познавања није могуће 
припремити пројекте који су прихватљиви за финансирање из средстава 
програма ЕУ. Добрим познавањем поступака избећи ће се неразумевања 
и узалудан рад, незадовољство што пројекти нису прихваћени. То једнос-
тавно значи да се у свакој општини или институцији почне да уводи, прво, 
образовање о начину рада европских институција и њиховим правилима, 
а затим обука о планирању и програмирању, пројектном циклусу и уп-
рављању пројектима (добро познавати све фазе припреме и реализације 
пројеката, начин припреме тендерске документације и сл.) као и обука о 
припреми пројеката. Ово је врло важан корак у припреми за касније ко-
ришћење структурних и кохезионих фондова у фази када Република Ср-
бија добије статус земље кандидата. Тада се отварају много већи фондови 
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из осталих компоненти ИПА и та средства треба искористити брзо и ефи-
касно, како би грађани видели њихове ефекте у што краћем року.

SUММАRY
DEVELOPMENT TRENDS OF TOURISM SUPPORTED 
BY EUROPEAN UNION FUNDS - OPPORTUNITY FOR 

ECONOMY RECOVERING OF VOJVODINA 

From the view of participation in touristic market and expenditure, Europe 
has been the one of the most important touristic areas of the World for decades. 
Within the borders of Europen Union the most developed initial and receptive 
touristic countries are located.  During the years, at European Union area, 
great concern has been dedicated to tourism development, apropos to special 
instruments and measures development which has to make possible harmonous 
and continuous tourism development, as well. Through special institutions 
and funds, European Union supports and directly and indirectly participates 
by different forms in touristic development in rural areas as well, and rural 
development policy has become one of the greatest European Union priority. 
Taking into considereation the importance of  European Union financial support 
in tourism development, this work presents a short oversight of  European Union 
supporting system related to toursm development stimulation, as well as funds 
with a special consideration to rural tourism development. 

Key words: rural tourism, EU funds, Vojvodina, economic growth...  
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RESUME

Tourism plays an important role in the world economy. According to 
the World Travel and Tourism Council (WTTC) (2008), travel and tourism 
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contributed directly and indirectly to the global economy in 2011 by generating 
9.9 per cent of the Gross Domestic Product (GDP) and by the employment of 
238.3 million people, which stands for 8.4 per cent of total employment. During 
the last few decades, tourism has undergone rapid growth. It was one of the 
fastest – growing industries in the second half of the 20 –th century and is often 
used as a key for economic growth in both developed and developing countries 
(Front/Ahjem 2010). Tourism is very dynamic and unpredictable process that 
will have deep impact on the economic and environmental state of the region. 
One of the most important issues for the Europe is to ensure territorial cohesion 
and harmonized development of all territories, with particular strong concern 
for Eastern Europe. This research will be oriented on development of sustainable 
tourism and making of brand 

Destinations from SEE region, which are connected with socio – political 
and economic integration of East European countries in the following decade. 
Therefore, it is very important to conduct the survey and analysis of potentional 
development in the future period in order to predict possible consequences and 
to develop sustainable tourism policies favorable to solidarity as adequate answer 
to future challenges for the region and EU. Taking into considereation the 
importance of  European Union financial support in tourism development, this 
work presents a short oversight of  European Union supporting system related to 
toursm development stimulation, as well as funds with a special consideration to 
rural tourism development. 

Овај рад је примљен 03.10.2013. а на састанку редакције часописа 
прихваћен за штампу 28.10.2013. 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 
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први ред, и размаком од 1 мм између пасуса. 

Наслови су Minion Pro font, Bold, величине 14/17 тачака, без увлаке, са раз-
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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-
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скраћено (иницијал), наслов поглавља или чланка, наслов књиге или зборни-
ка радова италиком (курзивом), издавач, место издавања, број издања, година, 
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наслов рада на енглеском језику и преведене кључне речи.
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